v27.07.2017

Magnífic Ajuntament de Borriana

A la ciutat de Borriana, el 27 de juliol de 2017, es reuneixen a la sala de sessions de la
casa consistorial de l'Ajuntament de Borriana, assistits per la secretària, Sra. Iluminada
Blay Fornas, els senyors i senyores següents:
ALCALDESSA
SRA. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR (PSOE)
TINENTS D'ALCALDE
1r. SR. VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)
2n. SR. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA (Se Puede Burriana)
3r. SR. VICENTE APARISI JUAN (PSOE)
4a. SRA. MARIA ROMERO CANO (Compromís)
5a. SRA. M. CRISTINA RIUS CERVERA (PSOE)
6é. SR. JAVIER GUAL ROSELL (PSOE)
7é. SR. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)
REGIDORS
SR. BRUNO ARNANDIS VENTURA (PSOE)
SRA. M. LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA (PSOE)
SR. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (PP)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SR. ALEJANDRO CLAUSELL EDO (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)
ABSENTS
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
La Sra. presidenta declara oberta la sessió, quan són les 19 hores i 4 minuts, i es passa a
continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2016, EN LA SEUA
VERSIÓ EN LES DUES LLENGÜES OFICIALS (Secretaria)
La Secretaria dóna compte de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió plenària
ordinària realitzada el dia 1 de desembre de 2016, en la seua redacció en ambdues
llengües oficials.
Sotmesa l'acta a la consideració de la corporació, els vint membres presents del Ple de
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l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

2.- SOL·LICITUD, SI ESCAU, D'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA GEISER/ORVE, I
DECLARACIÓ DE NECESSITAT URGENT I INAJORNABLE EN MATÈRIA DE
PERSONAL (exp. G-9244/2017) (Àrea I. Neg. Recursos Humans)
Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració de la
corporació, els vint membres presents hi presten unànime aprovació. Consegüentment, es
ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent
d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, del tenor següent:
“Mitjançant una Resolució de 3 de maig de 2017, de la Secretaria d'Estat de Funció
Pública, publicada en el BOE de 8 de maig de 2017, s'han establit les condicions per a
l'adhesió de les comunitats autònomes i entitats locals a la plataforma GEISER/ORVE,
com a mecanisme d'accés al registre electrònic i al sistema d'interconnexió de registres.
L'esmentada adhesió resulta obligatòria per a l'Ajuntament de Borriana en virtut de
l'estratègia de comunicació del Programa operatiu de creixement sostenible 2014-2010,
finançat amb fons FEDER.
D'altra banda, tal com consta en la comunicació de la Subdelegació del Govern de 4 de
juliol de 2017, núm. registre entrada 8954, entre altres, en relació amb la limitació a la
contractació temporal o nomenaments de funcionaris interins establida en la Llei de
pressupostos generals de l'Estat, tal limitació no és absoluta i preveu excepcions com és
que es tracte de casos excepcionals, per a cobrir necessitats urgents i inajornables, la
concreció dels quals ha de ser realitzada per les autoritats i òrgans competents en cada
cas.

De conformitat amb el dictamen favorable de la Comissió Municipal Permanent d'Interior,
Recursos Humans i Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament acorda:
PRIMER.- Sol·licitar l'adhesió a la plataforma electrònica GEISER/ORVE de la Secretaria
d'Estat de la Funció Pública del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per a complir les
obligacions que, en matèria d'interconnexió de registres electrònics, preveu la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els
termes del formulari d'adhesió aprovat per Resolució de 3 de maig de 2017, de
l'esmentada Secretaria d'Estat.
SEGON.- Als efectes previstos en l'article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, declarar de caràcter urgent i inajornable
la provisió de mitjans personals per a realització de les funcions inherents al funcionament
de la plataforma electrònica GEISER/ORVE, així com les actuacions derivades de la
condició beneficiari de l'Ajuntament del Programa operatiu de creixement sostenible
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Vista la proposta de l'Alcaldia Presidència de 21 de juliol i vistos els informes de Secretaria
de 24 de juliol i de l'enginyer superior de telecomunicacions de la mateixa data.
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2014-2010, finançat amb fons FEDER.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Gual
(una).
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT 1/2017 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
EN EL PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CENTRE DE LES ARTS RAFEL
MARTÍ DE VICIANA (exp. G8864/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i
Comptes, del tenor següent:
“Vista la memòria de la Presidència de l'OAL CMARMV sobre la necessitat de tramitació
de l'expedient de crèdit extraordinari en el Pressupost del l’organisme autònom de l'exercici
2017.
L'objecte de la present modificació és la creació d'una aplicació pressupostària nova per a
atendre una despesa que no es pot demorar fins a l'exercici següent, ja que afecta
l'organització i gestió del centre.
Es refereix a la creació d'una aplicació pressupostària nova (crèdit extraordinari), l'objectiu
és dotar de crèdit per a la realització de la despesa expressada en l'escrit d'incoació. La
despesa es finança amb el superàvit procedent del romanent de tresoreria per a despeses
generals deduït de la liquidació del Pressupost 2016 de l'organisme autònom.
D'acord amb el que estableix l'art. 11.d dels estatuts de l'organisme autònom local Centre
Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana, aprovats pel Ple de l'Ajuntament el 4 d'octubre
de 2012, corresponen al Consell Rector les modificacions en el pressupost de l'organisme
autònom.
El Consell Rector de l'OAL CMARMV ACORDA:
aplicació pressupostària

proje cte

m odificac(+) €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

326-22706002 ESTUDI GESTIÓ DE L’ORG. AUTÒNOM CMARMV

15.000,00 €

suma
codi

aplicació pressupostària

15.000,00 €
proje cte

m odificac(-) €

FINANÇAM ENT: INGRESSOS

87000000-

ROM. DE TRESORERIA PER A DESP. GENERALS

suma

15.000,00 €
15.000,00 €

3
www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es

Codi Validació: 4QL4LPM5G4P3QLDTN3DFYSJ2R | Verificació: http://burriana.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 26

codi

v27.07.2017

Magnífic Ajuntament de Borriana
Vist el dictamen favorable per majoria de la Comissió Municipal Permanent d'Hisenda i
Comptes, el Ple de l'Ajuntament acorda
PRIMER.- Aprovar la modificació del Pressupost de l'exercici 2017 de l'organisme autònom
mitjançant un crèdit extraordinari segons es desglossa a continuació:
codi

aplicació pressupostària

proje cte

m odificac(+) €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

326-22706002 ESTUDI GESTIÓ DE L’ORG. AUTÒNOM CMARMV

15.000,00 €

suma
codi

aplicació pressupostària

15.000,00 €
proje cte

m odificac(-) €

FINANÇAM ENT: INGRESSOS

87000000-

ROM. DE TRESORERIA PER A DESP. GENERALS

suma

15.000,00 €
15.000,00 €

SEGON.- Elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament de Borriana l'aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
en el Pressupost de l'organisme autònom Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de
Viciana de l'exercici 2017 segons el desglossament expressat en el primer punt.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Granel
(tres) i Sr. Clausell (dues).

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2016 (exp.
G4800/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i
Comptes, del tenor següent:
“Donat compte de l'expedient tramitat amb vista a l'aprovació del Compte general de
l'exercici 2016, examinat l'informe emés per la Intervenció Municipal i vist el dictamen
favorable de la Comissió Especial de Comptes de data 1 de juny de 2017, havent-se
exposat al públic d'acord amb el que preveu la normativa d'aplicació sense que s'hagueren
formulat reclamacions, objeccions o observacions, i vist el nou dictamen emés per
l'esmentada Comissió, el Ple d'aquest Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Compte general de l'exercici 2016, integrat pel de la mateixa entitat i
pel relatiu a l'organisme autònom Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana.
SEGON.- Contra el present acord pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant
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Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.
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del Tribunal Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos comptadors
des de l'endemà al de l'aprovació del present acord, o qualsevol altre que s’estime
procedent.
TERCER.- Donar-ne trasllat a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Fuster
(dues), Sra. Sanchis (una) i Sra. Rius (una).
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, ONZE
(6 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, NOU (6 del PP, 2
de Cibur i 1 de Ciudadanos). Abstencions, CAP. Consegüentment es declara l'assumpte
aprovat per majoria.

5.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ENTRE ELS DIES 22/06/2017 i 06/07/2017, AMBDÓS INCLOSOS
(Secretaria)
Sotmés per la Presidència l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un
membres presents del Ple de l'Ajuntament es donen per entesos dels acords adoptats per
la Junta de Govern Local en les sessions realitzades entre els dies 22/06/2017 i
06/07/2017, ambdós inclosos.
La corporació en queda assabentada.

Sotmés per la Presidència l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint-i-un
membres presents del Ple de l'Ajuntament es donen per entesos de les resolucions
adoptades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents
al període del 26/06/05/2017 al 09/07/2017, ambdós inclosos.
La corporació en queda assabentada.

Conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, la Sra. alcaldessa presidenta
informa de l'existència d'assumptes que, per raons d'urgència, no hi estan compresos, i els
sotmet a la consideració dels membres de la corporació.

DESPATX EXTRAORDINARI
6.BIS.1.- MILLORA, SI ESCAU, EN LES CONDICIONS DE TREBALL DE LES
PERSONES EMPLEADES PÚBLIQUES DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA, RELATIVA
AL PREU DE LES GRATIFICACIONS REALITZADES DURANT LA CELEBRACIÓ DE
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6 - DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA
PRESIDÈNCIA QUE CONSTEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONENTS
AL PERÍODE DEL 25/06/2017 AL 09/07/2017, AMBDÓS INCLOSOS
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LA VUITENA EDICIÓ DEL FESTIVAL ARENAL SOUND 2017 (EXP. 8491/2017) (Àrea I.
Neg. Recursos Humans)
Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració de la
corporació, els vint membres presents hi presten unànime aprovació. Consegüentment, es
ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Interior,
Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:
“Vista la proposta del regidor delegat d'Interior, Personal i Seguretat de 21 de juliol de
2017, que conté l'increment en la quantia de les retribucions per realització de serveis
extraordinaris durant la celebració de la vuitena edició del festival Arenal Sound 2017, en el
sentit següent:
El Ple de lAjuntament, en sessió realitzada el dia 24 de juliol de 2013, va aprovar l'Acord
sobre les normes reguladores de les condicions de treball dels empleats públics al servei
de l'Ajuntament de Borriana, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 29 d'agost de
2013.
L’esmentat text, en l'article 28, regula les gratificacions per serveis extraordinaris realitzats
fora de la jornada laboral, establint que la corporació ha de proposar les mesures òptimes
per a evitar la seua realització, i fixa la quantia de la seua retribució en 17,00 euros per
hora diürna i 21,00 euros per hora nocturna i festiva, quanties que han d'incrementar-se
segons el que disposen les lleis de pressupostos generals de l'Estat per a les retribucions
bàsiques; havent sigut aquest increment per a l'exercici 2016 de l'1% i per a l'exercici 2017
de l'1% addicional. És per això que, les quanties queden en 17,34 € l'hora diürna i 21,42€
per hora nocturna i festiva.

I és que, a la vista de la celebració de la vuitena entrega de l'esmentat festival durant la
primera setmana del mes d'agost de 2017 –amb l'autorització per part del director territorial
de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques, de data 24 de juliol de 2017-, i atés que l'esmentada celebració, com s'ha
reiterat en les set primeres edicions del festival, genera la realització de serveis
extraordinaris en jornades de treball molt exigents i rigoroses per part del personal empleat
públic municipal, pertanyent majoritàriament al cos de la Policia Local i al personal adscrit
a la Via Pública.
Atés que a l'esmentat esdeveniment assisteix una quantitat de públic que quasi duplica la
població resident a Borriana.
Vist que, durant la setmana de duració del festival, a l'activitat ordinària i demanda de
serveis policials que generen els veïns i les veïnes i residents a Borriana, sent aquest un
municipi costaner, se suma el dispositiu que ha d'establir-se per a donar resposta a les
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Ara bé, de conformitat amb el que estableix el penúltim paràgraf de l'article 28.3, per a tots
els serveis, s’han de retribuir com a hores extraordinàries festives les corresponents als
serveis realitzats en la setmana de celebració del festival Arenal Sound, des del seu
començament fins la seua finalització.
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incidències que sorgeixen en ocasió del festival, a més de l'establiment de l'operatiu de
trànsit específic per a atendre les necessitats de mobilitat durant els dies que dura el
festival, produint-se un increment significatiu del nombre d'intervencions policials i dels
empleats adscrits a la Via Pública, en comparació a qualsevol altra data diferent d'aquelles
en què se celebra el festival.
De conformitat amb la disposició final tercera de l'Acord sobre les normes reguladores de
les condicions de treball dels empleats públics al servei de l'Ajuntament de Borriana, en la
qual s'estableix el següent:
Les condicions pactades en el present Acord són mínimes, per la qual cosa la
corporació ha de procurar establir totes les millores que s'estipulen per tal que els
empleats obtinguen un major rendiment i senten una major vinculació amb
aquesta.

Vist que, de l'esmentada proposta, s'ha donat compte en la Mesa General de Negociació,
realitzada en data 25 de juliol de 2017.
De conformitat amb l'informe de la Secció Primera de data 26 de juliol de 2017.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Interior, Recursos Humans i
Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Segon.- Donar trasllat de la present resolució a la Junta de Personal i al Negociat de RH,
als efectes oportuns.
Tercer.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el tauler de personal i en el portal de
l'empleat públic d'aquest Ajuntament, a l’efecte del coneixement de tots ells.
Quart.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà a
la seua notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a la ciutat de
Castelló de la Plana, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, també es
pot interposar recurs de reposició davant del Ple, en el termini d'un mes comptador des de
l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que estableixen els articles 124 i 125 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Gual
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Primer. La millora en les condicions de treball de les persones empleades públiques de
l'Ajuntament de Borriana, relativa al preu de les gratificacions del personal que preste els
seus serveis fora de la seua jornada normal de treball durant la celebració de la vuitena
edició del festival Arenal Sound 2017 i per a l’esmentada comesa, des del començament
del dispositiu elaborat a aquest efecte -les 21.45 hores del dia 31 de juliol de 2017- fins a la
finalització del dispositiu –estant previst per a les 15.00 hores del dia 7 d'agost de 2017-,
incrementant la seua quantia actual de 21,42 euros/hora a un import de 27 euros l'hora
extraordinària realitzada.
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(una) i Sra. Montagut (una).
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

6.BIS.2.- AMPLIACIÓ, SI ESCAU, DELS CRITERIS OBJECTIUS PER A L'ASSIGNACIÓ
DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A LES PERSONES EMPLEADES
PÚBLIQUES DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA (EXP. 8490/2017) (Àrea I. Neg.
Recursos Humans)
Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració de la
corporació, els vint membres presents hi presten unànime aprovació. Consegüentment, es
ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Interior,
Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:
“L'11 de febrer de 2016, van ser aprovats pel Ple de l'Ajuntament els criteris objectius per a
l'assignació del complement de productivitat a les persones empleades públiques de
l'Ajuntament de Borriana.
En l'esmentat acord es regulen dos tipus de circumstàncies, en dos capítols diferents, sent
aquestes circumstàncies ampliables en un moment posterior sempre que es considere
procedent, tal com s'estableix en l'apartat segon de l'exposició de motius de l'Acord:

A la vista de la previsible celebració de la vuitena entrega del festival Arenal Sound durant
la primera setmana del mes d'agost de 2017, pendent de la pertinent autorització per part
de l'administració autonòmica.
Vist que, durant la setmana de duració del festival, a l'activitat ordinària i demanda de
serveis policials que generen els i les veïnes i residents a Borriana, sent aquest un
municipi costaner, se suma el dispositiu que ha d'establir-se per a donar resposta a les
incidències que sorgeixen en ocasió del festival, amb un públic que duplica pràcticament la
població local, a més de l'establiment de l'operatiu de trànsit específic per a atendre les
necessitats de mobilitat durant els dies que dura aquest, produint-se un increment
significatiu del nombre d'intervencions policials en comparació a qualsevol altra data
diferent d'aquelles en què se celebra el festival.
Vist que, per aquestes mateixes circumstàncies, s'incrementa el nombre d'intervencions
dels empleats adscrits a la via pública, en relació amb les tasques de trasllat, col·locació i
transport de material propi dels equips de vies i obres públiques municipals.
Vist que l'esforç i l'activitat extraordinària que han de realitzar els empleats públics que
participen directament en l'operatiu establit en ocasió del festival Arenal Sound té cabuda
en la definició que estableix la vigent legislació respecte del complement de productivitat,
8
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En el capítol I, el relatiu a l'exercici de funcions de categoria superior, per delegació
expressa.
En el capítol II, el relatiu a l'exercici de les funcions de secretaria de l'Alcaldia.
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açò és, la retribució de l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interés i iniciativa
amb què el funcionariat exerceix el seu treball.
Vist que es donen circumstàncies objectives relacionades directament amb l'exercici del
lloc de treball, com són, entre altres, l'increment en el nombre d'intervencions que cal
realitzar, la quantitat de públic assistent a l'esdeveniment i el nombre d'hores de treball en
què s'està exposat a altes temperatures, atés que la celebració del festival es realitza a
l'estiu.
Tal com estableix el RD 861/1986, és el Ple el que ha d'establir els criteris que permeten a
l'Alcaldia la distribució de la quantia pressupostada entre els diferent programes o àrees i
l'assignació individual del complement que, en tot cas, ha de realitzar-se en funció de
circumstàncies objectives relacionades directament amb l'exercici del lloc de treball.
Aquest supòsit s'ha plantejat durant les quatre últimes edicions del festival i la falta de
regulació, excepte l'any 2016, ha donat lloc a informes repetits sobre la inexistència de
garantia dels principis de transparència i igualtat en l'assignació d'aquest complements.
Vist que l'esmentada proposta ha estat aprovada per unanimitat pels membres assistents
de la Mesa General de Negociació, realitzada en data 25 de juliol de 2017.
De conformitat amb l'informe de la Secció Primera de data 26 de juliol de 2017.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social,
el Ple de l'Ajuntament acorda:
Primer.- Ampliar els criteris objectius per a l'assignació del complement de productivitat als
empleats públics de l'Ajuntament de Borriana, acordats en sessió plenària d'11 de febrer
de 2016, en el sentit següent:
Capítol III

Article 1.- Supòsits d'aplicació
La participació, en servei ordinari, dels empleats i empleades públiques pertanyents al cos
de la Policia Local de Borriana i dels empleats adscrits als Serveis Múltiples-Via Pública,
en l'operatiu establit amb motiu de la celebració del denominat festival Arenal Sound edició
2017.
Article 2.- Quantia
2.1 Atenent a les circumstàncies objectives relacionades directament amb l'exercici de les
funcions pròpies del cos de la Policia Local durant la celebració del festival Arenal Sound,
en la seua edició 2017, des del seu començament -torn nocturn operació arribada- fins a la
seua finalització -torn matí operació eixida-, s'estableix una quantia de 70 € per cada dia
de servei ordinari.
2.2 Atenent a les circumstàncies objectives relacionades directament amb l'exercici de les
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Exercici de funcions en dia de servei ordinari del personal empleat públic que
participe directament en l'operatiu establit amb motiu del festival Arenal Sound en la
seua edició de 2017
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funcions pròpies dels empleats públics adscrits als Serveis Múltiples-Via Pública durant la
celebració del festival Arenal Sound, en la seua edició 2017, des del seu començament fins
a la seua finalització, s'estableix una quantia de 70 € per cada dia de servei ordinari.
Segon.- Donar trasllat de la present resolució a la Junta de Personal i al Negociat de RH,
als efectes oportuns.
Tercer.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el tauler de personal i en el portal de
l'empleat públic d'aquest Ajuntament, a l’efecte del coneixement de tots ells.
Quart.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà a
la seua notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a la ciutat de
Castelló de la Plana, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, també es
pot interposar recurs de reposició davant del Ple, en el termini d'un mes comptador des de
l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Gual
(dues) i Sra. Montagut (dues).
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

6.BIS.3.- MOCIÓ CONJUNTA GRUPS PSOE – COMPROMÍS - SE PUEDE BURRIANA –
PP – CIBUR – CIUDADANOS, RELATIVA AL FINANÇAMENT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

“Durant el mes d’abril de 2016 la Generalitat Valenciana va promoure la recollida de
signatures a favor d’un manifest que portava per títol ʻPer un finançament justʼ. Més de
600 entitats valencianes, entre les quals més de 300 ajuntament valencians, el van
subscriure. Posteriorment, a les Corts Valencianes s’han pres per unanimitat diferents
acords, amb data 22 de febrer de 2017 i 5 d’abril de 2017, respecte a la necessària
reforma del sistema de finançament i les inversions de l’Estat d’acord amb el pes
poblacional de la Comunitat Valenciana.
Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana, tot pot canviar, perquè hi ha
una coincidència total entre totes les forces polítiques i socials per a donar per acabada
aquesta situació.
El manifest proposa les demandes següents:
1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes l’1 de
10
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El Sr. Vicent Granel Cabedo, portaveu del Grup Compromís, llig moció del següent tenor
literal:
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gener de 2014, que possibilitara als valencians i les valencianes disposar d'uns serveis
públics fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permetera de la
mateixa manera l'exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient,
infraestructures, cultura, promoció econòmica) i arribar, com a mínim, a la mitjana de
finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes.
2. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme
les transferències de competències a la Comunitat Valenciana, xifrat almenys en 12.433
milions d'euros des del 2002 fins al 2013, com també la definició i l'establiment d'un
mecanisme de compensació dels esmentats dèficits.
3. L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables,
com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana i la compensació de la
insuficiència inversora dels últims anys
Ara, amb la finalitat de mantenir viu l’esperit d’aquell impuls, el Ple de l’Ajuntament de
Borriana proposa l’acord de les mesures següents que ajuden a promoure una urgent
revisió del sistema de finançament que permeta a les valencianes i als valencians l’exercici
de les seues competències i un major benestar social.
ACORDS
1.- Instar el Govern Central a realitzar una reforma immediata del sistema de
finançament autonòmic que possibilite als valencians i les valencianes disposar dels
recursos suficients per a poder gaudir d'uns serveis públics de qualitat i permeta, d’igual
manera, l'exercici de les competències pròpies.

3.- Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a les Corts
Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè faciliten els
materials que editen o els acords que puguen prendre a favor de la reforma del sistema de
finançament.”
Sotmesa la urgència a la corresponent votació, s'aprova per unanimitat.
En relació amb el fons de l'assumpte es produeixen les intervencions següents: Sr. Granel
(una) i Sr. Fuster (una).
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint membres presents del Ple
de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

6.BIS.4.- MOCIÓ CONJUNTA GRUPS PSOE – COMPROMÍS - SE PUEDE BURRIANA,
RELATIVA AL REBUIG MUNICIPAL DAVANT DE L'APROVACIÓ DEL REIAL DECRET
638/2016, DE 9 DE DESEMBRE, QUE HA MODIFICAT EL REGLAMENT DEL DOMINI
PÚBLIC HIDRÀULIC I HA ESTABLIT NOVES LIMITACIONS ALS USOS DEL
TERRITORI PER MOTIUS DE RISC D'INUNDABILITAT
11
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2.- Instar el Govern de l’Estat perquè les inversions territorialitzades es facen d’acord amb
el pes poblacional
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El Sr. Bruno Arnandis Ventura, regidor del Grup Socialista de l'Ajuntament de Borriana, llig
moció del següent tenor literal:
“I.- REGULACIÓ LEGAL DE LES OCUPACIONS URBANÍSTIQUES EN ZONES
INUNDABLES APROVADA EN EL REGLAMENT ESTATAL DEL DOMINI PÚBLIC
HIDRÀULIC
El passat dia 29 de desembre de 2016 es publicà al Boletín Oficial del Estado el Reial
decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual s'han modificat, entre altres normes
reglamentàries, determinats articles del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat per
Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, del Govern central.
En una primera instància, cal dir que eixa norma ha estat aprovada pel Govern central
sense cap consulta prèvia específica als ajuntaments, que es veuran directament afectats
en l'exercici de les seues competències, ni s'ha sotmés a cap procediment d'informació
pública prèvia que haja permés la participació ciutadana, incomplint-se així les
determinacions legals vigents en la matèria.

Cal tenir en compte que eixa ZFP és definida en el Reglament com «... aquella zona
constituïda per la unió de la zona o zones on es concentra preferentment el flux durant les
avingudes, o via de desaigüe intens, i de la zona on, per a l'avinguda de 100 anys de
període de retorn, es puguen produir danys greus sobre les persones i els béns... », i que
ha estat delimitada per part del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
atenent a la informació que té al seu abast el Govern, que és la cartografia de risc de
perillositat d'inundació.
D'altra banda, eixe mateix article ha afegit eixos nous articles 9 bis, ter i quater al
Reglament estatal del domini públic hidràulic, que estableix a partir d'ara les següents
limitacions d'usos en eixes zones:
A). - Per als «sòls rurals», entenent-se per aquests tots els que «...es troben en la data
d'entrada en vigor del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, en la situació bàsica de
sòl rural del text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana aprovat pel Reial decret
legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre», on no s’han de permetre les noves instal·lacions de les
següents activitats o usos:
a) Instal·lacions que emmagatzemen, transformen, manipulen, generen o aboquen
productes que pogueren resultar perjudicials per a la salut humana i l'entorn (sòl, aigua,
vegetació o fauna) com a conseqüència del seu arrossegament, dilució o infiltració, en
particular estacions de subministrament de carburant, depuradores industrials, magatzems
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En segona instància, i ja entrant a analitzar el seu contingut, cal dir que, d'una banda,
l'article primer d'eixe Decret 638/2016 ha modificat l'article 9.2 del Reglament del domini
públic hidràulic, per a remetre als nous articles 9 bis, ter i quater, la determinació de les
activitats concretes poden ser autoritzables en les denominades com a zones de «flux
preferent» (ZFP) pel seu risc d'inundabilitat en zones de policia (dins dels 100 metres de
distància horitzontal -que pot ser ampliada- en relació amb els límits exteriors dels
barrancs, rius o zones inundades).
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de residus, instal·lacions elèctriques de mitja i alta tensió; o centres escolars o sanitaris,
residències de persones majors o de persones amb discapacitat, centres esportius o grans
superfícies comercials on puguen donar-se grans aglomeracions de població; o parcs de
bombers, centres penitenciaris, instal·lacions dels serveis de Protecció Civil.
b) Edificacions, obres de reparació o rehabilitació que suposen un increment de l'ocupació
en planta o del volum d'edificacions existents, canvis d'ús que incrementen la vulnerabilitat
de la seguretat de les persones o béns enfront de les avingudes, garatges subterranis,
soterranis i qualsevol edificació davall rasant i instal·lacions permanents d'aparcaments de
vehicles en superfície.
c) Acampades, zones destinades a l'allotjament en els càmpings i edificis d'usos vinculats.
d) Depuradores d'aigües residuals urbanes, excepte en aquells casos en què es comprove
que no hi ha una ubicació alternativa o, en cas de xicotetes poblacions, que els seus
sistemes de depuració siguen compatibles amb les inundacions. En aquests casos
excepcionals, s’han de dissenyar tenint en compte, a més dels requisits previstos en els
articles 246 i 259 ter, el risc d'inundació existent, incloent-hi mesures que eviten els
eventuals danys que puguen originar-se en les seues instal·lacions i garantint que no
s'incrementarà el risc d'inundació en l'entorn immediat, ni aigües avall.
A més, s'ha d’informar l'organisme de conca dels punts de desbordament en virtut de la
disposició addicional segona. Queden exceptuades les obres de conservació, millora i
protecció de les ja existents.
e) Hivernacles, tancaments i tanques que no siguen permeables, com els tancaments de
mur de fàbrica estancs de qualsevol classe.

g) Farciments que modifiquen la rasant del terreny i suposen una reducció significativa de
la capacitat de desaigüe. Aquest supòsit no és d'aplicació als farciments associats a les
actuacions previstes en l'article 126 ter, que es regeixen pel que estableix l'esmentat
article.
h) Recollides de materials que puguen ser arrossegats o puguen degradar el domini públic
hidràulic o emmagatzematge de residus de qualsevol tipus.
i) Infraestructures lineals dissenyades de manera tendent al paral·lelisme amb el llit.
1.- Excepcionalment, quan es demostre que no hi ha una altra alternativa viable de traçat,
pot admetre's una ocupació parcial de la zona de flux preferent, minimitzant sempre
l'alteració del règim hidràulic i que es compense, si és el cas, l'increment del risc
d'inundació que eventualment poguera produir-se. Queden exceptuades les
infraestructures de sanejament, abastiment i altres canalitzacions subterrànies, així com
les obres de conservació, millora i protecció d'infraestructures lineals ja existents. Les
obres de protecció enfront d'inundacions es regeixen pel que estableixen els articles 126,
126 bis i 126 ter.
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f) Granges i vivers d'animals que hagen d'estar inclosos en el Registre d'explotacions
ramaderes.
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3. Tota actuació en la zona de flux preferent ha de comptar amb una declaració
responsable, presentada davant de l'Administració hidràulica competent i integrada, si és
el cas, en la documentació de l'expedient d'autorització, en què el promotor expresse
clarament que coneix i assumix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al
cas, i es compromet a traslladar eixa informació als possibles afectats, amb independència
de les mesures complementàries que crega oportunes adoptar per a la seua protecció.
L'esmentada declaració serà independent de qualsevol autorització o acte d'intervenció
administrativa prèvia que ser atorgada pels distints òrgans de les Administracions
públiques, amb subjecció, almenys, a les limitacions d'ús que s'estableixen en aquest
article. En particular, aquestes actuacions han de comptar amb caràcter previ a la seua
realització, segons siga procedent, amb l'autorització en la zona de policia en els termes
que preveu l'article 78 o amb l'informe de l'Administració hidràulica de conformitat amb
l'article 25.4 del TRLA (en aquest cas, llevat que el corresponent Pla d'ordenació urbana,
altres figures d'ordenament urbanístic o plans d'obres de l'Administració, hagueren sigut
informats i hagueren arreplegat les oportunes previsions formulades a aquest efecte). La
declaració responsable ha de presentar-se davant de l'Administració hidràulica amb una
antelació mínima d'un mes abans de l'inici de l'activitat en els casos en què no haja estat
inclosa en un expedient d'autorització.
Això suposa que en eixes ZFP, que són totes aquelles que la cartografia temàtica del
Ministeri de Medi Ambient entén que poden ser inundables en un període temporal de 100
anys (i altres condicions previstes en el Reglament estatal), on la classificació del sòl siga
no urbanitzable, urbanitzable (amb programa o no aprovat), o fins i tot urbà, però que no
estiguen efectivament urbanitzades, no es pot fer cap nova edificació d'eixa tipologia
descrita, incloent-hi usos residencials, industrials, terciaris o dotacionals, amb les úniques
excepcions del que preveu l'apartat segon d'eixe nou article 9 bis.
B). - Per als «sòls urbanitzats», d'acord amb allò previst en l'article 21.3 i 4 de la Llei de sòl
i rehabilitació urbana, que són els sòls urbans efectivament urbanitzats, només és
permeten les següents activitats o usos:
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2.- Excepcionalment es permet la construcció de xicotetes edificacions adscrites a usos
agrícoles amb una superfície màxima de 40 m2, la construcció de les obres necessàries
associades als aprofitaments reconeguts per la legislació d'aigües, i aquelles altres obres
adscrites a la conservació i restauració de construccions singulars associades a usos
tradicionals de l'aigua, sempre que es mantinga el seu ús tradicional i no permetent, en
cap cas, un canvi d'ús, excepte el condicionament museístic, sempre que es reunisquen
els requisits següents:
a) No represente un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o
béns enfront de les avingudes.
b) Que no s'incremente de manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat,
ni aigües avall, ni es condicionen les possibles actuacions de defensa contra inundacions
de la zona urbana. Es considera que es produeix un increment significatiu de la
inundabilitat quan, a partir de la informació obtinguda dels estudis hidrològics i hidràulics,
que en cas necessari siguen requerits per a la seua autorització i que definisquen la
situació abans de l'actuació prevista i després d'aquesta, no es deduïsca un augment de la
zona inundable en terrenys altament vulnerables.
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«... noves edificacions, obres de reparació o rehabilitació que suposen un increment de
l'ocupació en planta o del volum d'edificacions existents, canvis d'ús, garatges subterranis,
soterranis i qualsevol edificació davall rasant i instal·lacions permanents d'aparcaments de
vehicles en superfície, sempre que es reunisquen els següents requisits i sense perjudici
de les normes addicionals que establisquen les comunitats autònomes:
a) No representen un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns
enfront de les avingudes, en haver-se dissenyat tenint en compte el risc a què estan
sotmesos.
b) Que no s'incremente de manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat ni
aigües avall, ni es condicionen les possibles actuacions de defensa contra inundacions de
la zona urbana. Es considera que es produeix un increment significatiu de la inundabilitat
quan a partir de la informació obtinguda dels estudis hidrològics i hidràulics, que en cas
necessari siguen requerits per a la seua autorització i que definisquen la situació abans de
l'actuació prevista i després d’aquesta, no es deduïsca un augment de la zona inundable
en terrenys altament vulnerables.
c) Que no es tracte de noves instal·lacions que emmagatzemen, transformen, manipulen,
generen o aboquen productes que pogueren resultar perjudicials per a la salut humana i
l'entorn (sòl, aigua, vegetació o fauna) com a conseqüència del seu arrossegament, dilució
o infiltració, en particular estacions de subministrament de carburant, depuradores
industrials, magatzems de residus, instal·lacions elèctriques de mitja i alta tensió.
d) Que no es tracte de nous centres escolars o sanitaris, residències de persones majors,
o de persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on
puguen donar-se grans aglomeracions de població.

f) Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el
tipus d'inundació existent i els nous usos residencials s’han de disposar a una cota tal que
no es vegen afectats per l'avinguda amb període de retorn de 500 anys. Poden disposar
de garatges subterranis i de soterranis, sempre que es garantisca l'estanquitat del recinte
per a l'avinguda de 500 anys de període de retorn, i que es realitzen estudis específics per
tal d’evitar el col·lapse de les edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida
transportada i que a més disposen de respiradors i vies d'evacuació per damunt de la cota
de l'esmentada avinguda. S'ha de tenir en compte, en la mesura que siga possible, la seua
accessibilitat en situació d'emergència per inundacions.
2. A més del que s'ha exigit en l'article 9 bis.3, amb caràcter previ a l'inici de les obres, el
promotor ha de disposar del certificat del Registre de la Propietat en què s'acredite que hi
ha anotació registral indicant que la construcció es troba en zona de flux preferent.
Finalment, només per als casos de municipis que tinguen més d'1/3 part de la superfície
del seu terme inclosa en aquestes zones de «flux preferent», d’acord amb el nou article 9
quater del Reglament estatal del domini públic hidràulic, es permet un «règim especial»,
que té les següents característiques:
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e) Que no es tracte de nous parcs de bombers, centres penitenciaris o instal·lacions dels
serveis de Protecció Civil.

v27.07.2017
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Igualment, no han de condicionar les possibles actuacions de defensa contra inundacions
de la zona urbana, ni representar un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les
persones o béns enfront de les avingudes, en haver-se dissenyat tenint en compte el risc a
què estan sotmeses, complint a més el que estableix l'article 9 ter.1.f); per a això s’han de
realitzar els oportuns estudis hidrològics i hidràulics que definisquen la situació abans de
l'actuació prevista i després d'aquesta.
2. A més del que s'ha exigit en l'article 9 bis.3, amb caràcter previ a l'inici de les obres, el
promotor ha de disposar del certificat del Registre de la Propietat en què s'acredite que hi
ha anotació registral que indique que la construcció es troba en zona de flux preferent.
El resultat potser en molts casos la inviabilitat de facto de l'edificació en sols que
actualment estan classificats com a urbanitzables o urbans (encara que puguen tenir la
condició legal de «solars») i que estan inclosos en les ZFP.
En eixe sentit, ha de destacar-se que el fet que la delimitació dels àmbits de les ZFP haja
estat aprovada pel govern a final de l'any 2015 fa que no haja estat possible que es tinga
en compte en tots els instruments de planejament municipal aprovats amb anterioritat que
han classificat sòls ara inclosos en eixos àmbits com a «urbans» i «urbanitzables».
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«.... en els municipis en què almenys un 1/3 de la seua superfície estiga inclosa en la zona
de flux preferent o que per la morfologia del seu territori tinguen una impossibilitat material
per a orientar els seus futurs desenvolupaments cap a zones no inundables, es pot
permetre com a règim especial la realització de noves edificacions o usos associats en la
zona de flux preferent, sempre que complisquen els següents requisits i sense perjudici de
les normes addicionals que establisquen les comunitats autònomes:
a) Estiguen ubicats fora de la zona de policia.
b) No incrementen de manera significativa el risc d'inundació existent. Es considera
que es produeix un increment significatiu del risc d'inundació quan a partir de la informació
obtinguda dels estudis hidrològics i hidràulics, que en cas necessari siguen requerits per a
la seua autorització i que definisquen la situació abans de l'actuació prevista i després
d'aquesta, no es deduïsca un augment de la zona inundable en terrenys altament
vulnerables.
c) No representen un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o
béns enfront de les avingudes, en haver-se dissenyat tenint en compte el risc a què estan
sotmesos, complint a més el que estableix l'article 9 ter.1. f).
d) No es permet la construcció d'instal·lacions que es troben entre les contingudes
en l'article 9 bis. 1.a), e) i h), ni grans superfícies comercials on puguen donar-se grans
aglomeracions de població.
e) No es permet, llevat del cas en què amb caràcter excepcional es demostre que
no hi ha una altra alternativa d'ubicació, el nou establiment de serveis o equipaments
sensibles o infraestructures públiques essencials per al nucli urbà com: hospitals, centres
escolars o sanitaris, residències de persones majors o de persones amb discapacitat,
centres esportius, parcs de bombers, depuradores, instal·lacions dels serveis de Protecció
Civil o semblants. Per a aquests casos excepcionals, les infraestructures requerides no
han d'incrementar de manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat ni aigües
avall, de manera que no es produïsca un augment de la zona inundable en terrenys
altament vulnerables.
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Respecte a les zones inundables (ZI), fora dels 100 metres (ampliables) de la «zona de
policia» (segons la cartografia temàtica aprovada) i que no són declarades per la
cartografia oficial com ZFP, la nova redacció de l'article 14.1 del Reglament estatal ha
passat a considerar com a tals aquelles que «...puguen resultar inundats pels nivells
teòrics que aconseguirien les aigües en les avingudes el període estadístic de retorn de
què siga de 500 anys, atenent a estudis geomorfològics, hidrològics i hidràulics, així com
de sèries d'avingudes històriques i documents o evidències històriques d'aquestes en els
llacs, llacunes, embassaments, rius o rierols...», eliminant-se la possibilitat que existia en la
redacció anterior del Reglament que s'exceptuara eixa previsió en els casos en què «...el
Ministeri de Medi Ambient, a proposta de l'organisme de conca fixe, en expedient concret,
la delimitació que en cada cas resulte més adequada al comportament del corrent».
En eixe cas, el nou article 14 bis estableix les següents limitacions d'usos i activitats:
A). - Per al «sòls rurals» (aquells no urbanitzats efectivament per comptar amb els serveis
urbanístics exigibles), no es permet en «la mesura que siga possible» cap actuació, i quan
això no siga possible justificadament s'ha de tenir en compte les limitacions següents:

b) S'ha d’evitar l'establiment de serveis o equipaments sensibles o infraestructures
públiques essencials com hospitals, centres escolars o sanitaris, residències de persones
majors o de persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials
on puguen donar-se grans aglomeracions de població, acampades, zones adscrites en
l'allotjament en els càmpings i edificis d'usos vinculats, parcs de bombers, centres
penitenciaris, depuradores, instal·lacions dels serveis de Protecció Civil, o semblants.
Excepcionalment, quan es demostre que no hi ha una altra alternativa d'ubicació, es pot
permetre el seu establiment, sempre que es complisca el que estableix l'apartat anterior i
s'assegure la seua accessibilitat en situació d'emergència per inundacions.
2. En aquells sòls que es troben en la data d'entrada en vigor del Reial decret 638/2016,
de 9 de desembre, en la situació bàsica de sòl urbanitzat, pot permetre's la construcció de
noves edificacions, tenint en compte, en la mesura que siga possible, el que estableixen
les lletres a) i b) de l'apartat 1.
3. Per als supòsits anteriors, i per a les edificacions ja existents, les administracions
competents han de fomentar l'adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i
autoprotecció, tot això d'acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del
sistema nacional de protecció civil i la normativa de les comunitats autònomes. Així mateix,
el promotor ha de subscriure una declaració responsable en què expresse clarament que
coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas, i es
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a) Les edificacions s’han de dissenyar tenint en compte el risc d'inundació existent i els
nous usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegen afectats per
l'avinguda amb període de retorn de 500 anys, havent de dissenyar-se tenint en compte el
risc i el tipus d'inundació existent. Poden disposar de garatges subterranis i soterranis,
sempre que es garantisca l'estanquitat del recinte per a l'avinguda de 500 anys de període
de retorn, es realitzen estudis específics per a evitar el col·lapse de les edificacions, tot
això tenint en compte la càrrega sòlida transportada, i a més es dispose de respiradors i
vies d'evacuació per damunt de la cota de l'esmentada avinguda. S'ha de tenir en compte
la seua accessibilitat en situació d'emergència per inundacions.
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compromet a traslladar eixa informació als possibles afectats, amb independència de les
mesures complementàries que crega oportú adoptar per a la seua protecció. Aquesta
declaració responsable ha d'estar integrada, si és el cas, en la documentació de
l'expedient d'autorització. En els casos en què no haja estat inclosa en un expedient
d'autorització de l'administració hidràulica, ha de presentar-se davant d'aquesta amb una
antelació mínima d'un mes abans de l'inici de l'activitat.
4. A més del que estableix l'apartat anterior, amb caràcter previ a l'inici de les obres, el
promotor ha de disposar del certificat del Registre de la Propietat en què s'acredite que hi
ha anotació registral indicant que la construcció es troba en zona inundable».
B). - Per als «sòls urbanitzats», sí que es pot permetre la construcció de noves edificacions
«tenint en compte en la mesura que siga possible» els condicionaments exigits per a les
zones en «sòls rurals».

L'exigència establida en la nova redacció del Reglament estatal segons la qual només es
permeten les edificacions residencials a una cota de planta igual o major que el calat
previst per a un període de recurrència d'inundacions de 500 anys (que en molts casos pot
suposar la necessitat d'elevar-la fins a uns 2 o 3 metres sobre l'existent) no sols dificultarà
molt l'ocupació d'eixos sòls que estan classificats com no urbanitzables, urbanitzables (fins
i tot amb programació aprovada) o urbans (amb urbanització o sense realitzada), sinó que
poden en els dos últims casos entrar en contradicció en les ordenances d'edificació vigents
als municipis, que solen imposar unes altures màximes de les edificacions, provocant
tipologies edificatòries inoperatives (plantes baixes amb una altura de 2 o 3 metres sobre
el nivell de la zona), i obligar a fer estancs els soterranis en tots eixos llocs. El resultat pot
ser la impossibilitat material de realitzar la urbanització i/o l'edificació de les zones incloses
en espais amb risc d'inundabilitat (recurrència amb període de 500 anys), o l'encariment
tan elevat del cost d'urbanització i edificació que les faça totalment inoperatives.
Eixa regulació contrasta frontalment amb allò que s'ha establit en el Pla d'acció territorial
sobre prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), que parteix
del respecte al planejament urbanístic vigent en el moment de la seua entrada en vigor,
cosa que no fa el Reglament estatal.
En els casos de molts ajuntaments de municipis de la Comunitat Valenciana, que tenen
grans zones classificades com urbanitzables, moltes d'aquestes ja urbanitzades (o en
procés d'estar-ho), però que no tenen edificacions, que estan en zones amb risc
d'inundació amb períodes de calat (recurrència) de 500 anys, es veuran obligats per a
poder donar llicències per a edificar a elevar molts metres les seues plantes baixes, amb
afecció a la normativa urbanística aprovada que establisca limitacions d'altura màxima de
cornisa.
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Les conseqüències d'aquesta nova regulació estatal poden ser molt greus per a les
condicions d'urbanització i edificació de sòls, fins i tot d'aquells classificats en el
planejament vigent com urbanitzables (encara que compten amb programa i planejament
de desenvolupament aprovat) o urbans (que encara no estan urbanitzats), en molts
municipis que tenen àmplies zones que es consideren inundables en un període de
recurrència de 500 anys (ZI).
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II.- INCIDÈNCIA DE LA NOVA REGULACIÓ NORMATIVA EN L'ÀMBIT COMPETENCIAL
DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
Segons determina la legislació de règim local (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local i la Llei de règim local valencià) i urbanística (Llei 5/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat
Valenciana), és competència municipal l'atorgament de llicències, o el control de les
declaracions responsables en els supòsits en què calga, en qualsevol classe de sòl i dins
del seu terme municipal, per a l'execució de noves edificacions, obres o instal·lacions o la
reparació, reforma o rehabilitació d'aquestes.
Per a atorgar eixes llicències o fiscalitzar les declaracions responsables (en els casos que
determina la normativa urbanística), l'Ajuntament ha de controlar que les peticions
formulades s'ajusten al conjunt de la legislació aplicable (incloent les noves determinacions
incloses en el Reglament estatal referit) i al planejament urbanístic vigent.
En conseqüència, és el respectiu Ajuntament el que ha de fer complir les previsions
establides en la nova redacció del Reglament estatal en cas de concedir llicències o
fiscalitzar les declaracions responsables presentades pels particulars quan es tracte de fer
les actuacions descrites en els articles 9 i 14 del vigent Reglament.
El resultat d'eixa nova situació legal és que els ajuntaments, en les ZFP dels seus
municipis, obligatòriament han de denegar llicències d'edificació o d'instal·lacions previstes
en la redacció dels actuals articles 9 bis, ter i quater, encara que es tracte de «sòls
urbanitzats» (solars edificables segons la normativa urbanística), per a noves edificacions,
reparacions o rehabilitacions d'edificacions existents que impliquen increment d'ocupació o
de volum edificat, un canvi d'ús, la construcció de garatges soterranis i qualsevol edificació
davall rasant o instal·lacions d'estacionament de vehicles en superfície, excepte quan
quede acreditat pels serveis tècnics municipals que es produeixen les circumstàncies
següents:

2a. No suposen un increment de la inundabilitat de l'entorn immediat ni en el curs inferior ni
condicionen negativament possibles actuacions de defensa contra inundacions en zones
urbanes.
Només en els casos de municipis amb més d'1/3 part del seu terme inclosa en ZFP (que
són casos molt infreqüents), poden excepcionar-se pels ajuntaments, a l'hora d'atorgar les
llicències eixa limitació amb les condicions de l'article 9 quater del Reglament, segons les
condicions abans indicades, qüestió que també ha de quedar justificada en els informes
que justifiquen la concessió municipal de la corresponent llicència.
En els terrenys situats en ZFP que no puguen ser considerats com «urbanitzats», segons
el que determina la legislació estatal del sòl, els ajuntaments no poden atorgar en cap cas
eixes llicències, amb l'única excepció d'eixes previsions de l'article 9.bis.2 del Reglament
(edificacions agrícoles de menys de 40 m2...).
En canvi, en els terrenys situats en ZI (amb risc d'inundació per a un període de retorn de
500 anys), els ajuntaments, en els sòls «rurals» (segons els criteris de definició d'eixe
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1a. No suposen un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de persones i béns enfront
de possibles avingudes, en ser dissenyats tenint en compte eixe risc.
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concepte que estableix la legislació bàsica estatal del sòl) no poden atorgar eixes
llicències, sempre que no es justifique que no és possible una altra alternativa d'ubicació, i,
en eixe cas, s'han de sotmetre a les limitacions i condicions establides en l'article 14.bis de
la nova regulació del Reglament estatal.
Eixa limitació d'ubicació d'eixos usos i edificacions es redueix a «en la mesura que siga
possible» en el cas de sòls «urbanitzats» (atenent als criteris que fixa la legislació bàsica
estatal del sòl).
El resultat d'eixe nou marc normatiu introduït en el Reglament estatal és que han de ser a
partir d'ara els ajuntaments els que es veuen obligats a l'hora de concedir les llicències
urbanístiques, o a l'hora de fiscalitzar les actuacions fetes a l'empara de declaracions
responsables, fins i tot en el cas dels solars edificables segons el planejament urbanístic
vigent, de controlar el compliment previ de les determinacions del nou text del Reglament
estatal, impedint les edificacions o instal·lacions que no s'ajusten.
III.- REGULACIÓ LEGAL DE LES OCUPACIONS URBANÍSTIQUES EN ZONES
INUNDABLES SEGONS EL PATRICOVA
Davant d'aquesta regulació de la normativa vigent, cal dir que el Pla d'acció territorial
enfront del risc d'inundacions de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant PATRICOVA),
aprovat pel Decret 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell, estableix una regulació més
detallada i adequada a la realitat territorial de la Comunitat Valenciana, en relació amb els
riscos d'inundació i les actuacions que s'ha de seguir per a la seua eliminació o
minimització, que el Decret objecte del present requeriment.

Atenent a aquestes circumstàncies, i en relació amb l'ordenació urbanística i territorial, cal
assenyalar que el PATRICOVA estableix una regulació molt més flexible i més detallada,
en la qual, entre altres coses, s'estableixen fins a set nivells d'inundació a l'hora d'analitzar
el territori des de la perspectiva d'aquest risc. Preveu la possibilitat de realitzar estudis
d'inundabilitat de major detall per estudiar el risc en un àmbit concret i a una escala de
gran precisió, la qual cosa permet establir amb molt més detall els riscos existents en cada
zona i els usos compatibles, i fins i tot per implantar mesures correctores que reduïsquen
el risc d'inundació. Això té la seua evident repercussió en l'ordenació urbanística i
territorial, ja que no es tracta d'aplicar amb caràcter general el mateix règim a tot el sòl,
sinó de precisar les actuacions que s'ha de seguir en cada territori atenent al concret risc
d'inundabilitat.
Segons el PATRICOVA s’han de classificar com a sòls no urbanitzables d'especial
protecció de les zones que es consideren de risc 1, que són aquelles en què «... la
probabilitat que, en un any qualsevol, es produïsca, almenys, una inundació, és superior a
0,04 (equivalent a un període de retorn inferior a 25 anys), amb un calat màxim
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L'ordenació d'aquest pla autonòmic té en consideració les particularitats pròpies dels
episodis d'inundació d'aquest territori que són molt diferents al que passa en altres parts
d'Espanya, ja que la realitat de gran part del territori de la Comunitat Valenciana res o poc
té a veure amb la situació que existeix en altres territoris de l'Estat, pel que fa a la
perillositat i al risc d'inundacions, a causa de factors tan diversos, entre altres, com el clima
o l'orografia.
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generalitzat aconseguit per l'aigua superior a vuitanta centímetres (80 cm)», s'estableix
taxativament que s'ha d’impedir qualsevol tipus d'edificació en la zona. En les zones de
perillositat geomorfològica, en els sòls que estiguen classificats com no urbanitzables, es
pot fer actuacions tipus vivendes, magatzems, etc. sempre que es justifique «... per mitjà
d'un estudi específic i detallat de la zona l'escassa incidència del risc d'inundació en relació
amb l'activitat a implantar».
També cal dir que el PATRICOVA preveu que en els sòls urbanitzables sense programa
d'actuació integrada aprovat, que estiguen en zones afectades per risc d'inundació, es
poden fer les actuacions urbanístiques que es programen sempre que es faça un estudi
d'inundabilitat específic que justifique la compatibilitat de l'actuació amb el risc detectat,
mentre que per als sòls classificats en els planejaments vigents com «urbà i en el sòl
urbanitzable amb programa d'actuació integrada aprovat, afectat per perillositat
d'inundació, (els ajuntaments) han de verificar la incidència d'aquesta i imposar, quan siga
procedent, les condicions d'adequació de les futures edificacions» sense que hi haja cap
limitació més.
De la mateixa manera, i en el cas dels sòls urbans és important fer constar que aquest Pla
autonòmic atribueix als respectius ajuntaments la competència de l'aplicació de les seues
previsions en el cas de sòls urbans, cosa que no fa el Reglament de l'Estat, que imposa en
els municipis les seues determinacions.

L'orografia especial -grans planes costaneres a nivell del mar on es localitza el curs baix
dels rius, amb forta presència de barrancs curts i de molt de pendent- i el clima de la
Comunitat Valenciana -amb greus episodis de pluges torrencials- determina l'existència
d'una generalitzada afecció de la taca d'inundabilitat amb un període de retorn de 500
anys, precisament en aquelles zones on es concentra la major part de la població i de
l'activitat econòmica d'aquesta regió. En aquest sentit, cal tenir en compte que les
diferències de superfície entre les zones d'inundabilitat de 500 anys i les de períodes de
recurrència més curts a la Comunitat Valenciana no tenen res a veure amb altres rius
peninsulars que van molt encaixats, el règim de precipitacions és més regular o tenen
alimentació nival.
Per això, les prohibicions indiscriminades d'usos en aquestes zones, cosa que es fa en la
nova regulació del Reglament estatal, impliquen un condicionament total en l'ordenació del
territori i l'urbanisme d'importants municipis costaners i de les zones de les valls dels rius
valencians amb greus conseqüències socials, econòmiques i administratives que pareix
que no han estat degudament valorades en la regulació que s'ha donat a la matèria en el
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Es posa així de manifest que les determinacions introduïdes pel Govern d'Espanya per a
l'ocupació del territori, estant molt més allunyades de la realitat del nostre territori, són molt
més indiscriminades en les seues limitacions que les previstes en el PATRICOVA, i a més
el contingut dels seus preceptes comprén una regulació completa del règim del sòl que no
sols impedirà de facto l'exercici de la competència autonòmica d'ordenació del territori i
urbanística, sinó que, a més, tindrà un efecte de limitació sobre els desenvolupaments
urbanístics en molts municipis de la Comunitat Valenciana que, d'acord amb la regulació
pròpia i, a través dels estudis tècnics i de detall del risc en aquests, podria ser objecte d'un
adequat desenvolupament urbanístic des del punt de vista ambiental, territorial, cultural i
econòmic.
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Reglament ara aprovat i que, segons el criteri d'aquesta Conselleria, tenen un tractament
molt més adequat en el PATRICOVA vigent en el nostre territori.
IV.- EXTRALIMITACIÓ COMPETENCIAL DE L'ESTAT EN LA SEUA REGULACIÓ DEL
REGLAMENT ESTATAL DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC. EXTRALIMITACIÓ
REGLAMENTÀRIA ESTATAL EN RELACIÓ AMB LA REGULACIÓ DE LA LLEI
D'AIGÜES
La Generalitat Valenciana té atribuïdes per l'Estatut d'Autonomia, la Constitució Espanyola
i la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, la
competència exclusiva en matèria de planejament urbanístic i territorial.

Cal entendre que el Govern d'Espanya, que ha establit reglamentàriament el règim de
limitacions a les ocupacions del territori abans indicades fent ús de les seues atribucions
en matèria de «gestió de riscos d'inundació», emparant-se en l'atribució de competències
que li atribueix l'article 149.1.23a i 29a de la Constitució, que assigna en l'Estat la
competència per aprovar la legislació bàsica en matèria de medi ambient i sobre seguretat
pública, clarament s'ha extralimitat en aquestes atribucions, afectant una competència
d'ordenació del territori i urbanisme que és exclusiva de la Generalitat Valenciana, segons
preveu l'article 148 de la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
(Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol).
El fet és que l'aplicació d'aquestes determinacions suposarà la impossibilitat d'ordenar
l'ocupació del territori i establir un règim urbanístic en zones afectades per flux preferent i
del sòl considerat inundable per l'Administració General de l'Estat (aquell que tinga risc de
ser inundat en un període de fins a 500 anys). Aquesta limitació competencial resulta
especialment greu a la Comunitat Valenciana, impossibilitant una ordenació del territori
racional i ajustada efectivament al risc, cosa que sí que garanteix el PATRICOVA aprovat
amb informe favorable dels organismes de conca corresponents, i fins i tot avaluació
ambiental. La regulació reglamentària establida per l'Estat fa inoperativa la competència
autonòmica en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, produint-se una situació fàctica
(ex lege) de «desclassificació» massiva de terrenys per l'Administració General de l'Estat.
Efectivament, encara que l'Estat tinga competència exclusiva en matèria de «seguretat
pública», cal tenir en compte que la Generalitat Valenciana té competència també
exclusiva en matèria d'urbanisme i ordenació del territori. En aquests casos de confluència
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Els ajuntaments també tenen competència en la matèria per aplicació del que preveu
l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i són els
que aproven inicialment els instruments d'ordenació territorial i urbanística d'àmbit
municipal.
L'atribució competencial de l'Estat per a l'aprovació de legislació bàsica en matèria de medi
ambient i de seguretat pública, que és la que ha utilitzat el Govern central per a aprovar
aquesta norma, no pot suposar que, a través de normes de naturalesa reglamentària (com
és el Reglament referit), es modifiquen les previsions urbanístiques vigents en els
municipis, impossibilitant en la pràctica el desenvolupament urbanístic de sòls classificats
com «urbanitzables» o «urbans», sobre la base del possible risc d'inundabilitat, quan la
competència per a establir limitacions d'ús de sòls per seguretat pública han de ser
aplicades respectant les atribucions competencials de la comunitat autònoma.
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de competències és criteri del Tribunal Constitucional que l'exercici d'aquestes per cada
una de les administracions no pot buidar el contingut de l'altra. En eixe sentit cal recordar
el que ha dit sobre això el Tribunal Constitucional en les seues sentències de 4 de juliol de
1991 (núm. 149/1991) i de 29 de novembre de 1988 (núm. 277/1988).
De fet l'aplicació d'eixes determinacions suposarà la impossibilitat d'ordenar l'ocupació del
territori en zones afectades per la zona de policia estatal d'aigües (100 metres en cada
costat ampliables) i les que estan incloses en les ZFP, que actualment estan ja
classificades urbanísticament com «urbanitzables», moltes d'aquestes amb plans parcials i
programes aprovats, o urbans, en els quals no s'ha consumat totalment l'actuació
urbanitzadora, o que limitaran de tal manera les ocupacions edificatòries de gran masses
de sòls (ZI) potencialment inundables (aquells que tinguen risc de ser inundats en un
període de fins a 500 anys) que fins i tot són urbans i estan totalment urbanitzats en
condicionar de tal manera la seua edificació, que la faran inoperativa, produint-se una
situació fàctica de «desclassificació» massiva de terrenys.

Cal tenir en compte que la previsió de l'article 11 de la Llei d'aigües preveu quan regula les
«zones inundables», que són aquells «terrenys que puguen resultar inundats durant les
crescudes no ordinàries dels llacs, llacunes, embassaments, rius o rierols, han de
conservar la qualificació jurídica i la titularitat dominical que tingueren», i que «els
organismes de conca han de traslladar a les administracions competents en matèria
d'ordenació del territori i urbanisme de les dades i estudis disponibles sobre avingudes,
perquè es tinguen en compte en la planificació del sòl i, en particular, en les autoritzacions
d'usos que s'acorden en les zones inundables», mentres que el govern només pot «per
Reial decret, [...] establir les limitacions en l'ús de les zones inundables que estime
necessàries per a garantir la seguretat de les persones i béns», la qual cosa no pot
suposar que eixes limitacions afecten tot tipus de sòls, incloent-hi aquell que ha sigut ja
urbanitzat o en procés d'urbanització, atés que això comporta unes afeccions no previstes
en l'ordenació urbanística ja aprovada per la comunitat autònoma (amb informes
favorables de les respectives confederacions hidrogràfiques) de tal intensitat que les poden
arribar a fer inexecutables.
No es tracta, per tant, que l'Estat no exercite les seues competències en matèria de
seguretat pública pel que fa a la inundabilitat dels terrenys, sinó que, de forma coordinada
amb les comunitats autònomes, permeta que el règim que s'establisca siga compatible
amb l'exercici de la competència en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, exclusiva
d'aquestes últimes.
De la mateixa manera, resulta oportú que es valore la incidència econòmica que pot tenir
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A més d'allò que s'ha referit, hi ha una clara extralimitació reguladora en el Reglament
aprovat en relació amb les previsions de la vigent Llei d'aigües, aprovada per Reial decret
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que només atribueix a l'Estat la competència per a
determinar les zones de domini públic, servitud o policia en matèria d'aigües, però que de
cap manera l’habilita per a desplegar les previsions que ha exercit en aquesta norma
reglamentària que suposen limitacions genèriques de tal naturalesa i amplitud, que fins i tot
arriben a afectar l'ocupació de terrenys ja classificats urbanísticament com edificables (en
trobar-se classificats com a urbans amb urbanització executada), que es troben
emparades en les normes legals estatals que ho haurien d'habilitar.
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prendre decisions d'aquest calat, que poden suposar la desclassificació de facto de grans
zones de sòls urbanitzats programats o urbans, en els quals resultarà inviable qualsevol
actuació urbanitzadora ja prevista en sòls classificats com a tals per instruments de
planejament urbanístic aprovats, que potencialment pot obrir un ample espectre de
reclamacions de responsabilitat patrimonial.
Encara que es puga mantenir que eixes decisions no suposaran una desclassificació
formal d'eixos terrenys, en mantenir-se teòricament la seua consideració urbanística, sí
que, com a mínim, es produirà una alteració efectiva de les condicions per a exercir la
facultat d'edificar de tal importància i naturalesa (que poden arribar a fer-la antieconòmica)
que també poden tenir dret a indemnització segons preveu la vigent llei estatal del sòl.
En eixe sentit, ha de tenir-se en compte que la Generalitat va formular al Govern
d'Espanya un requeriment previ a la interposició d'un recurs contenciós administratiu
contra la mencionada norma reglamentària, en el qual li demanava que es modificara eixa
regulació normativa, de tal manera que, en aquelles comunitats autònomes (com és el cas
de la Valenciana) que en l'exercici de la seua competència d'ordenació del territori s'hagen
adoptat mesures per a la prevenció de riscos d'inundabilitat, aquestes prevalguen enfront
de la regulació sectorial proposada en el Reglament que ens ocupa.
És el cas de la Comunitat Valenciana, que compta amb el ja esmentat PATRICOVA,
l'ordenació dels riscos d'inundació prevista en el Pla d'acció territorial està més ajustada a
les particularitats pròpies del territori de la Comunitat Valenciana que la genèrica regulació
del Decret de l'Estat.

No obstant això, cal dir que el govern central, per mitjà de l'Ordre de la ministra
d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient de 31 de març de 2017, ha rebutjat eixe
requeriment previ, amb la qual cosa només queda a la Generalitat la possibilitat
d'interposar un recurs contenciós administratiu contra eixa decisió.
V.- SITUACIÓ DEL MUNICIPI DE BORRIANA
En el cas del municipi de Borriana, una gran quantitat del terme municipal està inclòs en
les ZI segons la cartografia aplicada pel Ministeri.
La conseqüència de tot això, segons el que s’ha exposat anteriorment, és que en els casos
de terrenys classificats com no urbanitzable o urbanitzables, no serà possible cap
desenvolupament urbanístic sense les limitacions de l'article 14 del Reglament abans
indicades, que implicaran justificar que no és possible cap altra ocupació i que, en tot cas,
es prenen les mesures de construcció «en alt» i amb una impermeabilització dels
soterranis.
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Eixa realitat no té res a veure amb la realitat inundable d'altres zones del territori espanyol i
el PATRICOVA té la virtut d'adequar-se millor a la idiosincràsia del territori que constitueix
el seu àmbit i, per tant, hauria de ser aplicat prevalentment enfront d'una regulació més
genèrica i allunyada de la realitat territorial, tenint en compte que el PATRICOVA ha sigut
informat, preceptivament i de forma vinculant, pels organismes de conca corresponents. El
mateix podria establir-se respecte d'altres instruments de prevenció de riscos d'inundació
d'altres comunitats autònomes.
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Per als casos de terrenys inclosos en la ZFP, incloent-hi l'afectada pel «flux preferent» (que
és la que en la cartografia oficial té un color «gris», mentres que la ZI té un color groc més
clar), la conclusió encara és més greu, atés que no serà possible cap actuació urbanística,
atenent a les previsions del nou article 9, bis, ter i quater, implicant de facto una
desclassificació de les previsions urbanístiques vigents.
Per tot això es proposen els següents
ACORDS:
PRIMER.- Mostrar, pels motius indicats en els antecedents de la moció, el frontal rebuig de
l'Ajuntament al Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual s'han modificat, entre
altres normes reglamentàries, determinats articles del Reglament del domini públic
hidràulic.
SEGON.- Instar el Govern central a modificar urgentment el Reglament, deixant sense
efecte les noves regulacions introduïdes pel Reial decret 638/2016, de 9 de desembre que
afecten els articles 4.2., 9.2 i 9 bis, ter i quater, i 14.1 i 14 bis, considerant que la regulació
vigent en el PATRICOVA és suficient per a garantir les proteccions enfront del risc
d'inundabilitat al municipi.
TERCER.- Mostrar el suport municipal a la decisió que puga prendre la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat d'instar la
interposició d'un recurs contenciós administratiu formulat contra la mencionada norma
reglamentària, en què demana que es modifique eixa norma reglamentària, de tal manera
que, en aquelles comunitats autònomes (com és el cas de la Valenciana) que en l'exercici
de la seua competència d'ordenació del territori s'hagen adoptat mesures per a la
prevenció de riscos d'inundabilitat, aquestes prevalguen enfront de la regulació sectorial
proposada en el Reglament que ens ocupa, aplicant-se preferent el vigent PATRICOVA.

Sotmesa la urgència a la corresponent votació, s'aprova per unanimitat.
En relació amb el fons de l'assumpte es produeixen les intervencions següents: Sr.
Arnandis (tres), Sr. Fuster (tres), Sra Aguilera (una), Sra. Sanchis (una) i Sra. alcaldessa
(dues).
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, ONZE
(6 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en contra, NOU (6 del PP, 2
de Cibur i 1 de Ciudadanos). Abstencions, CAP. Consegüentment es declara l'assumpte
aprovat per majoria

7. PRECS I PREGUNTES
1.- El Sr. Fuster pregunta al Sr. Arnandis per l'activitat de joc aquàtic que s'ha muntat a la
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QUART.- Facultar l'Alcaldia perquè prenga els acords i resolucions necessaris per a fer
complir el present acord plenari.”
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platja; si el regidor havia tingut reunions prèvies amb els promotors de l'activitat abans que
s'aprovara el pla d'usos de la platja de l'Arenal. Respon el Sr. Arnandis.
2.- El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldessa quin ha sigut el motiu per a canviar la
ubicació del dipòsit municipal de vehicles. Respon la Sra. alcaldessa.
3.- La Sra. Suay insta el regidor de Sanitat i el de Poblats Marítims o el de Platges, que
indiquen al Sr. Arnandis qui és el gestor de sanitat en la platja i qui són les ambulàncies;
perquè des de fa ja deu anys la Creu Roja no presta la seua assistència sanitària a la
platja i el Sr. Arnandis va manifestar que ʻel ferit va ser arreplegat per Creu Rojaʼ. Respon
la Sra. alcaldessa.
4.- El Sr. Fuster prega al Sr. Aparisi o al Sr. Gual que es faça la gestió pertinent perquè es
lleven les tanques dipositades al final de l'av. Chicharro, indicatives de l'accident que va
haver-hi. Respon el Sr. Aparisi.
5.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Navarro si hi ha alguna novetat en el tema de la
col·locació d'un ascensor a l'estació de ferrocarrils. Responen el Sr. Navarro i la Sra.
alcaldessa.
6.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Zorío si enguany s'ha fet el mateix que es feia tots els
anys a la platja del Grau, perquè considera que està en pitjors condicions que en anys
anteriors. Respon el Sr. Zorío.
7.- La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Del Moral sobre dos exemplars del BIM que no han
eixit publicats. Què passarà amb els últims articles escrits per part dels grups de l'oposició
que no han sigut publicats? Respon el Sr. Del Moral.

L'ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA

Document firmat electrònicament al marge
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I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 20 hores i 35 minuts,
de la qual, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present acta que firme
juntament amb la Sra. alcaldessa.

