AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H
CELEBRADA

PER

L

ASSISTENTS

SECRETARIA-INTERVENTORA
SRA. MARIA CANET AMAT
En l'Alqueria de la Comtessa, a les 20:05 hores del 25/06/2020, es van reunir el Saló de
Sessions de la Casa Consistorial, en primera convocatòria, als Srs. Expressats a marge,
sota la Presidència del Sr. Alcalde, Salvador Femenia Peiró, i actuant com a fedatària
pública la Secretària-interventora de la Corporació, per a celebrar Sessió extraordinària i
pública.
Es declara oberta la Sessió per part de l'alcalde, i s'inicia aquesta seguint la relació dels
assumptes especificats a l'ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1
2
3
4
5
6
7

Aprovació de l’Ordenança Municipal Reguladora dels Usos de la Casa de la Cultura
Aprovació de l’Ordenança Municipal Reguladora de les Instal·lacions Solars
Fotovoltaiques d’Autoconsum connectades a la xarxa.
Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa
d’expedició de documents
Acord sol·licitud d’ajuda davant Diputació de València per a la realització
d’inversions en el marc del Pla d’Inversions del bienni 2020-2021
Acord sol·licitud d’ajuda per a l’execució d’obres en matèria de proveïment d’aigua,
sanejament i defensa contra inundacions 2020.
Acord sol·licitud d’ajuda LEADER 2014-2020 SOM Rurals per a la realització de
l’obra “Aïllament acústic Casa Cultura de l’Alqueria de la Comtessa”.
Acord aprovació inici de l’expedient de contractació del procediment d'adjudicació
del contracte de serveis col·laboració de la recaptació municipal en el seu període
executiu de les quotes d'urbanització impagades a l'Ajuntament de l’Alqueria de la
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SRES. REGIDORS:
SR. GUSTAVO FRASQUET MOLL (PSOE)
SRA. ANA LÓPEZ GRACIA (PSOE)
SR. CRISTIAN REBOLLEDO SISCAR (PSOE).
SRA. JOSEFA TORMOS GONZÁLEZ (PSOE)
SRA. Mª ÁNGELES MELIS CAPELLINO (PSOE)
SR. MIQUEL MELIS GREGORI (COMPROMÍS)
SRA. MARIA FULLANA MOLL (COMPROMÍS)
SR. JOSE Mª GARCIA GUERRERO (PP)
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SR. ALCALDE:
SR. SALVADOR FEMENIA PEIRO (PSOE)
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA
´AJUNTAMENT PLE EL DIA 25 DE JUNY DE 2020
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C/Nou, núm 4 DP 46715
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Comtessa i el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que han de regir el Contracte

1. Aprovació de l’Ordenança Municipal Reguladora dels Usos de la Casa de la
Cultura
Vista l’Ordenança Municipal Reguladora dels Usos de la Casa de la Cultura:
Article 1. Àmbit d’aplicació i naturalesa

L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa considera la prestació d'aquests serveis com
a fonamentals per al benestar de la comunitat veïnal, el foment de la convivència
ciutadana i la promoció de la cultura, a la qual tots els ciutadans tenen dret.
La Casa de la Cultura naix amb l'objectiu prioritari de servir de via de participació
ciutadana i punt de referència sociocultural per als habitants de l’Alqueria de la
Comtessa, fent més accessible la cultura, fomentant l'associacionisme i promovent la
participació ciutadana.

ACTA DEL PLE

D'acord amb el que es preveu en els articles: 18 c, 25.2 m i 69.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, les Corporacions Locals tenen
atribuïdes competències, entre altres, en les matèries d'activitats o instal·lacions
culturals.

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

La present Ordenança té per objecte regular la utilització i funcionament de la Casa de
la Cultura propietat de l'Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.

La Casa de la Cultura està situada al carrer Sant Jaume nº 1, d'aquesta localitat i serà
gestionada directament per l'Ajuntament, sense òrgan especial de gestió, de conformitat
amb el que es disposa en l'article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Article 3. Horari
El calendari i horari d'obertura i tancament de la Casa de la Cultura i els seus serveis al
públic s'establiran cada any per l’òrgan competent de l’Ajuntament.
Fora de l'horari d'atenció al públic, romandrà oberta sempre que hi haja alguna activitat
cultural i mentre dure aquesta.
Aquest horari podrà variar segons les necessitats que plantegen les diverses activitats
que es pogueren organitzar, sempre que es puguen adequar els compromisos adquirits
per a la gestió de l'edifici i sense que això supose perjudicis econòmics per a
l'Ajuntament ni detriment dels drets de els/as treballadors/as de la Casa de la Cultura.
L'horari general es col·locarà en l'entrada principal en un lloc visible i també podran
consultar-se en la pàgina Web de l'Ajuntament.
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Article 2. Seu i gestió
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És usuari/a dels serveis de la Casa de Cultura de l’Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa qualsevol persona i associació que acudisca com a espectador/a o participant
de cursos i altres activitats i /o serveis que puguen desenvolupar-se en el centre cultural.
Article 6. Drets de les persones usuàries
Són drets de les persones usuàries del centre cultural:
•
•
•
•

Ser informades de les normes de funcionament intern del centre.
Usar les dependències i serveis del centre en les hores i condicions que s'establisquen.
Participar en les activitats que es programen en el centre cultural.
Rebre un tracte correcte del personal que presta les seues comeses en les
dependències.
• Aportar suggeriments sobre funcionament, activitats i altres assumptes d’interés per al
desenvolupament d'aquest.
• Formular queixes o suggeriments, que s'hauran de realitzar per escrit i dirigir-se a
l'Ajuntament.
Article 7. Obligacions de les persones usuàries
Són obligacions de les persones usuàries del centre cultural:
• Respectar els horaris establits a aquest efecte la resta d'activitats o serveis que
s'estiguen duent a terme.
• Respectar els mobles i elements allí depositats i fer bon ús d'aquests.
• Utilitzar amb correcció la infraestructura de què disposa el centre.
• Respectar l'ordre i neteja del local.

ACTA DEL PLE

Article 5. Usuaris/as
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Les activitats a desenvolupar a la Casa de la Cultura seran fonamentalment d'àmbit
cultural i social, entenent-se com a tals les següents:
- Serveis de la Agència Municipal de Lectura.
- Escola Municipal de Musica
- Assajos varis (banda de mísuca, xaranga, dolçaina i tabals)
- Casal Jove
- Escola d’Adults (EPA)
- Escola de repàs
- Espectacles de teatre
- Cursos i tallers socioculturals i educatius
- Conferències, seminaris, charles, col·loquis, etc.
- Exposicions culturals
- Obres de teatre
- Sessions de narració oral i contacontes
- Presentacions de llibres i lectures dramatitzades
- Rodes de premsa

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

Article 4. Activitats i Serveis
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1. Infraccions lleus i sancions: Per conducta incorrecta o utilització inadequada del
material o de les instal·lacions: amonestació de caràcter lleu i, en cas de reiteració el
mateix dia, expulsió de les instal·lacions.
2. Infraccions greus i sancions:
- Per reiteració en el següent termini d'un mes de conducta incorrecta durant
diversos dies i per molèstia greu a la resta de persones usuàries i al personal al
servei de la Casa de la Cultura: prohibició d'accés i ús per un període d'un mes i
multa de fins a 200 euros.
- Per reiteració en el següent termini de tres mesos de molèsties greus a la resta
de persones usuàries i al personal al servei de la Casa de la Cultura per
deterioració del mobiliari o de les instal·lacions: prohibició d'accés i ús per un
període de tres mesos i multa de fins a 600 euros.
3. Infraccions molt greus i sancions: Per reiteració en un període de sis mesos de les
conductes assenyalades en l'apartat anterior, per sostracció de material de la Casa de
la Cultura, per deterioració del material o instal·lacions causant un greu perjudici, o
per vulneració de la prohibició d’accés: prohibició definitiva d'accés i ús dels
serveis de la Casa de la Cultura i greu obstrucció del funcionament, multa de fins a
1.800 euros.
En tot cas s'exigirà el pagament o reposició del material danyat, reservant-se
l'Administració les accions judicials que siguen procedents, en els supòsits de no
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L'incompliment de les normes assenyalades en el present Reglament serà objecte de
sanció per part de l'Administració, conforme a la normativa en matèria d’exercici de la
potestat sancionadora, a través del preceptiu informe del personal al servei de la Casa de
la Cultura amb la següent graduació d'infracció i sancions:

ACTA DEL PLE

Article 8. Règim de sancions

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

• Obeir les indicacions que poguera fer el personal del Centre.
• Per a l'ús de les dependències assignades a cada col·lectiu hauran de dirigir-se sempre
al personal de serveis, que serà qui s'encarregue de la seua obertura i tancament així
com de facilitar-los el material necessari per al desenvolupament de la seua activitat.
• Respectar l'assignació dels espais atorgats en funció de les necessitats, disponibilitat i
tipus d'activitat.
• La realització de qualsevol altra activitat no prevista haurà de sol·licitar-se per escrit.
• L'ús de qualsevol material haurà de demanar-se per escrit a través d’una instància
facilitada en les oficines de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comstessa.
• Es prohibeix fumar en tot el centre.
• No està permés l'accés amb animals de companyia, excepte en els casos en els quals
per discapacitat visual la persona haja de ser acompanyada d'un gos pigall per a la
seua mobilitat.
• No està permes realitzar fotografies, filmacions o grabacions dins del recinte amb la
presència de menors sense el consentiment exprés dels progenitors.
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atendre els requeriments formals, que s'efectuen a la persona causant de la deterioració
o trencament que s'hagen produït.
Article 9. Cessió d’espais Casa de la Cultura
Se cediran els espais de la Casa de Cultura als següents usuaris:
a) De manera gratuïta:
- Escola de Música de l’Alqueria per a realizar els seus assajos
- Departaments de l'Ajuntament.
b) A través de les taxes
- Associacions, fundacions, empreses i particulars, regides per les
condicions regulades en l'ordenança fiscal corresponent.

Article 11. Normes generals d'utilització i cessió d'espais
11.1 La sol·licitud de qualsevol dels espais es realitzarà per escrit a través
d’instància genèrica, ve telemàticament o a través del Registre General d'Entrades
municipal, amb un mínim de 30 dies d'antelació, assenyalant la naturalesa de l’activitat,
la persona que realitza la petició i el col·lectiu al qual representa, la data o dates que se
sol·liciten, la duració i l'horari de l'activitat i el nombre de participants previst.
En el cas de que l’ús que es pretenga fer de l’espai de la Casa de la Cultura siga
continuat durant l’any, serà necessari que el sol ·licitant abans del mes de setembre
remeta al Ajuntament un cronograma de la seua activitat amb els dies que es necessiten
així com l’horari de les activitats a realizar per elaborar una correcta planificació anual.
No podran fer-se reserves d'espai amb una antelació superior a dos mesos de la data de
la celebració de l'acte, a fi de garantir la disponibilitat del mateix a favor de la
programació organitzada pel propi Ajuntament.
La sol·licitud no generarà drets a favor el/a els/as sol·licitant/s, ja que aquests únicament
derivaran de l'acord d'autorització adoptat per l'òrgan competent de la Corporació.
L'autorització d'utilització es concedirà si l'activitat compleix amb els requisits que
s'estableixen en aquest reglament i sempre en funció de la disponibilitat existent.
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El règim econòmic de la utilització dels espais de la Casa de la Cultura, excepte en
casos d'utilització gratuïta que l'Ajuntament autoritze, s'acomodarà a les tarifes vigents
reflectides en l'ordenança fiscal corresponent.
10.1. En cas de sol·licitud per part de l'interessat de cessió o ús privatiu d’algun
espai de qualsevol Casa de la Cultura, que implique el seu tancament o canvi de
l’activitat o ús assignat, la regidora de Cultura o la Junta de Govern Local decidirà el
que estime procedent.
10.2. La Regidora de Cultura o la Junta de Govern Local, quan siga procedent,
resoldran segons el seu criteri, fins a 20 dies hàbils al següent, de la data en el Registre
General d'Entrada de l'Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.
10.3. L'acord es comunicarà, a l'interessat, amb la deguda antelació a la data
assenyalada.

ACTA DEL PLE

Article 10. Règim econòmic

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)

Article 12. Vigilància
La Casa de la Cultura procurarà vigilància i cura de la conservació de les instal·lacions i
de les obres i material existent, encara que en cap cas disposarà de personal propi
exclusiu per a aquesta tasca, per la qual cosa no es responsabilitza de la pèrdua, robatori
o deterioració de l'equipament i material d'activitats externes a aquests.
Els/as sol·licitants de les autoritzacions estaran obligats/as a:
• Fer-se responsables del bon ús de l'espai i/o equips cedits, segons les condicions
establides en cada cas.
• Garantir l'ordre durant el desenvolupament de l'activitat.
• Respondre econòmicament dels danys produïts al llarg de l'activitat.
• Controlar que el públic assistent respecte les prohibicions de fumar, menjar i beure en
tot el centre.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
L'Alcaldia Presidència, o regidor/a en qui delegue, queda facultat/a per a dictar quantes
ordres i instruccions resulten necessàries per a l’adequada interpretació i aplicació
d'aquest reglament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
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11.2 Els espais se cediran a les diferents entitats o persones segons l'ordre en què
es presenten les sol·licituds, si bé la Casa de la Cultura tindrà preferència per a realitzar
actes o activitats d'interés local i s’atorgarà prioritat a l’hora d’adjudicar l’ús dels espais
a grups, colectius i entitats, ubicats i organizats en el municipi de l’Alqueria de la
Comtessa.
11.3 No s'assignarà un espai de manera exclusiva i permanent a cap entitat i
qualsevol persona, jurídica o física, a la qual se li cedisca qualsevol espai de la Casa de
la Cultura haurà de respectar les obligacions establides en l'article 7.
11.4 L’Ajuntament podrà denegar les autoritzacions de cessió presentades per
aquelles persones interessades que, en usos anteriors, no hagen sigut respectuosos amb
els espais i/o equips cedits, o que hagen anul·lat un acte autoritzat per la Corporació,
sense comunicació prèvia a l'Ajuntament i sense causa justificada.
11.5 Si l'entitat que utilitza un dels espais detecta alguna anomalia o algun
desperfecte, tant si ha sigut producte de la seua activitat com si no, haurà de
comunicar-ho a l'Ajuntament al més prompte possible. Si no ho fera així, es considerarà
que el desperfecte ha sigut causat per l'activitat que l'entitat desenvolupa.
11.6 L’Associació, entitat o particular es farà càrrec de les depeses del personal
de so i il·luminació, així com de la neteja en cas de ser necessari contractar personal
extern.
11.7 Es podrà alterar per part de l’Ajuntament, i quan les circumstàncies així ho
exigiren el canvi en la programació (dates, horaris, activitats, etc.)
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Queden derogades a partir de l'entrada en vigor de la present Ordenança, quantes
disposicions contingudes en altres ordenances de l'Ajuntament contradiguen el que es
disposa en aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà al de la publicació, en el Butlletí Oficial
de la Província de València, de l'acord definitiu de la seua aprovació i del text íntegre
d'aquesta Ordenança, i continuarà vigent mentre no s'acorde la seua modificació o
derogació.

La Sra. Ana Lopez pren la paraula per dir:
-

La neteja la contracten ells mateix normalment.

El Sr. Alcalde pren la paraula per dir:
- Encara que nosaltres contractem una empresa per a la neteja, l’haurà de pagar
qui ha demanat l’ús de la Casa de la Cultura. I a més, en cas de que ho deixaren
molt brut, podries negar-los que els ho tornaren a concebre. Això sí que ho fica.
Però caldria posar-ho de forma escrita.
- L’ús de la casa de la cultura serà gratuït per a l’escola de música, departaments
de l’Ajuntament i associacions municipals de l’Alqueria de la Comtessa
legalment constituïdes. I a través de les taxes pagaran fundacions, empreses i
particulars regides per condicions regulades a l’ordenança fiscal corresponent.
- El 11.2. Els espais es cediran a les diferents entitats de persones segons l’ordre
que presenten les sol·licituds, si bé la casa de la cultura tindrà preferència per a
realitzar actes d’entitat local. S’atorgarà prioritat a l’hora d’adjudicar l’ús dels
espais a grups col·lectius i entitats ubicats i organitzats en el municipi de
l’Alqueria de la Comtessa. Es lleva la paraula “particulars”.
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El Sr. Alcalde pren la paraula per dir:
- En l’Article 4, serveis, falta afegir: actuacions culturals programades per
associacions o l’Ajuntament, i en les normes, Article 11, falta afegir:
l’Associació, entitat o particular es farà càrrec de la despesa del personal de so i
il·luminació. Així com la neteja en cas de ser precís contractar a personal extern.

ACTA DEL PLE

El Sr. Miquel Melis pren la paraula per dir:
- Havíem pensat presentar un document amb les propostes que volem fer de canvi
o de modificació.

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

El Sr. Alcalde pren la paraula per preguntar:
- ¿Algú té alguna correcció o afegit que fer?
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El Sr. Miquel Melis pren la paraula per dir:
- Una cosa que hem vist que volíem plantejar d’una altra forma si podia ser, era el
temps d’antelació amb el qual s’ha de sol·licitar. No per res, sinó per que posa en
2 mesos d’antelació.
El Sr. Alcalde reprèn la paraula per dir: es que com l’Ajuntament també programem
amb 2 mesos d’antelació, si ho demanes amb un mes d’antelació, probablement ja
tingam alguna cosa programada.
La Sra. Secretaria-Interventora pren la paraula per dir:
- Esteu referint-vos al que diu: “No podran fer-se reserves d’espais amb una
antelació superior a dos mesos”?.

La Sra. Secretaria-Interventora pren la paraula per dir:
- Açò està referint a que diu: “En cas de sol·licitud per part d’interessats de sessió
o us privatiu d’algun espai, qualsevol de la casa que implique el seu tancament o
canvi d’activitat (...)” en aquest cas la regidora si té algun dubte utilitzaria
aquestos 20 dies hàbils. Per això està en l’epígraf de règim econòmic i no en el
de normes generals.
El Sr. Miquel Melis pren la paraula per dir:
-

En l’article 4 on es diu totes les entitats que poden ser, tal vegada podríem afegir
ensenys com per exemple el col·legi que també el gasten.
També ens agradaria si es pot afegir un llenguatge més inclusiu al text.

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació , el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres: 6 vots (Grup socialista) i 1 vot (Grup popular) i 2 vots
(Grup Municipal Compromís) acorda aprovar el següent text de l’Ordenança
Municipal Reguladora dels Usos de la Casa de la Cultura:
Article 1. Àmbit d’aplicació i naturalesa
La present Ordenança té per objecte regular la utilització i funcionament de la Casa de
la Cultura propietat de l'Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.
D'acord amb el que es preveu en els articles: 18 c, 25.2 m i 69.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, les Corporacions Locals tenen
atribuïdes competències, entre altres, en les matèries d'activitats o instal·lacions
culturals.

Codi Validació: Q4TFFDCE73YYWN2WRQEY4SYL6 | Verificació: https://lalqueriadelacomtessa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 52

Això perfecte, però si la resposta és fins 20 dies hàbils d’haver-la presentat, en
cas de presentar-la amb un mes d’antelació, només em quedarien 10 dies de
temps per a saber si puc o no. Creguem que és massa poc temps.

ACTA DEL PLE

-
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El Sr. Miquel Melis pren la paraula per dir:
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L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa considera la prestació d'aquests serveis com
a fonamentals per al benestar de la comunitat veïnal, el foment de la convivència
ciutadana i la promoció de la cultura, a la qual tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret.
La Casa de la Cultura naix amb l'objectiu prioritari de servir de via de participació
ciutadana i punt de referència sociocultural per als habitants de l’Alqueria de la
Comtessa, fent més accessible la cultura, fomentant l'associacionisme i promovent la
participació ciutadana.
Article 2. Seu i gestió

Article 4. Activitats i Serveis
Les activitats a desenvolupar a la Casa de la Cultura seran fonamentalment d'àmbit
cultural i social, entenent-se com a tals les següents:
- Serveis de la Agència Municipal de Lectura.
- Escola Municipal de Musica
- Assajos varis (banda de mísuca, xaranga, dolçaina i tabals)
- Casal Jove
- Escola d’Adults (EPA)
- CEIP Sant Pere Apòstol
- Escola de repàs
- Espectacles de teatre
- Cursos i tallers socioculturals i educatius
- Conferències, seminaris, charles, col·loquis, etc.
- Exposicions culturals
- Obres de teatre
- Sessions de narració oral i contacontes
- Presentacions de llibres i lectures dramatitzades
- Rodes de premsa
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El calendari i horari d'obertura i tancament de la Casa de la Cultura i els seus serveis al
públic s'establiran cada any per l’òrgan competent de l’Ajuntament.
Fora de l'horari d'atenció al públic, romandrà oberta sempre que hi haja alguna activitat
cultural i mentre dure aquesta.
Aquest horari podrà variar segons les necessitats que plantegen les diverses activitats
que es pogueren organitzar, sempre que es puguen adequar els compromisos adquirits
per a la gestió de l'edifici i sense que això supose perjudicis econòmics per a
l'Ajuntament ni detriment dels drets de els/as treballadors/as de la Casa de la Cultura.
L'horari general es col·locarà en l'entrada principal en un lloc visible i també podran
consultar-se en la pàgina Web de l'Ajuntament.

ACTA DEL PLE

Article 3. Horari

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

La Casa de la Cultura està situada al carrer Sant Jaume nº 1, d'aquesta localitat i serà
gestionada directament per l'Ajuntament, sense òrgan especial de gestió, de conformitat
amb el que es disposa en l'article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

- Actuacions culturals programades per associacions o per l’Ajuntament
Article 5. Usuaris/as
És usuari/a dels serveis de la Casa de Cultura de l’Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa qualsevol persona i associació que acudisca com a espectador/a o participant
de cursos i altres activitats i /o serveis que puguen desenvolupar-se en el centre cultural.
Article 6. Drets de les persones usuàries
Són drets de les persones usuàries del centre cultural:

Són obligacions de les persones usuàries del centre cultural:
• Respectar els horaris establits a aquest efecte la resta d'activitats o serveis que
s'estiguen duent a terme.
• Respectar els mobles i elements allí depositats i fer bon ús d'aquests.
• Utilitzar amb correcció la infraestructura de què disposa el centre.
• Respectar l'ordre i neteja del local.
• Obeir les indicacions que poguera fer el personal del Centre.
• Per a l'ús de les dependències assignades a cada col·lectiu hauran de dirigir-se sempre
al personal de serveis, que serà qui s'encarregue de la seua obertura i tancament així
com de facilitar-los el material necessari per al desenvolupament de la seua activitat.
• Respectar l'assignació dels espais atorgats en funció de les necessitats, disponibilitat i
tipus d'activitat.
• La realització de qualsevol altra activitat no prevista haurà de sol·licitar-se per escrit.
• L'ús de qualsevol material haurà de demanar-se per escrit a través d’una instància
facilitada en les oficines de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comstessa.
• Es prohibeix fumar en tot el centre.
• No està permés l'accés amb animals de companyia, excepte en els casos en els quals
per discapacitat visual la persona haja de ser acompanyada d'un gos pigall per a la
seua mobilitat.
• No està permes realitzar fotografies, filmacions o grabacions dins del recinte amb la
presència de menors sense el consentiment exprés dels progenitors.

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

Article 7. Obligacions de les persones usuàries
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Ser informades de les normes de funcionament intern del centre.
Usar les dependències i serveis del centre en les hores i condicions que s'establisquen.
Participar en les activitats que es programen en el centre cultural.
Rebre un tracte correcte del personal que presta les seues comeses en les
dependències.
• Aportar suggeriments sobre funcionament, activitats i altres assumptes d’interés per al
desenvolupament d'aquest.
• Formular queixes o suggeriments, que s'hauran de realitzar per escrit i dirigir-se a
l'Ajuntament.

ACTA DEL PLE

•
•
•
•
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Article 8. Règim de sancions
L'incompliment de les normes assenyalades en el present Reglament serà objecte de
sanció per part de l'Administració, conforme a la normativa en matèria d’exercici de la
potestat sancionadora, a través del preceptiu informe del personal al servei de la Casa de
la Cultura amb la següent graduació d'infracció i sancions:

En tot cas s'exigirà el pagament o reposició del material danyat, reservant-se
l'Administració les accions judicials que siguen procedents, en els supòsits de no
atendre els requeriments formals, que s'efectuen a la persona causant de la deterioració
o trencament que s'hagen produït.
Article 9. Cessió d’espais Casa de la Cultura
Se cediran els espais de la Casa de Cultura als següents usuaris i usuàries:
a) De manera gratuïta:
- Associacions municipal de l’Alqueria de la Comtessa legalment
constituides.
- Departaments de l'Ajuntament.
b) A través de les taxes
- Associacions, fundacions, empreses i particulars, regides per les
condicions regulades en l'ordenança fiscal corresponent.
Article 10. Règim econòmic

Codi Validació: Q4TFFDCE73YYWN2WRQEY4SYL6 | Verificació: https://lalqueriadelacomtessa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 52

6. Infraccions molt greus i sancions: Per reiteració en un període de sis mesos de les
conductes assenyalades en l'apartat anterior, per sostracció de material de la Casa de
la Cultura, per deterioració del material o instal·lacions causant un greu perjudici, o
per vulneració de la prohibició d’accés: prohibició definitiva d'accés i ús dels
serveis de la Casa de la Cultura i greu obstrucció del funcionament, multa de fins a
1.800 euros.

ACTA DEL PLE

5. Infraccions greus i sancions:
- Per reiteració en el següent termini d'un mes de conducta incorrecta durant
diversos dies i per molèstia greu a la resta de persones usuàries i al personal al
servei de la Casa de la Cultura: prohibició d'accés i ús per un període d'un mes i
multa de fins a 200 euros.
- Per reiteració en el següent termini de tres mesos de molèsties greus a la resta
de persones usuàries i al personal al servei de la Casa de la Cultura per
deterioració del mobiliari o de les instal·lacions: prohibició d'accés i ús per un
període de tres mesos i multa de fins a 600 euros.

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

4. Infraccions lleus i sancions: Per conducta incorrecta o utilització inadequada del
material o de les instal·lacions: amonestació de caràcter lleu i, en cas de reiteració el
mateix dia, expulsió de les instal·lacions.
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El règim econòmic de la utilització dels espais de la Casa de la Cultura, excepte en
casos d'utilització gratuïta que l'Ajuntament autoritze, s'acomodarà a les tarifes vigents
reflectides en l'ordenança fiscal corresponent.
10.1. En cas de sol·licitud per part de l'interessat/ interessada de cessió o ús
privatiu d’algun espai de qualsevol Casa de la Cultura, que implique el seu tancament o
canvi de l’activitat o ús assignat, la regidora de Cultura o la Junta de Govern Local
decidirà el que estime procedent.
10.2. La Regidora de Cultura o la Junta de Govern Local, quan siga procedent,
resoldran segons el seu criteri, fins a 20 dies hàbils al següent, de la data en el Registre
General d'Entrada de l'Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.
10.3. L'acord es comunicarà, a l'interessat/interessada, amb la deguda antelació a
la data assenyalada.
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11.1 La sol·licitud de qualsevol dels espais es realitzarà per escrit a través
d’instància genèrica, ve telemàticament o a través del Registre General d'Entrades
municipal, amb un mínim de 30 dies d'antelació, assenyalant la naturalesa de l’activitat,
la persona que realitza la petició i el col·lectiu al qual representa, la data o dates que se
sol·liciten, la duració i l'horari de l'activitat i el nombre de participants previst.
En el cas de que l’ús que es pretenga fer de l’espai de la Casa de la Cultura siga
continuat durant l’any, serà necessari que el sol ·licitant abans del mes de setembre
remeta al Ajuntament un cronograma de la seua activitat amb els dies que es necessiten
així com l’horari de les activitats a realizar per elaborar una correcta planificació anual.
No podran fer-se reserves d'espai amb una antelació superior a dos mesos de la data de
la celebració de l'acte, a fi de garantir la disponibilitat del mateix a favor de la
programació organitzada pel propi Ajuntament.
La sol·licitud no generarà drets a favor el/a els/as sol·licitant/s, ja que aquests únicament
derivaran de l'acord d'autorització adoptat per l'òrgan competent de la Corporació.
L'autorització d'utilització es concedirà si l'activitat compleix amb els requisits que
s'estableixen en aquest reglament i sempre en funció de la disponibilitat existent.
11.2 Els espais se cediran a les diferents entitats o persones segons l'ordre en què
es presenten les sol·licituds, si bé la Casa de la Cultura tindrà preferència per a realitzar
actes o activitats d'interés local i s’atorgarà prioritat a l’hora d’adjudicar l’ús dels espais
a grups, colectius i entitats, ubicats i organizats en el municipi de l’Alqueria de la
Comtessa.
11.3 No s'assignarà un espai de manera exclusiva i permanent a cap entitat i
qualsevol persona, jurídica o física, a la qual se li cedisca qualsevol espai de la Casa de
la Cultura haurà de respectar les obligacions establides en l'article 7.
11.4 L’Ajuntament podrà denegar les autoritzacions de cessió presentades per
aquelles persones interessades que, en usos anteriors, no hagen sigut respectuosos amb
els espais i/o equips cedits, o que hagen anul·lat un acte autoritzat per la Corporació,
sense comunicació prèvia a l'Ajuntament i sense causa justificada.
11.5 Si l'entitat que utilitza un dels espais detecta alguna anomalia o algun
desperfecte, tant si ha sigut producte de la seua activitat com si no, haurà de
comunicar-ho a l'Ajuntament al més prompte possible. Si no ho fera així, es considerarà
que el desperfecte ha sigut causat per l'activitat que l'entitat desenvolupa.

ACTA DEL PLE

Article 11. Normes generals d'utilització i cessió d'espais
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11.6 L’Associació, entitat o particular es farà càrrec de les depeses del personal
de so i il·luminació, així com de la neteja en cas de ser necessari contractar personal
extern.
11.7 Es podrà alterar per part de l’Ajuntament, i quan les circumstàncies així ho
exigiren el canvi en la programació (dates, horaris, activitats, etc.)
Article 12. Vigilància

L'Alcaldia Presidència, o regidor/a en qui delegue, queda facultat/a per a dictar quantes
ordres i instruccions resulten necessàries per a l’adequada interpretació i aplicació
d'aquest reglament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Queden derogades a partir de l'entrada en vigor de la present Ordenança, quantes
disposicions contingudes en altres ordenances de l'Ajuntament contradiguen el que es
disposa en aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà al de la publicació, en el Butlletí Oficial
de la Província de València, de l'acord definitiu de la seua aprovació i del text íntegre
d'aquesta Ordenança, i continuarà vigent mentre no s'acorde la seua modificació o
derogació.
2. Aprovació de l’Ordenança Municipal Reguladora de les Instal·lacions Solars
Fotovoltaiques d’Autoconsum connectades a la xarxa.
PREÀMBUL
Títol I: Disposicions generals

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
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Els/as sol·licitants de les autoritzacions estaran obligats/as a:
• Fer-se responsables del bon ús de l'espai i/o equips cedits, segons les condicions
establides en cada cas.
• Garantir l'ordre durant el desenvolupament de l'activitat.
• Respondre econòmicament dels danys produïts al llarg de l'activitat.
• Controlar que el públic assistent respecte les prohibicions de fumar, menjar i beure en
tot el centre.

ACTA DEL PLE

La Casa de la Cultura procurarà vigilància i cura de la conservació de les instal·lacions i
de les obres i material existent, encara que en cap cas disposarà de personal propi
exclusiu per a aquesta tasca, per la qual cosa no es responsabilitza de la pèrdua, robatori
o deterioració de l'equipament i material d'activitats externes a aquests.
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Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
Article 2. Definicions.
Títol II: Intervenció administrativa
Article 3. Règim d’intervenció administrativa.
Article 4. Presentació de la declaració responsable.
Article 5. Integració paisatgística.
Article 6. Inscripció en el Registre.

Article 10. Empreses instal·ladores
Article 11. Manteniment i conservació
Article 12.Inspecció requeriments i règim sancionador.
Disposició Derogatòria Única
Disposició final
PREÀMBUL
El canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s’enfronta actualment la societat.
Tal com reflecteix el Cinqué Informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el
Canvi Climàtic (IPCC), l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc i amb una clara
influència humana. L’emissió contínua de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) causarà un
major escalfament i canvis duradors en tots els components del sistema climàtic, la qual
cosa farà que augmente la probabilitat d’impactes greus per a persones i ecosistemes.
Els tres objectius principals marcats per la UE són disminuir les emissions de GEH en
comparació amb l’any 1990, augmentar l’ús d’energies renovables (EERR) i millorar
l’eficiència energètica.
A la vista d’aquests objectius és evident que no es pot parlar d’una estratègia enfront del
canvi climàtic sense incloure el sector energètic, no en va, dos terços de les emissions
de GEH tenen un origen energètic. Aleshores, la gestió de l’energia constitueix una eina
estratègica en la lluita contra el canvi climàtic i en l’evolució cap a una economia
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Article 9. Condicions d’instal·lació.
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Article 8. Terminis
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Article 7. Altres autoritzacions.
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competitiva i sostenible. Les EERR i l’eficiència energètica són actualment àrees
d’oportunitat en les quals la Comunitat Valenciana està ben posicionada. Hem
d’aprofitar les potencialitats del sector energètic com a eix fonamental per a avançar cap
a una Comunitat Valenciana més sostenible.

Aquesta Ordenança parteix tant de les previsions fetes en l’Estratègia Valenciana de
Canvi Climàtic i Energia 2030 com de les contingudes en els articles 25.2.a) i 25.2.b) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 69 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques; dels articles 213 i següents de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana
(d’ara en avant LOTUP) i dels articles 74 i 103 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
TÍTOL I: Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
1.
L’objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d’intervenció
municipal sobre les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la
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Tal com reflecteix l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) en la
seua Guia de Tramitació de l’Autoconsum, l’administració local exerceix un paper
crucial en la tramitació de les instal·lacions d’autoconsum, per la qual cosa recomanen
que els ajuntaments simplifiquen els tràmits de concessió dels permisos i autoritzacions
de la seua competència, facilitant amb això la implantació d’instal·lacions
d’autoconsum en els seus municipis.
Aquest model d’Ordenança estableix, per tant, una regulació municipal que incentiva la
implantació de les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la
xarxa en l’àmbit local i permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda
en tot el territori, transformant alhora el model econòmic relacionat amb la generació
elèctrica en un més sostenible i ecològic. I això oferint claredat en els requisits
necessaris per a la tramitació de les llicències urbanístiques a aquest efecte.

ACTA DEL PLE

Conscients que les ciutats són el lloc on es guanyarà o es perdrà la batalla contra el
canvi climàtic, l’Estat espanyol ha introduït canvis en la regulació de la producció de
l’energia solar fotovoltaica. Aquests canvis es van avançar en el Reial Decret llei
15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció
dels consumidors, i van ser desenvolupats en el Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel
qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de
l’autoconsum d’energia elèctrica.
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L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que
contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes
d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el
sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants i l’alta dependència energètica de
l’Estat espanyol i, per últim però no menys important, democratitzar el model energètic.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

xarxa que s’executen en béns immobles i les mesures tributàries corresponents que
permeten el seu impuls.
2.
El contingut de la present Ordenança serà aplicable en les instal·lacions
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que es situen en qualsevol bé immoble
situat al terme municipal de L’Alqueria de la Comtessa.
Article 2. Definicions.
A l’efecte d’aquesta Ordenança s’entendrà per:

Serà una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum quan l’energia per a consum propi
és generada mitjançant l’aprofitament de la radiació solar per a l’obtenció d’energia
elèctrica mitjançant cèl·lules fotovoltaiques integrades en mòduls solars.
Es consideraran instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la
xarxa aquelles instal·lacions de plaques solars per a autoconsum que es troben
connectades a l’interior d’una xarxa d’un consumidor, que comparteix infraestructures
de connexió a la xarxa amb un consumidor o que estiga unida a aquest a través d’una
línia directa i que tinga o puga tindre, en algun moment, connexió elèctrica amb la xarxa
de transport o distribució. Així mateix, també tindrà consideració d’instal·lació de
generació connectada a la xarxa aquella que està connectada directament a les xarxes de
transport o distribució.
2.

Potència elèctrica instal·lada en les instal·lacions fotovoltaiques.

En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la potència màxima
de l’inversor, entesa com la suma de les potències màximes en condicions nominals
(Pnom) o, en el seu cas, la suma de les potències màximes dels inversors.
Títol II: Intervenció administrativa
Article 3. Règim d’intervenció administrativa.
1.
De manera general estaran subjectes al règim de declaració responsable les
intervencions necessàries per a executar una instal·lació d’autoconsum amb energia
solar fotovoltaica de potència inferior o igual a 10 kW.
2.

Es proposa que per a les instal·lacions compreses entre mes de 10 i inferior o

ACTA DEL PLE

Tal com es defineix en l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector
Elèctric, s’entendrà per autoconsum el consum per part d’un o diversos consumidors
d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de producció properes a les de consum i
associades a aquests, que es determinen en l’article 3 del Reial Decret 244/2019, de 5
d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de
l’autoconsum d’energia elèctrica.
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Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum connectada a la xarxa.
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iguial a 100 kW aquesta actuació tinga la consideració d’obra menor, a tramitar
igualment mitjançant declaració responsable, atés que, amb caràcter general, es tracta
d’una obra parcial que no produeix variació essencial de la composició general exterior,
ni varia la volumetria, de manera que no resulta necessària modificació estructural
(sense perjudici d’aquells casos en els quals per les característiques de la coberta o lloc
on s’emplace la instal·lació així siga necessari); tractant-se a més d’un sistema
desmuntable que no afecta la solidesa de l’edifici, segons l’article 222 de la LOTUP.
3.
Estaran subjectes a llicència urbanística els actes d’ús, transformació i edificació
del sòl, subsòl i vol establits en l’article 213 de la LOTUP.

a.
Declaració responsable segons model o sol·licitud normalitzada de
l’Ajuntament, que inclourà com a mínim l’acreditació de la identitat del promotor i de la
resta dels agents de l’edificació, emplaçament de la instal·lació, referència cadastral de
l’immoble i tipologia del mateix (unifamiliar, plurifamiliar, nau industrial…),
pressupost sense IVA, potència elèctrica de la instal·lació…
b.
Projecte subscrit per tècnic competent quan ho requerisca la naturalesa de l’obra,
amb succint informe emès pel redactor que acredite el compliment de la normativa
exigible o, en el cas de no ser necessari projecte elèctric, es requerirà la presentació de
la memòria tècnica de disseny de la instal·lació, amb els continguts mínims que
considere oportú sol·licitar l’Ajuntament, segons model similar al que es tramita en la
Conselleria d’Indústria:
www.gva.es/downloads/publicados/IN/23488_BI.pdf
La memòria tècnica de disseny ha d’anar signada per un instal·lador de Baixa Tensió
(BT), estant classificat en la secció D (Instal·ladora), habilitació 0 (Baixa Tensió),
categoria 9 (Categoria Especialista / Instal·lacions Generadores de Baixa Tensió).
S’aportarà l’acreditació d’aquest instal·lador que es pot obtindre en:
www.sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RII/consultaspublicas/consultadatos. aspx
c.
Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost (sense
IVA) serà la base imposable per al càlcul de l’Impost sobre Construccions i Obres
(ICIO).

ACTA DEL PLE

1.
Amb anterioritat a la realització de la instal·lació s’haurà de presentar a
l’Ajuntament la declaració responsable, que inclourà la següent documentació:
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Article 4. Presentació de la declaració responsable.
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4.
En els casos definits en aquest apartat, la llicència urbanística s’atorgarà d’acord
amb les disposicions contingudes en la normativa urbanística vigent, així com al
planejament urbanístic i a les ordenances municipals.
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d.
A criteri de l’Ajuntament i si té implementades eines d’autoliquidació del citat
impost, es podrà exigir el justificant de pagament de l’ICIO i la taxa de serveis
urbanístics.
e.
Documentació addicional exigida per una altra normativa quan siga procedent
(consultar articles 5 i 7 del present document).
f.
Indicació de la data prevista en la qual es pretén iniciar l’obra i mesures
relacionades amb l’evacuació d’enderrocs (si es generen) i utilització de la via pública.

3.
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o
informació que s’incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no
presentació davant l’Ajuntament de la declaració responsable, la documentació que siga
si és el cas requerida per a acreditar el compliment d’allò que s’ha declarat, o la
comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o
activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici
de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.
Així mateix, la resolució de l’Ajuntament que declare aquestes circumstàncies pot
determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica en el moment previ
al reconeixement o a l’exercici del dret, així com la impossibilitat d’instar un nou
procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot
això de conformitat amb els termes establits en les normes sectorials aplicables, segons
el que regula la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
4.
Les declaracions responsables i les comunicacions permetran el reconeixement o
exercici d’un dret o bé l’inici d’una activitat des del dia de la seua presentació, sense
perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les
Administracions Públiques.
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Respecte a les instal·lacions amb excedents que venguen energia a la xarxa s’aconsella
que, com a mínim, en aquelles on els titulars siguen persones físiques o, en les de
qualsevol titularitat, amb potència no superior als 100 kW, s’aplique el procediment de
comunicació prèvia previst en l’article 69 de la Llei 39/2015 i en els articles 84 bis i 84
ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

ACTA DEL PLE

2.
Quant a la possible obtenció de llicència d’activitat, i tenint en compte que les
instal·lacions d’autoconsum sense excedents i les instal·lacions amb excedents acollides
a compensació no venen energia a la xarxa i no realitzen activitat econòmica, no serà
necessària l’obtenció d’aquesta llicència. De la mateixa forma, tampoc caldrà donar-se
d’alta en el corresponent IAE ni donar-se d’alta com a productor d’energia elèctrica.
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En general les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum generen únicament
embalatges de cartó i plàstics que poden depositar-se directament en els contenidors de
recollida selectiva, de manera que no cal establir compromisos específics relatius a la
gestió de residus.
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Amb caràcter general, la persona interessada està habilitada per a executar la instal·lació
des del moment de la presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia en
el cas de llicència d’activitat i dels documents requerits.
Article 5. Integració paisatgística.
Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica han de
complir els criteris d’integració paisatgístics continguts en el planejament urbanístic i,
en el seu cas, en les ordenances de l’edificació. Es tindrà especial cura en aquelles
instal·lacions situades en immobles catalogats com a BIC o que gaudisquen d’alguna
mena de protecció per trobar-se en entorn BIC, que es deurà tramitar amb llicència d
´intervenció segons l´article 217 de la LOTUP.
Article 6. Inscripció en el Registre.

Els titulars de les instal·lacions d’autoconsum amb excedents amb potència menor o
igual a 100 kW i connectades a BT, es troben exempts de realitzar el tràmit d’inscripció.
Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, realitzaran d’ofici
la inscripció d’aquestes instal·lacions en els seus registres autonòmics (si existeixen) a
partir de la informació que reben en aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió (REBT).
Les instal·lacions d’autoconsum amb excedents amb potència superior a 100 kW i
connectades a BT i les instal·lacions d’autoconsum amb excedents connectades a Alta
Tensió (AT) de qualsevol potència, sí que hauran de realitzar el tràmit d’inscripció en el
Registre autonòmic d’autoconsum (si existeix), segons els procediments de cada
comunitat autònoma.
2.

Inscripció en el Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica.

Totes les instal·lacions d’autoconsum amb i sense excedents hauran d’estar inscrites en
el Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica, però aquest pas no suposa
cap càrrega administrativa addicional per als autoconsumidors ja que és un procediment
entre administracions.
El Ministeri nodrirà el seu Registre a partir de la informació recollida per les comunitats
autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla durant procediment establit
en el REBT (procedent del certificat d’instal·lació i de les dades comunicades pels
consumidors). El registre és telemàtic, d’accés gratuït i declaratiu.
Els titulars d’instal·lacions d’autoconsum amb excedents estaran inscrits en la secció
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El RD 244/2019 habilita a les comunitats autònomes a crear els seus propis registres.
Tant si la comunitat autònoma crea el seu propi registre com si opta per no fer-ho, haurà
de remetre la informació necessària a la Direcció General de Política Energètica i Mines
per a la inscripció en el Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica.
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Inscripció en el Registre autonòmic d’autoconsum.
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1.
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segona en una de les subseccions següents:
a.
Subsecció a: autoconsum amb excedents acollides a compensació.
b.
Subsecció b1: autoconsum amb excedents no acollides a compensació que
disposen d’un contracte únic de subministrament.
c.
Subsecció b2: autoconsum amb excedents no acollides a compensació que no
disposen d’un contracte únic de subministrament.
Les direccions d’inscripció vigents al març de 2020 són les següents:

www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20714&version=amp
3.
Inscripció en el Registre
d’Energia Elèctrica (RAIPRE).

Administratiu

d’Instal·lacions

Productores

Els titulars d’instal·lacions d’autoconsum amb excedents de potència igual o inferior a
100 kW no requereixen realitzar el tràmit d’inscripció en el RAIPRE. Serà la Direcció
General de Política Energètica i Mines del Ministeri competent en matèria d’energia qui
realitze la inscripció a partir de la informació procedent del registre administratiu
d’autoconsum.
Les instal·lacions d’autoconsum amb excedents de potència superior a 100 kW, sí que
han de sol·licitar la seua inscripció en el RAIPRE. Aquest tràmit es realitzarà a través de
la comunitat autònoma amb el procediment existent per a instal·lacions de producció.
Article 7. Altres autoritzacions.
1.

Declaració d’Interés Comunitari (DIC).

Les instal·lacions de generació d’energia elèctrica d’origen renovable que es desitgen
realitzar en sòl no urbanitzable, requereixen de Declaració d’Interés Comunitari (DIC),
d’acord amb la LOTUP. No obstant això i de conformitat amb el que s’estableix en
l’article 202.4.a) de la LOTUP s’eximiran de la DIC en sòl no urbanitzable comú:
a.

Aquelles que compten amb un pla especial aprovat que ordene específicament
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b.
Per a la comunicació de posada en servei d’instal·lacions de generació
d’energia elèctrica de BT destinades a autoconsum de potència instal·lada superior a 10
kW i, si escau, la inscripció dels consumidors associats a aquestes instal·lacions en el
Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica:

ACTA DEL PLE

www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18168&version=amp
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a.
Per a la comunicació de posada en servei d’instal·lacions de generació
d’energia elèctrica de BT destinades a autoconsum de potència instal·lada inferior o
igual a 10 kW, en alguna de les modalitats incloses en l’article 9 de la Llei 24/2013, de
26 de desembre, del Sector Elèctric, tant en la modalitat de subministrament amb
autoconsum sense o amb excedents:
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aquests usos vinculats a la utilització racional dels recursos naturals en el medi rural.
b.
Les instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica la potència de
producció energètica de les quals siga menor o igual a 5 MW de pic, ocupen una
superfície menor de 10 hectàrees i abasten la parcel·la mínima exigible pel planejament
urbanístic, no inferior a 1 hectàrea.
c.
Les instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica que es situen en les
cobertes de les edificacions legalment emplaçades en el medi rural.
d.
Les instal·lacions generadores d’energia renovable destinades a autoconsum,
previ informe de la Conselleria competent en matèria d’energia.

Finalment, podrien aparéixer limitacions en zones d’influència d’infraestructures com a
carreteres, rius , barrancs, etc.
Article 8. Terminis.
1.
Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 4 mesos a comptar des de la
data de la presentació de la comunicació prèvia davant l’Ajuntament o de la data de la
notificació a l’interessat de l’atorgament de la llicència urbanística, segons el règim
d’intervenció que li siga aplicable.
2.
El termini màxim d’execució és de 6 mesos a comptar des de la data d’inici de
les obres.
Article 9. Condicions d’instal·lació.
Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica en edificacions i construccions hauran
d’ajustar-se a les següents condicions:
a.
Cobertes inclinades. Podran situar-se panells fotovoltaics en els faldons de
coberta, amb la mateixa inclinació d’aquests i sense eixir-se del seu pla, excepte en
edificis catalogats, i en aquest cas s’estarà al que dictamine favorablement l’òrgan
competent en aplicació de la normativa urbanística de protecció.
b.
Cobertes planes. Els panells solars hauran de situar-se dins de l’envolupant
formada per plans traçats a 45° des de les vores de l’últim forjat i un pla horitzontal
situat a 375 cm. d’altura, mesurat des de la cara inferior de l’últim forjat, de conformitat
amb la figura de la il·lustració. El muret de coberta haurà de prolongar-se amb
proteccions diàfanes estèticament d’acord al lloc, sense formar fronts opacs continus,
fins a l’altura màxima del panell.

ACTA DEL PLE

Altres restriccions podrien manifestar-se en emplaçaments situats en zones de protecció
ambiental com la Xarxa Natura 2000, Zones d’Especial Protecció per als Ocells (ZEPA)
o altres àrees protegides, entre les quals podrien trobar-se zones de valor arqueològic.
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Altres restriccions.
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Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica seran considerades a efectes urbanístics
com a instal·lacions de l’edifici o de la construcció i, per tant, no computaran a l’efecte
d’edificabilitat.
Les normes urbanístiques de preservació i protecció d’edificis, conjunts arquitectònics,
entorns i paisatges inclosos en els corresponents catàlegs o plans de protecció del
patrimoni, seran de directa aplicació a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
regulades en aquesta Ordenança.
En aquests supòsits, el promotor presentarà, al costat de la documentació prevista en
l’article 3 de la present Ordenança, un estudi de compatibilitat d’aquestes instal·lacions.
L’òrgan municipal competent verificarà l’adequació de les instal·lacions a aquestes
normes, valorarà la seua integració arquitectònica, els seus possibles beneficis i
perjudicis ambientals, incloent que no produïsquen reflexos freqüents que puguen
molestar a persones residents en edificis confrontants.
Queda prohibit de manera expressa el traçat visible per façanes de qualsevol tub, cable o
altres elements, llevat que s’acompanye en el projecte, de manera detallada, una solució
constructiva que garantisca la seua adequada integració en l’estètica de l’edifici.
Article 10. Empreses instal·ladores.
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d.
Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica en edificacions i construccions
situats en llocs i condicions diferents de les anteriorment assenyalades no podran
resultar antiestètiques, per la qual cosa l’Ajuntament podrà denegar o condicionar
qualsevol actuació que incomplisca el que s’estableix en el Pla General d’Ordenació
Urbana i/o la present Ordenança, així com una altra normativa urbanística vigent.

ACTA DEL PLE

c.
Façanes. La ubicación de les plaques será preferent a les cobertes, doncs podran
situar-se panells de captació d’energia solar en les façanes, amb la mateixa inclinació
d’aquestes i sense eixir-se del seu pla, harmonitzant- los amb la composició de la façana
i de la resta de l’edifici, quedant supeditats a les condicions estètiques indicades en la
normativa urbanística i, en el seu cas, en les ordenances de protecció del paisatgisme
vigents. S’exceptua aquells casos on el panell solar faça a més les funcions de ràfec, on
sí que podrà sobreeixir de la façana sempre i quant és complixca les normes
urbanistiques del planejament vigents. Per tant, s´haura d´aportar fotografia de l´estat
actual i croquis a escale o plan de la disposició dels panells i que hauran d´armonitzar-se
al disseny de la façana. Es tindrà especial atenció en la zona de Nucli Històric (NUH)
del Pla General, on es requerirà informe previ favorable per l´ajuntament.
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No cal prolongar el muret citat sempre que la distància (d), mesurada des de la part més
pròxima del panell al pla de façana, siga igual o superior que la distància existent (h)
entre la cara superior del forjat de coberta i la part més alta del panell. En el cas
d’edificis catalogats, la solució que s’aplique serà la que dictamine favorablement
l’òrgan municipal competent en aplicació de la normativa urbanística de protecció.
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Les instal·lacions fotovoltaiques hauran de ser realitzades per empreses instal·ladores
habilitades amb categoria especialista IBT9 complint amb tots els requisits exigits en el
REBT i la normativa sectorial d’aplicació. En el projecte d’instal·lació només podran
emprar-se elements homologats per una entitat degudament autoritzada i deuran sempre
detallar-se les característiques dels elements que la componen.
Una vegada finalitzats els treballs l’empresa instal·ladora habilitada haurà d’emetre el
corresponent certificat de la instal·lació elèctrica.

Seran responsables del manteniment de la instal·lació els seus propietaris o titulars, amb
independència que la seua utilització siga individual o col·lectiva. En aquells immobles
que es regisquen pel règim de propietat horitzontal es presumirà el caràcter d'element
comú de les instal·lacions objecte de la present ordenança, de manera que les actuacions
administratives d'intervenció per a la seua conservació i funcionament correctes es
dirigiran cap a la comunitat de propietaris. No serà admissible que les instal·lacions
encaminades a l'autoconsum d'immobles que es regisquen pel règim de propietat
horitzontal tinguen un titular individualitzat, donat el seu caràcter d'elements comuns.
La constatació que les instal·lacions en el seu moment implantades no funcionen amb
els paràmetres de qualitat i eficàcia exigibles determinarà l'obertura de l'oportú
expedient administratiu encaminada a declarar l'incompliment de les obligacions
derivades de la llei, amb les conseqüències previstes en la present ordenança i en
aquella.
Article 12. Inspecció, requeriments i règim sancionador.
L'Administració municipal és competent per a realitzar les inspeccions, requeriments i
aplicar el règim sancionador i de restauració de la legalitat previst en la legislació
vigent; especialment la urbanística i de règim local. L' Ajuntament exercirà les
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El propietari de la instal·lació i/o el titular de l'activitat que es desenvolupa en l'immoble
dotat d'energia solar haurà de conservar la instal·lació en bon estat de seguretat,
salubritat i adorn públic.
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El propietari de la instal·lació i/o titular de l'activitat que es desenvolupa en l'immoble
dotat d'energia solar estan obligats a realitzar les operacions de manteniment, incloses
els mesuraments periòdics, i les reparacions necessàries per a mantindre la instal·lació
en perfecte estat de funcionament i eficiència.
Totes les instal·lacions que s'incorporen en compliment d'aquesta ordenança han de
disposar dels equips adequats amb comptadors d'energia elèctrica i tot aquells
dispositius que permeten comprovar el funcionament del sistema, així com el
monitoratge del sistema d'estalvi d'energia, tot això segons les normatives sectorials
aplicables. En el cas que aquestes instal·lacions s'avariaren existeix una obligació de
reparació immediata sense que servisca d'argument d'exempció que les demandes de
l'edifici estan ateses amb les altres fonts d'alimentació del subministrament d'energia
elèctrica.

ACTA DEL PLE

Article 11. Manteniment i conservació
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competències atribuïdes per la legislació vigent sense perjudici de les atribuïdes per la
legislació sectorial a altres administracions.
Els criteris d'aplicació per a la graduació de les sancions seran els previstos en la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
Disposició Derogatòria Única
Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposen, contradiguen o
resulten incompatibles amb aquesta Ordenança. Respecte a possibles interpretacions
preveirá la interpretació emesa per els tecnics municipal mitjançant informe técnic.

-

En l’Article 9, on parla de les façanes, posar-te plaques a les façanes pot ser
demoledor. Prohibit instal·lar plaques solars a façanes que donen a domini
públic.

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació , el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres: 6 vots (Grup socialista) i 1 vot (Grup popular) i 2 vots
(Grup Municipal Compromís) acorda l’aprovació del següent text de l’Ordenança
Municipal Reguladora de les Instal·lacions Solars Fotovoltaiques d’Autoconsum
connectades a la xarxa:
PREÀMBUL
Títol I: Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
Article 2. Definicions.
Títol II: Intervenció administrativa
Article 3. Règim d’intervenció administrativa.
Article 4. Presentació de la declaració responsable.
Article 5. Integració paisatgística.
Article 6. Inscripció en el Registre.

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde reprèn la paraula per dir:
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La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, romanent en vigor fins que s'acorde la seua modificació o
derogació expressa.”
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Disposició final
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Article 7. Altres autoritzacions.
Article 8. Terminis
Article 9. Condicions d’instal·lació.
Article 10. Empreses instal·ladores
Article 11. Manteniment i conservació
Article 12.Inspecció requeriments i règim sancionador.
Disposició Derogatòria Única

Els tres objectius principals marcats per la UE són disminuir les emissions de GEH en
comparació amb l’any 1990, augmentar l’ús d’energies renovables (EERR) i millorar
l’eficiència energètica.
A la vista d’aquests objectius és evident que no es pot parlar d’una estratègia enfront del
canvi climàtic sense incloure el sector energètic, no en va, dos terços de les emissions
de GEH tenen un origen energètic. Aleshores, la gestió de l’energia constitueix una eina
estratègica en la lluita contra el canvi climàtic i en l’evolució cap a una economia
competitiva i sostenible. Les EERR i l’eficiència energètica són actualment àrees
d’oportunitat en les quals la Comunitat Valenciana està ben posicionada. Hem
d’aprofitar les potencialitats del sector energètic com a eix fonamental per a avançar cap
a una Comunitat Valenciana més sostenible.
L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que
contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes
d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el
sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants i l’alta dependència energètica de
l’Estat espanyol i, per últim però no menys important, democratitzar el model energètic.
Conscients que les ciutats són el lloc on es guanyarà o es perdrà la batalla contra el
canvi climàtic, l’Estat espanyol ha introduït canvis en la regulació de la producció de
l’energia solar fotovoltaica. Aquests canvis es van avançar en el Reial Decret llei
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El canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s’enfronta actualment la societat.
Tal com reflecteix el Cinqué Informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el
Canvi Climàtic (IPCC), l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc i amb una clara
influència humana. L’emissió contínua de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) causarà un
major escalfament i canvis duradors en tots els components del sistema climàtic, la qual
cosa farà que augmente la probabilitat d’impactes greus per a persones i ecosistemes.

ACTA DEL PLE

PREÀMBUL
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Disposició final
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TÍTOL I: Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
1.
L’objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d’intervenció
municipal sobre les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la
xarxa que s’executen en béns immobles i les mesures tributàries corresponents que
permeten el seu impuls.
2.
El contingut de la present Ordenança serà aplicable en les instal·lacions
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que es situen en qualsevol bé immoble
situat al terme municipal de L’Alqueria de la Comtessa.
Article 2. Definicions.
A l’efecte d’aquesta Ordenança s’entendrà per:
1.

Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum connectada a la xarxa.

Tal com es defineix en l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector
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Aquesta Ordenança parteix tant de les previsions fetes en l’Estratègia Valenciana de
Canvi Climàtic i Energia 2030 com de les contingudes en els articles 25.2.a) i 25.2.b) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 69 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques; dels articles 213 i següents de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana
(d’ara en avant LOTUP) i dels articles 74 i 103 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

ACTA DEL PLE

Tal com reflecteix l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) en la
seua Guia de Tramitació de l’Autoconsum, l’administració local exerceix un paper
crucial en la tramitació de les instal·lacions d’autoconsum, per la qual cosa recomanen
que els ajuntaments simplifiquen els tràmits de concessió dels permisos i autoritzacions
de la seua competència, facilitant amb això la implantació d’instal·lacions
d’autoconsum en els seus municipis.
Aquest model d’Ordenança estableix, per tant, una regulació municipal que incentiva la
implantació de les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la
xarxa en l’àmbit local i permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda
en tot el territori, transformant alhora el model econòmic relacionat amb la generació
elèctrica en un més sostenible i ecològic. I això oferint claredat en els requisits
necessaris per a la tramitació de les llicències urbanístiques a aquest efecte.
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15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció
dels consumidors, i van ser desenvolupats en el Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel
qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de
l’autoconsum d’energia elèctrica.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Elèctric, s’entendrà per autoconsum el consum per part d’un o diversos consumidors
d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de producció properes a les de consum i
associades a aquests, que es determinen en l’article 3 del Reial Decret 244/2019, de 5
d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de
l’autoconsum d’energia elèctrica.

Potència elèctrica instal·lada en les instal·lacions fotovoltaiques.

En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la potència màxima
de l’inversor, entesa com la suma de les potències màximes en condicions nominals
(Pnom) o, en el seu cas, la suma de les potències màximes dels inversors.
Títol II: Intervenció administrativa
Article 3. Règim d’intervenció administrativa.
1.
De manera general estaran subjectes al règim de declaració responsable les
intervencions necessàries per a executar una instal·lació d’autoconsum amb energia
solar fotovoltaica de potència inferior o igual a 10 kW.
2.
Es proposa que per a les instal·lacions compreses entre mes de 10 i inferior o
iguial a 100 kW aquesta actuació tinga la consideració d’obra menor, a tramitar
igualment mitjançant declaració responsable, atés que, amb caràcter general, es tracta
d’una obra parcial que no produeix variació essencial de la composició general exterior,
ni varia la volumetria, de manera que no resulta necessària modificació estructural
(sense perjudici d’aquells casos en els quals per les característiques de la coberta o lloc
on s’emplace la instal·lació així siga necessari); tractant-se a més d’un sistema
desmuntable que no afecta la solidesa de l’edifici, segons l’article 222 de la LOTUP.
3.
Estaran subjectes a llicència urbanística els actes d’ús, transformació i edificació
del sòl, subsòl i vol establits en l’article 213 de la LOTUP.
4.
En els casos definits en aquest apartat, la llicència urbanística s’atorgarà d’acord
amb les disposicions contingudes en la normativa urbanística vigent, així com al
planejament urbanístic i a les ordenances municipals.

ACTA DEL PLE

2.
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Es consideraran instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la
xarxa aquelles instal·lacions de plaques solars per a autoconsum que es troben
connectades a l’interior d’una xarxa d’un consumidor, que comparteix infraestructures
de connexió a la xarxa amb un consumidor o que estiga unida a aquest a través d’una
línia directa i que tinga o puga tindre, en algun moment, connexió elèctrica amb la xarxa
de transport o distribució. Així mateix, també tindrà consideració d’instal·lació de
generació connectada a la xarxa aquella que està connectada directament a les xarxes de
transport o distribució.
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Serà una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum quan l’energia per a consum propi
és generada mitjançant l’aprofitament de la radiació solar per a l’obtenció d’energia
elèctrica mitjançant cèl·lules fotovoltaiques integrades en mòduls solars.
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Article 4. Presentació de la declaració responsable.
1.
Amb anterioritat a la realització de la instal·lació s’haurà de presentar a
l’Ajuntament la declaració responsable, que inclourà la següent documentació:

La memòria tècnica de disseny ha d’anar signada per un instal·lador de Baixa Tensió
(BT), estant classificat en la secció D (Instal·ladora), habilitació 0 (Baixa Tensió),
categoria 9 (Categoria Especialista / Instal·lacions Generadores de Baixa Tensió).
S’aportarà l’acreditació d’aquest instal·lador que es pot obtindre en:
www.sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RII/consultaspublicas/consultadatos. aspx
c.
Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost (sense
IVA) serà la base imposable per al càlcul de l’Impost sobre Construccions i Obres
(ICIO).
d.
A criteri de l’Ajuntament i si té implementades eines d’autoliquidació del citat
impost, es podrà exigir el justificant de pagament de l’ICIO i la taxa de serveis
urbanístics.
e.
Documentació addicional exigida per una altra normativa quan siga procedent
(consultar articles 5 i 7 del present document).
f.
Indicació de la data prevista en la qual es pretén iniciar l’obra i mesures
relacionades amb l’evacuació d’enderrocs (si es generen) i utilització de la via pública.
En general les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum generen únicament
embalatges de cartó i plàstics que poden depositar-se directament en els contenidors de
recollida selectiva, de manera que no cal establir compromisos específics relatius a la
gestió de residus.
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www.gva.es/downloads/publicados/IN/23488_BI.pdf
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b.
Projecte subscrit per tècnic competent quan ho requerisca la naturalesa de l’obra,
amb succint informe emès pel redactor que acredite el compliment de la normativa
exigible o, en el cas de no ser necessari projecte elèctric, es requerirà la presentació de
la memòria tècnica de disseny de la instal·lació, amb els continguts mínims que
considere oportú sol·licitar l’Ajuntament, segons model similar al que es tramita en la
Conselleria d’Indústria:
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a.
Declaració responsable segons model o sol·licitud normalitzada de
l’Ajuntament, que inclourà com a mínim l’acreditació de la identitat del promotor i de la
resta dels agents de l’edificació, emplaçament de la instal·lació, referència cadastral de
l’immoble i tipologia del mateix (unifamiliar, plurifamiliar, nau industrial…),
pressupost sense IVA, potència elèctrica de la instal·lació…
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2.
Quant a la possible obtenció de llicència d’activitat, i tenint en compte que les
instal·lacions d’autoconsum sense excedents i les instal·lacions amb excedents acollides
a compensació no venen energia a la xarxa i no realitzen activitat econòmica, no serà
necessària l’obtenció d’aquesta llicència. De la mateixa forma, tampoc caldrà donar-se
d’alta en el corresponent IAE ni donar-se d’alta com a productor d’energia elèctrica.

4.
Les declaracions responsables i les comunicacions permetran el reconeixement o
exercici d’un dret o bé l’inici d’una activitat des del dia de la seua presentació, sense
perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les
Administracions Públiques.
Amb caràcter general, la persona interessada està habilitada per a executar la instal·lació
des del moment de la presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia en
el cas de llicència d’activitat i dels documents requerits.
Article 5. Integració paisatgística.
Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica han de
complir els criteris d’integració paisatgístics continguts en el planejament urbanístic i,
en el seu cas, en les ordenances de l’edificació. Es tindrà especial cura en aquelles
instal·lacions situades en immobles catalogats com a BIC o que gaudisquen d’alguna
mena de protecció per trobar-se en entorn BIC, que es deurà tramitar amb llicència d
´intervenció segons l´article 217 de la LOTUP.
Article 6. Inscripció en el Registre.
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Així mateix, la resolució de l’Ajuntament que declare aquestes circumstàncies pot
determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica en el moment previ
al reconeixement o a l’exercici del dret, així com la impossibilitat d’instar un nou
procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot
això de conformitat amb els termes establits en les normes sectorials aplicables, segons
el que regula la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
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3.
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o
informació que s’incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no
presentació davant l’Ajuntament de la declaració responsable, la documentació que siga
si és el cas requerida per a acreditar el compliment d’allò que s’ha declarat, o la
comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o
activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici
de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.
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Respecte a les instal·lacions amb excedents que venguen energia a la xarxa s’aconsella
que, com a mínim, en aquelles on els titulars siguen persones físiques o, en les de
qualsevol titularitat, amb potència no superior als 100 kW, s’aplique el procediment de
comunicació prèvia previst en l’article 69 de la Llei 39/2015 i en els articles 84 bis i 84
ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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Inscripció en el Registre autonòmic d’autoconsum.

El RD 244/2019 habilita a les comunitats autònomes a crear els seus propis registres.
Tant si la comunitat autònoma crea el seu propi registre com si opta per no fer-ho, haurà
de remetre la informació necessària a la Direcció General de Política Energètica i Mines
per a la inscripció en el Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica.

Inscripció en el Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica.

Totes les instal·lacions d’autoconsum amb i sense excedents hauran d’estar inscrites en
el Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica, però aquest pas no suposa
cap càrrega administrativa addicional per als autoconsumidors ja que és un procediment
entre administracions.
El Ministeri nodrirà el seu Registre a partir de la informació recollida per les comunitats
autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla durant procediment establit
en el REBT (procedent del certificat d’instal·lació i de les dades comunicades pels
consumidors). El registre és telemàtic, d’accés gratuït i declaratiu.
Els titulars d’instal·lacions d’autoconsum amb excedents estaran inscrits en la secció
segona en una de les subseccions següents:
a.
Subsecció a: autoconsum amb excedents acollides a compensació.
b.
Subsecció b1: autoconsum amb excedents no acollides a compensació que
disposen d’un contracte únic de subministrament.
c.
Subsecció b2: autoconsum amb excedents no acollides a compensació que no
disposen d’un contracte únic de subministrament.
Les direccions d’inscripció vigents al març de 2020 són les següents:
a.
Per a la comunicació de posada en servei d’instal·lacions de generació
d’energia elèctrica de BT destinades a autoconsum de potència instal·lada inferior o
igual a 10 kW, en alguna de les modalitats incloses en l’article 9 de la Llei 24/2013, de
26 de desembre, del Sector Elèctric, tant en la modalitat de subministrament amb
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2.
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Les instal·lacions d’autoconsum amb excedents amb potència superior a 100 kW i
connectades a BT i les instal·lacions d’autoconsum amb excedents connectades a Alta
Tensió (AT) de qualsevol potència, sí que hauran de realitzar el tràmit d’inscripció en el
Registre autonòmic d’autoconsum (si existeix), segons els procediments de cada
comunitat autònoma.
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Els titulars de les instal·lacions d’autoconsum amb excedents amb potència menor o
igual a 100 kW i connectades a BT, es troben exempts de realitzar el tràmit d’inscripció.
Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, realitzaran d’ofici
la inscripció d’aquestes instal·lacions en els seus registres autonòmics (si existeixen) a
partir de la informació que reben en aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió (REBT).
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autoconsum sense o amb excedents:
www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18168&version=amp
b.
Per a la comunicació de posada en servei d’instal·lacions de generació
d’energia elèctrica de BT destinades a autoconsum de potència instal·lada superior a 10
kW i, si escau, la inscripció dels consumidors associats a aquestes instal·lacions en el
Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica:
www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20714&version=amp
d’Instal·lacions

Productores

Les instal·lacions d’autoconsum amb excedents de potència superior a 100 kW, sí que
han de sol·licitar la seua inscripció en el RAIPRE. Aquest tràmit es realitzarà a través de
la comunitat autònoma amb el procediment existent per a instal·lacions de producció.
Article 7. Altres autoritzacions.
1.

Declaració d’Interés Comunitari (DIC).

Les instal·lacions de generació d’energia elèctrica d’origen renovable que es desitgen
realitzar en sòl no urbanitzable, requereixen de Declaració d’Interés Comunitari (DIC),
d’acord amb la LOTUP. No obstant això i de conformitat amb el que s’estableix en
l’article 202.4.a) de la LOTUP s’eximiran de la DIC en sòl no urbanitzable comú:
a.
Aquelles que compten amb un pla especial aprovat que ordene específicament
aquests usos vinculats a la utilització racional dels recursos naturals en el medi rural.
b.
Les instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica la potència de
producció energètica de les quals siga menor o igual a 5 MW de pic, ocupen una
superfície menor de 10 hectàrees i abasten la parcel·la mínima exigible pel planejament
urbanístic, no inferior a 1 hectàrea.
c.
Les instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica que es situen en les
cobertes de les edificacions legalment emplaçades en el medi rural.
d.
Les instal·lacions generadores d’energia renovable destinades a autoconsum,
previ informe de la Conselleria competent en matèria d’energia.
2.

Altres restriccions.

ACTA DEL PLE

Els titulars d’instal·lacions d’autoconsum amb excedents de potència igual o inferior a
100 kW no requereixen realitzar el tràmit d’inscripció en el RAIPRE. Serà la Direcció
General de Política Energètica i Mines del Ministeri competent en matèria d’energia qui
realitze la inscripció a partir de la informació procedent del registre administratiu
d’autoconsum.
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Administratiu
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3.
Inscripció en el Registre
d’Energia Elèctrica (RAIPRE).
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Altres restriccions podrien manifestar-se en emplaçaments situats en zones de protecció
ambiental com la Xarxa Natura 2000, Zones d’Especial Protecció per als Ocells (ZEPA)
o altres àrees protegides, entre les quals podrien trobar-se zones de valor arqueològic.
Finalment, podrien aparéixer limitacions en zones d’influència d’infraestructures com a
carreteres, rius , barrancs, etc.
Article 8. Terminis.

Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica en edificacions i construccions hauran
d’ajustar-se a les següents condicions:
a.
Cobertes inclinades. Podran situar-se panells fotovoltaics en els faldons de
coberta, amb la mateixa inclinació d’aquests i sense eixir-se del seu pla, excepte en
edificis catalogats, i en aquest cas s’estarà al que dictamine favorablement l’òrgan
competent en aplicació de la normativa urbanística de protecció.
b.
Cobertes planes. Els panells solars hauran de situar-se dins de l’envolupant
formada per plans traçats a 45° des de les vores de l’últim forjat i un pla horitzontal
situat a 375 cm. d’altura, mesurat des de la cara inferior de l’últim forjat, de conformitat
amb la figura de la il·lustració. El muret de coberta haurà de prolongar-se amb
proteccions diàfanes estèticament d’acord al lloc, sense formar fronts opacs continus,
fins a l’altura màxima del panell.
No cal prolongar el muret citat sempre que la distància (d), mesurada des de la part més
pròxima del panell al pla de façana, siga igual o superior que la distància existent (h)
entre la cara superior del forjat de coberta i la part més alta del panell. En el cas
d’edificis catalogats, la solució que s’aplique serà la que dictamine favorablement
l’òrgan municipal competent en aplicació de la normativa urbanística de protecció.

c.
Façanes. Quedà prohibit la instal·lació de les plaques en façanes orientades a
domini públic. La ubicació de les plaques serà preferent a les cobertes, doncs podran
situar-se panells de captació d’energia solar en les façanes, amb la mateixa inclinació
d’aquestes i sense eixir-se del seu pla, harmonitzant- los amb la composició de la façana
i de la resta de l’edifici, quedant supeditats a les condicions estètiques indicades en la

ACTA DEL PLE

Article 9. Condicions d’instal·lació.
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2.
El termini màxim d’execució és de 6 mesos a comptar des de la data d’inici de
les obres.

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

1.
Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 4 mesos a comptar des de la
data de la presentació de la comunicació prèvia davant l’Ajuntament o de la data de la
notificació a l’interessat de l’atorgament de la llicència urbanística, segons el règim
d’intervenció que li siga aplicable.
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normativa urbanística i, en el seu cas, en les ordenances de protecció del paisatgisme
vigents. S’exceptua aquells casos on el panell solar faça a més les funcions de ràfec, on
sí que podrà sobreeixir de la façana sempre i quant és complixca les normes
urbanistiques del planejament vigents. Per tant, s´haura d´aportar fotografia de l´estat
actual i croquis a escale o plan de la disposició dels panells i que hauran d´armonitzar-se
al disseny de la façana. Es tindrà especial atenció en la zona de Nucli Històric (NUH)
del Pla General, on es requerirà informe previ favorable per l´ajuntament.

En aquests supòsits, el promotor presentarà, al costat de la documentació prevista en
l’article 3 de la present Ordenança, un estudi de compatibilitat d’aquestes instal·lacions.
L’òrgan municipal competent verificarà l’adequació de les instal·lacions a aquestes
normes, valorarà la seua integració arquitectònica, els seus possibles beneficis i
perjudicis ambientals, incloent que no produïsquen reflexos freqüents que puguen
molestar a persones residents en edificis confrontants.
Queda prohibit de manera expressa el traçat visible per façanes de qualsevol tub, cable o
altres elements, llevat que s’acompanye en el projecte, de manera detallada, una solució
constructiva que garantisca la seua adequada integració en l’estètica de l’edifici.
Article 10. Empreses instal·ladores.
Les instal·lacions fotovoltaiques hauran de ser realitzades per empreses instal·ladores
habilitades amb categoria especialista IBT9 complint amb tots els requisits exigits en el
REBT i la normativa sectorial d’aplicació. En el projecte d’instal·lació només podran
emprar-se elements homologats per una entitat degudament autoritzada i deuran sempre
detallar-se les característiques dels elements que la componen.
Una vegada finalitzats els treballs l’empresa instal·ladora habilitada haurà d’emetre el
corresponent certificat de la instal·lació elèctrica.
Article 11. Manteniment i conservació
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Les normes urbanístiques de preservació i protecció d’edificis, conjunts arquitectònics,
entorns i paisatges inclosos en els corresponents catàlegs o plans de protecció del
patrimoni, seran de directa aplicació a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
regulades en aquesta Ordenança.

ACTA DEL PLE

Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica seran considerades a efectes urbanístics
com a instal·lacions de l’edifici o de la construcció i, per tant, no computaran a l’efecte
d’edificabilitat.
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d.
Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica en edificacions i construccions
situats en llocs i condicions diferents de les anteriorment assenyalades no podran
resultar antiestètiques, per la qual cosa l’Ajuntament podrà denegar o condicionar
qualsevol actuació que incomplisca el que s’estableix en el Pla General d’Ordenació
Urbana i/o la present Ordenança, així com una altra normativa urbanística vigent.
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El propietari de la instal·lació i/o titular de l'activitat que es desenvolupa en l'immoble
dotat d'energia solar estan obligats a realitzar les operacions de manteniment, incloses
els mesuraments periòdics, i les reparacions necessàries per a mantindre la instal·lació
en perfecte estat de funcionament i eficiència.
Totes les instal·lacions que s'incorporen en compliment d'aquesta ordenança han de
disposar dels equips adequats amb comptadors d'energia elèctrica i tot aquells
dispositius que permeten comprovar el funcionament del sistema, així com el
monitoratge del sistema d'estalvi d'energia, tot això segons les normatives sectorials
aplicables. En el cas que aquestes instal·lacions s'avariaren existeix una obligació de
reparació immediata sense que servisca d'argument d'exempció que les demandes de
l'edifici estan ateses amb les altres fonts d'alimentació del subministrament d'energia
elèctrica.

Article 12. Inspecció, requeriments i règim sancionador.
L'Administració municipal és competent per a realitzar les inspeccions, requeriments i
aplicar el règim sancionador i de restauració de la legalitat previst en la legislació
vigent; especialment la urbanística i de règim local. L' Ajuntament exercirà les
competències atribuïdes per la legislació vigent sense perjudici de les atribuïdes per la
legislació sectorial a altres administracions.
Els criteris d'aplicació per a la graduació de les sancions seran els previstos en la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
Disposició Derogatòria Única
Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposen, contradiguen o
resulten incompatibles amb aquesta Ordenança. Respecte a possibles interpretacions
preveirá la interpretació emesa per els tecnics municipal mitjançant informe técnic.
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Codi Validació: Q4TFFDCE73YYWN2WRQEY4SYL6 | Verificació: https://lalqueriadelacomtessa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 52

Seran responsables del manteniment de la instal·lació els seus propietaris o titulars, amb
independència que la seua utilització siga individual o col·lectiva. En aquells immobles
que es regisquen pel règim de propietat horitzontal es presumirà el caràcter d'element
comú de les instal·lacions objecte de la present ordenança, de manera que les actuacions
administratives d'intervenció per a la seua conservació i funcionament correctes es
dirigiran cap a la comunitat de propietaris. No serà admissible que les instal·lacions
encaminades a l'autoconsum d'immobles que es regisquen pel règim de propietat
horitzontal tinguen un titular individualitzat, donat el seu caràcter d'elements comuns.
La constatació que les instal·lacions en el seu moment implantades no funcionen amb
els paràmetres de qualitat i eficàcia exigibles determinarà l'obertura de l'oportú
expedient administratiu encaminada a declarar l'incompliment de les obligacions
derivades de la llei, amb les conseqüències previstes en la present ordenança i en
aquella.

ACTA DEL PLE

El propietari de la instal·lació i/o el titular de l'activitat que es desenvolupa en l'immoble
dotat d'energia solar haurà de conservar la instal·lació en bon estat de seguretat,
salubritat i adorn públic.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Disposició final
La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, romanent en vigor fins que s'acorde la seua modificació o
derogació expressa.”

3. Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa
d’expedició de documents

Vist el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
expedició de documents, elaborat pels Serveis Municipals de l’Alqueria de la Comtessa.
En virtut de les atribucions que em confereix la Llei 7/1985 Reguladora de bases
de Règim Local PROPOSE AL PLE el següent,
ACORD
PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa
per expedición de documents, amb la redacció que a continuació s'arreplega:
“ARTÍCULO 7. Tarifa
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas:

IMPORTE

CONCEPTO
FOTOCOPIAS
Blanco y negro
A4.
A3.

0,10 €
0,15 €
ENVÍO FAX

Por hoja

1,00 €
COMPULSA DE DOCUMENTOS

Primera hoja
A partir del segundo hoja
CD/ DISQUETE CON COPIA DE DOCUMENTOS O PROYECTOS

1 ,00 €
0,50€
10 ,00€
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Vist l'informe d'Intervenció de data 19 de juny de 2020.

ACTA DEL PLE

Vist l'informe tècnic-econòmic per a la modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa d’expedició de documents per de data 19 de juny de 2020.

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació
aplicable per a procedir a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa
d’expedició de documents que va ser emès en data 5 de juny de 2020.
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1,00 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
25,00 €
15,00 €
2,00€
15,00 €

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de
l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure els documents
relacionats amb aquest assumpte.
El Sr. Alcalde pren la paraula per dir:
-

Aquesta l’hem fet per el preu tan elevat al que teníem les fotocopies de quan hi
havia un quiosc. Per açò hem canviat els preus ara.
Es necessari distingir entre fotocòpies en blanc i negre i a color, per tant, si us
pareix fiquem un preu de 0,10 € i 0,20 € a les fotocòpies en blanc i negre de A4 i
A3 respectivament, i un preu de 0,20 € a A4 i 0,40 € a A3 en color.

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació , el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres: 6 vots (Grup socialista) i 1 vot (Grup popular) i 2 vots
(Grup Municipal Compromís) acorda:

PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa
per expedición de documents, amb la redacció que a continuació s'arreplega:

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

2,00 €
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CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES
1. Certificaciones de empadronamiento y vecindad
2. Certificaciones de convivencia y residencia
3. Certificaciones de baja en el Padrón de habitantes
CERTIFICACIONES DE URBANISMO
1. Certificación de antigüedad.
2. Certificación identificación de fincas.
3. Certificación referencia catastral.
4. Certificación de calificación urbanística.
5. Certificación de cambio de cultivo parcela rústica.
6. Certificación de compatibilidad urbanística.
INFORMES
1. Informes urbanísticos.
2. Informes y certificaciones de la policía.
CERTIFICADOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES MUNICIPALES
TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE LICENCIAS DE ARMAS PARA
CARABINAS Y PISTOLAS DE AIRE COMPRIMIDO, ARCOS Y BALLESTAS.
CUALQUIER CERTIFICADO NO INCLUIDO ANTERIORMENTE

ACTA DEL PLE

C/Nou, núm 4 DP 46715
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“ARTÍCULO 7. Tarifa
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas:

IMPORTE

CONCEPTO
FOTOCOPIAS
Blanco y negro
A4.
A3.
A color
A4
A3

0,10 €
0,20 €
0,20 €
0,40 €
ENVÍO FAX

Por hoja

1,00 €

1,00 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
25,00 €
15,00 €
2,00€
15,00 €
2,00 €

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de
l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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1 ,00 €
0,50€
10 ,00€

ACTA DEL PLE

Primera hoja
A partir del segundo hoja
CD/ DISQUETE CON COPIA DE DOCUMENTOS O PROYECTOS
CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES
1. Certificaciones de empadronamiento y vecindad
2. Certificaciones de convivencia y residencia
3. Certificaciones de baja en el Padrón de habitantes
CERTIFICACIONES DE URBANISMO
1. Certificación de antigüedad.
2. Certificación identificación de fincas.
3. Certificación referencia catastral.
4. Certificación de calificación urbanística.
5. Certificación de cambio de cultivo parcela rústica.
6. Certificación de compatibilidad urbanística.
INFORMES
1. Informes urbanísticos.
2. Informes y certificaciones de la policía.
CERTIFICADOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES MUNICIPALES
TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE LICENCIAS DE ARMAS PARA
CARABINAS Y PISTOLAS DE AIRE COMPRIMIDO, ARCOS Y BALLESTAS.
CUALQUIER CERTIFICADO NO INCLUIDO ANTERIORMENTE

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

COMPULSA DE DOCUMENTOS
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QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure els documents
relacionats amb aquest assumpte.

4. Acord sol·licitud d’ajuda davant Diputació de València per a la realització
d’inversions en el marc del Pla d’Inversions del bienni 2020-2021

3.- DOTACIÓ MOBILIARI A LA CASA DE LA CULTURA: CADIRES la qual
ascendeix a la quantitat de VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB
ZERO CÈNTIMS (25.410,00 €).
4.- MILLORA I NOVA SENYALITICA AL MUNICIPI DE L’ALQUERIA DE LA
COMTESSA, la qual ascendeix a la quantitat de VINT-I-UN MIL SET-CENTS
HUITANTA EUROS AMB ZERO CÈNTIMS (21.780,00 €).
5.- AMPLIACIÓ CENTRE SOCIAL MUNICIPAL: CONSTRUCCIÓ DE LA
PRIMERA I SEGONA PLANTA, la qual ascendeix a la quantitat de CENT
NORANTA-SIS MIL VINT EUROS AMB ZERO CÈNTIMS (196.020,00 €).
6.- PAVIMENTACIÓ, ILUMINACIÓ I EQUIPAMENT PLACETA CARRER
MARTIRS la qual ascendeix a la quantitat de VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS
QUATRANTA-CINC EUROS AMB ZERO CÈNTIMS (29.645,00 €).
7.- ESTALVI, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I MILLORA EN ELS SISTEMES
D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR AL CARRER ESCOLES I CARRER
ESPERANÇA la qual ascendeix a la quantitat de QUARANTA-HUIT MIL
TRES-CENTS HUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (48.387,90 €).
8.- POSADA EN VALOR ERMITA SANTS DE LA PEDRA: MILLORA

Codi Validació: Q4TFFDCE73YYWN2WRQEY4SYL6 | Verificació: https://lalqueriadelacomtessa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 52

2.- CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS DEL TERME MUNICIPAL DE
L'ALQUERIA DE LA COMTESSA : ASFALTAT CAMÍ REAL, la qual ascendeix a la
quantitat de VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS HUITANTA-SIS EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (24.986,50 €).

ACTA DEL PLE

Atès que el municipi de l'Alqueria de la Comtessa té previst per al present bienni 2020
- 2021 la realització de les següents inversions:
1.- PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE L'ALQUERIA DE LA COMTESSA,
la qual ascendeix a la quantitat de TRES MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS
AMB SETZE CÈNTIMS (3.414,16 €).

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

Vist l’anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de
la convocatòria del Pla d’Inversions 2020-2021, on aquesta Diputació Provincial, per
acord del Ple de 28 d’abril de 2020, ha aprovat la convocatòria del Pla d’Inversions
2020-2021, publicat en el BOP nº 88 del 11 de maig de 2020, i sobre l’extracte de
l'acord plenari de 28 d’abril de 2020, ha aprovat la convocatòria del Pla d’Inversions
2020-2021, publicat en el BOP nº 104 del 2 de juny de 2020.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

ACCESIBILITAT (ASCENSOR), RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES,
ACTUACIONS EN SOSTRES, MARQUESINA, EQUIPAMENT, la qual ascendeix a
la quantitat de SETANTA-DOS MIL SIS-CENTS EUROS AMB ZERO CÈNTIMS
(72.600,00 €).
9.- DOTACIÓ DE FANALS A L'AVINGUDA PAIS VALENCIÀ, la qual ascendeix a la
quantitat de VINT MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (20.174,45 €).

A) Amb càrrec a la línia de finançament general:
DESCRIPCIÓ DE LA INVERIÓ
PLA INVERSIONS 2020 2021
PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE
L'ALQUERIA DE LA COMTESSA
CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS DEL
TERME MUNICIPAL DE L'ALQUERIA DE LA
COMTESSA : ASFALTAT CAMÍ REAL
DOTACIÓ MOBILIARI A LA CASA DE LA CULTURA:
CADIRES
AMPLIACIÓ CENTRE SOCIAL MUNICIPAL:
CONSTRUCCIÓ DE LA PRIMERA I SEGONA
PLANTA
PAVIMENTACIÓ, ILUMINACIÓ I EQUIPAMENT
PLACETA CARRER MARTIRS
DOTACIÓ DE FANALS A L'AVINGUDA PAIS
VALENCIÀ

IMPORT €
3.414,16
24.986,50
25.410,00
196.020,00

CAPITOL
PRES.
2
6
6
6

29.645,00

6

20.174,45

6

Sent el total de l’import de obres previstes Pla d'Inversions del bienni 2020-2021 amb
càrrec a la línia de finançament general de DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL
SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (299.650,11 €).
B.- Amb càrrec a la línia de projectes que complisquen algun dels ODS 6, 7, 9, 11, 13 o
15, d'acord amb el que es disposa en la clàusula segona de la convocatòria:
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PRIMER.- Formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant la Diputació de València per
a la realització de les inversions següents en el marc del Pla d'Inversions del bienni
2020-2021:

ACTA DEL PLE

Considerant el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent ACORD:

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

Sent l'Assignació del Pla d’Inversions 2020-2021 per al municipi de l’Alqueria de la
Comtessa de 442.418,02 €, i l’import total de obres previstes dins del Pla d'Inversions
del bienni 2020-2021 de QUATRE-CENTS MIL QUARANTA – DOS QUATRESCENTS DIHUIT EUROS AMB UN CÈNTIM (442.418,01 €) de base 365.634,72 € i
IVA al 21% 76.783,29.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

MILLORA I NOVA SENYALITICA AL MUNICIPI DE
L’ALQUERIA DE LA COMTESSA
ESTALVI, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I MILLORA EN
ELS SISTEMES D’ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR AL CARRER ESCOLES I CARRER
ESPERANÇA
POSADA EN VALOR ERMITA SANTS DE LA
PEDRA: MILLORA ACCESIBILITAT (ASCENSOR),
RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES,
ACTUACIONS EN SOSTRES, MARQUESINA,
EQUIPAMENT

48.387,90

6
9
72.600,00

6

Sent el total de l’import de obres previstes Pla d'Inversions del bienni 2020-2021 de
QUATRE-CENTS MIL QUARANTA–DOS QUATRES-CENTS DIHUIT EUROS
AMB UN CÈNTIM (442.418,01 €) de base 365.634,72 € i IVA al 21% 76.783,29.
SEGON.- Adquirir el compromís de:
- Aportar aquella part de l'import total de les inversions que no cobreixen l'ajuda
concedida i que no hagen estat finançades d'una altra manera.
- Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació de l'ajuda o
incompliment de les obligacions establertes per la convocatòria reguladora del Pla
d’Inversions, d’acord amb l’article 34 de l’Ordenança General de Subvencions, com
també de comunicar a la Diputació de València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes
per a la mateixa finalitat.
- Informar en el moment en què es produïsca, de qualsevol nova petició o concessió
d'ajuda que es sol·licitara o reberen per a la mateixa finalitat que la sol·licitada en la
present convocatòria.
TERCER.- Als efectes que preveu l'article 24.5 de la Llei general de subvencions,
acceptar l'ajuda que en el marc del present Pla d’Inversions Provincial fora concedida
per la Diputació de València.
QUART.- A l'efecte del que disposa l'article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986
de 28 d'abril (TRRL), SOL·LICITAR ASSUMIR L'EXECUCIÓ DE LES
INVERSIONS DESCRITES.
CINQUÈ.- Autoritzar a la Diputació de València a que realitze les gestions oportunes
amb vista a la comprovació que l'entitat es troba al corrent en les obligacions tributàries
davant la Hisenda Estatal, Autonòmica, i davant la Seguretat Social.
SISÈ.- Facultar a l'Alcalde - President per a subscriure tots els documents que siguen

ACTA DEL PLE

C.- Respecte del pla urbà d’actuació municipal es sol·licita l’ajuda de 3414,16 €.

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

DESCRIPCIÓ DE LA INVERIÓ
PLA INVERSIONS 2020 2021

ODS
que
IMPORT €
CAPITOL s’intenta
PRES.
complir
11
21.780,00
6
7
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C/Nou, núm 4 DP 46715

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

necessaris en el desenvolupament de l'expedient.
SETÈ.- Remetre còpia certificada de l’Acord Plenari junt amb la documentació
assenyalada en la convocatòria del Pla d’Inversions 2020-2021, a l’Excel·lentíssima
Diputació Provincial de València per al seu coneixement i efectes.
INFORME D’INTERVENCIÓ

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES
A) Amb càrrec a la línia de finançament general:
DESCRIPCIÓ DE LA INVERIÓ
PLA INVERSIONS 2020 2021
PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE
L'ALQUERIA DE LA COMTESSA
CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS DEL
TERME MUNICIPAL DE L'ALQUERIA DE LA
COMTESSA : ASFALTAT CAMÍ REAL
DOTACIÓ MOBILIARI A LA CASA DE LA
CULTURA: CADIRES
AMPLIACIÓ CENTRE SOCIAL MUNICIPAL:
CONSTRUCCIÓ DE LA PRIMERA I SEGONA
PLANTA
PAVIMENTACIÓ, ILUMINACIÓ I EQUIPAMENT
PLACETA CARRER MARTIRS
DOTACIÓ DE FANALS A L'AVINGUDA PAIS
VALENCIÀ

IMPORT €
3.414,16

APLIC.
PRES.
920/227.99

24.986,50
454/619.07
25.410,00

334/625.03

196.020,00
29.645,00
20.174,45

337/622.02
1532/609.0
5
165/609.06
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Per la Intervenció Municipal d’aquest Ajuntament es procedix a determinar les partides
pressupostàries del pressupost de despeses on s’imputaràn les diferents inversions a
realizar en el marc del Pla d'Inversions del bienni 2020-2021.

ACTA DEL PLE

Vist que la Diputació de València estableix uns models tasats per poder sol·licitar la
subvenció, i que en el model III.A relatiu al certificat de l’acord plenari adoptat es
necessari identificar les aplicacions pressupostàries concretes de les diferents inversions
a realitzar.

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

Vista la Proposta d’Alcaldia de data 19 de juny de 2020 on s’eleva al plenari acord per a
formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant la Diputació de València per a la
realització de les inversions detallades en el marc del Pla d'Inversions del bienni
2020-2021.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

B) Amb càrrec a la línia de projectes que complisquen algun dels ODS 6, 7, 9,
11, 13 o 15, d'acord amb el que es disposa en la clàusula segona de la
convocatòria:

21.780,00

APLIC.
PRES.
133/609.0
4

7
48.387,90
9
72.600,00
336/632.0
5

El Sr. Alcalde pren la paraula per dir:
-

Ho envies, t’ho aproven, seguidament fas el projecte, i durant el procés, mentre
no adjudiques l’obra pot fer un canvi d’aquesta. Afegiria delegar en l’alcalde
per si hi ha algun xicotet canvi.

El Sr. Miquel Melis pren la paraula per dir:
-

Nosaltres entenem que és una proposta i que no és algo segur, però els projectes
que es proposen pensem que no són necessaris, i que hi ha altres amb més
necessitat actualment, per tant no estem a favor d’aquesta proposta.

El Sr. Alcalde pren la paraula per dir:
-

Doncs proposa’n algun, perquè vaig revisar el vostre programa electoral i no
vaig veure res d’inversions.

El Sr. Miquel Melis pren la paraula per dir:
-

Per a nosaltres podria tindre més prioritat injectar més diners com el multiusos,
el poliesportiu o la casa de música per a reformar-los, i pensem que és millor
reformar i arreglar algunes coses que fer-ne de noves.

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

165/619.0
6
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MILLORA I NOVA SENYALITICA AL
MUNICIPI DE L’ALQUERIA DE LA
COMTESSA
ESTALVI, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I
MILLORA
EN
ELS
SISTEMES
D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR AL
CARRER
ESCOLES
I
CARRER
ESPERANÇA
POSADA EN VALOR ERMITA SANTS DE
LA PEDRA: MILLORA ACCESIBILITAT
(ASCENSOR),
RENOVACIÓ
INSTAL·LACIONS
ELECTRIQUES,
ACTUACIONS
EN
SOSTRES,
MARQUESINA, EQUIPAMENT

IMPORT €

ODS
que
s’intenta
complir
11

ACTA DEL PLE

DESCRIPCIÓ DE LA INVERIÓ
PLA INVERSIONS 2020 2021

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació , el Ple de la Corporació per
majoria dels seus membres: 6 vots a favor (Grup socialista) i 1 vot a favor (Grup
popular) i 2 vots en contra (Grup Municipal Compromís) acorda:
PRIMER.- Formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant la Diputació de València per
a la realització de les inversions següents en el marc del Pla d'Inversions del bienni
2020-2021:
B) Amb càrrec a la línia de finançament general:

3.414,16
24.986,50
25.410,00

6
6

196.020,00

6

29.645,00

6

20.174,45

6

Sent el total de l’import de obres previstes Pla d'Inversions del bienni 2020-2021 amb
càrrec a la línia de finançament general de DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL
SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (299.650,11 €).
B.- Amb càrrec a la línia de projectes que complisquen algun dels ODS 6, 7, 9, 11, 13 o
15, d'acord amb el que es disposa en la clàusula segona de la convocatòria:
DESCRIPCIÓ DE LA INVERIÓ
PLA INVERSIONS 2020 2021
MILLORA I NOVA SENYALITICA AL MUNICIPI DE
L’ALQUERIA DE LA COMTESSA
ESTALVI, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I MILLORA EN
ELS SISTEMES D’ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR AL CARRER ESCOLES I CARRER
ESPERANÇA
POSADA EN VALOR ERMITA SANTS DE LA
PEDRA: MILLORA ACCESIBILITAT (ASCENSOR),
RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES,
ACTUACIONS EN SOSTRES, MARQUESINA,

ODS
que
IMPORT €
CAPITOL s’intenta
PRES.
complir
11
21.780,00
6
7
48.387,90

6
72.600,00 6

9

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

2
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PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE
L'ALQUERIA DE LA COMTESSA
CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS DEL
TERME MUNICIPAL DE L'ALQUERIA DE LA
COMTESSA : ASFALTAT CAMÍ REAL
DOTACIÓ MOBILIARI A LA CASA DE LA CULTURA:
CADIRES
AMPLIACIÓ CENTRE SOCIAL MUNICIPAL:
CONSTRUCCIÓ DE LA PRIMERA I SEGONA
PLANTA
PAVIMENTACIÓ, ILUMINACIÓ I EQUIPAMENT
PLACETA CARRER MARTIRS
DOTACIÓ DE FANALS A L'AVINGUDA PAIS
VALENCIÀ

CAPITOL
PRES.

IMPORT €

ACTA DEL PLE

DESCRIPCIÓ DE LA INVERIÓ
PLA INVERSIONS 2020 2021

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

EQUIPAMENT

C.- Respecte del pla urbà d’actuació municipal es sol·licita l’ajuda de 3414,16 €.
Sent el total de l’import de obres previstes Pla d'Inversions del bienni 2020-2021 de
QUATRE-CENTS MIL QUARANTA–DOS QUATRES-CENTS DIHUIT EUROS
AMB UN CÈNTIM (442.418,01 €) de base 365.634,72 € i IVA al 21% 76.783,29.

QUART.- A l'efecte del que disposa l'article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986
de 28 d'abril (TRRL), SOL·LICITAR ASSUMIR L'EXECUCIÓ DE LES
INVERSIONS DESCRITES.
CINQUÈ.- Autoritzar a la Diputació de València a que realitze les gestions oportunes
amb vista a la comprovació que l'entitat es troba al corrent en les obligacions tributàries
davant la Hisenda Estatal, Autonòmica, i davant la Seguretat Social.
SISÈ.- Facultar a l'Alcalde - President per a subscriure tots els documents que siguen
necessaris en el desenvolupament de l'expedient.
SETÈ.- Remetre còpia certificada de l’Acord Plenari junt amb la documentació
assenyalada en la convocatòria del Pla d’Inversions 2020-2021, a l’Excel·lentíssima
Diputació Provincial de València per al seu coneixement i efectes.

5. Acord sol·licitud d’ajuda per a l’execució d’obres en matèria de proveïment
d’aigua, sanejament i defensa contra inundacions 2020.
Vist que pel Sr. Alcalde, el dia 04 de juny del 2020, es dictà el següent Decret
d'Alcaldia 2020-0145, que tenor literal és el següent:

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

TERCER.- Als efectes que preveu l'article 24.5 de la Llei general de subvencions,
acceptar l'ajuda que en el marc del present Pla d’Inversions Provincial fora concedida
per la Diputació de València.
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- Aportar aquella part de l'import total de les inversions que no cobreixen l'ajuda
concedida i que no hagen estat finançades d'una altra manera.
- Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació de l'ajuda o
incompliment de les obligacions establertes per la convocatòria reguladora del Pla
d’Inversions, d’acord amb l’article 34 de l’Ordenança General de Subvencions, com
també de comunicar a la Diputació de València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes
per a la mateixa finalitat.
- Informar en el moment en què es produïsca, de qualsevol nova petició o concessió
d'ajuda que es sol·licitara o reberen per a la mateixa finalitat que la sol·licitada en la
present convocatòria.

ACTA DEL PLE

SEGON.- Adquirir el compromís de:

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Considerant el que s’ha exposat anteriorment i fent ús de les facultats que em confereix
la legislació vigent.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la memòria valorada de l’obra “RENOVACIÓ DE LES XARXES
D'AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DE L'AVINGUDA DEL CARME DE
L'ALQUERIA DE LA COMTESSA” redactada per l’empresa EGEVASA amb un
pressupost base de licitació de VINT-I-TRES MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB
HUITANTA-NOU CÈNTIMS (23.150,89 €) i un pressupost total que ascendeix a
VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS DIHUIT EUROS AMB DÈSSET CÈNTIMS
(24.318,17 €).
SEGON.- Formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant de la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,
per a la realització de dita obra.
TERCER.- Assumir els compromisos i obligacions continguts en les bases reguladores
de la subvenció, Ordre 13/2017 de 21 d’abril de 2017, de la Conselleria d’Agricultura,

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

Vista la memòria valorada de l’obra “RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA
POTABLE DE FIBROCIMENT DE L'AVINGUDA DEL CARME DE L'ALQUERIA
DE LA COMTESSA” redactada per l’empresa EGEVASA amb un pressupost base de
licitació de VINT-I-TRES MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB HUITANTA-NOU
CÈNTIMS (23.150,89 €) i un pressupost total que ascendeix a VINT-I-QUATRE MIL
TRES-CENTS DIHUIT EUROS AMB DÈSSET CÈNTIMS (24.318,17 €).
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Atès que el municipi de l'Alqueria de la Comtessa té previst per a l’anualitat 2020 la
realització de l’actuació “RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA POTABLE DE
FIBROCIMENT DE L'AVINGUDA DEL CARME DE L'ALQUERIA DE LA
COMTESSA” obra que s’enquadra perfectament dins de l’àmbit d’aplicació de les
bases reguladores esmentades.

ACTA DEL PLE

Vist l’Ordre 13/2017, de 21 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases
reguladores per a subvencions a municipis en l’execució d’obres en matèria
d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa contra inundacions (DOCV núm. 8030 de
02/05/2017), vist la Resolució de 13 de maig de 2020, de la consellera d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es
convoquen, per a l’exercici 2020, les subvencions a municipis de la Comunitat
Valenciana, per a l’execució d’obres en matèria de proveïment d’aigua, sanejament i
defensa contra inundacions (DOCV núm. 8815 de 19/05/2020) i l’Extracte de la
Resolució de 13 de maig de 2020, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen, per a
l’exercici 2020, les subvencions a municipis de la Comunitat Valenciana per a
l’execució d’obres en matèria de proveïment d’aigua, sanejament i defensa contra
inundacions (DOCV núm. 8815 de 19/05/2020).

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i en la
convocatòria, així com el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
QUART.- Facultar a l'Alcalde - President per a subscriure tots els documents que
siguen necessaris en el desenvolupament de l'expedient.
CINQUÈ.- Remetre còpia certificada de la present resolució junt amb la documentació
assenyalada en l’Ordre 13/2017 a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica per al seu coneixement i efectes.

El Sr. Alcalde pren la paraula per dir:
-

Ací paguem nosaltres el 30%. Fins ara, quan menys diners demanaves, més
punts el donaven. Fins ara havíem demanat 70 o 80 mil euros i no entràvem.
Esta vegada férem una memorieta de 40 mil euros o 50 i algo.

El Sr. Miquel Melis pren la paraula per dir:
-

La meua pregunta és: si no se’ns concedira l’ajuda, l’obra es faria?

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

Vista la complementació de la memòria valorada de l’obra “RENOVACIÓ DE LES
XARXES D'AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DE L'AVINGUDA DEL CARME
DE L'ALQUERIA DE LA COMTESSA” redactada per l’empresa EGEVASA amb un
pressupost base de licitació de VINT-I-HUIT MIL DOTZE EUROS AMB
CINQUANTA-HUIT CÈNTIMS (28.012,58 €) de base 23.150,89 i IVA 21% 4.861,69€,
i un pressupost total que ascendeix a VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS
VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (29.424,99€) de base
24.318,17 € i IVA 21% 5106,82.
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Atès que el municipi de l'Alqueria de la Comtessa a formulat la sol·licitud d’ajuda
econòmica davant de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica, per a la realització a l’anualitat 2020 de l’actuació
“RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DE
L'AVINGUDA DEL CARME DE L'ALQUERIA DE LA COMTESSA” obra que
s’enquadra perfectament dins de l’àmbit d’aplicació de les bases reguladores
esmentades, i donat que la memòria inicialment redactada per l’empresa EGEVASA de
l’obra “RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT
DE L'AVINGUDA DEL CARME DE L'ALQUERIA DE LA COMTESSA” no està
inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i que aquesta memòria no estava signada
digitalment.

ACTA DEL PLE

SISÈ.- Sotmetre el present Decret a la ratificació per Acord Plenari en la primera sessió
que se celebre; i donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

El Sr. Alcalde pren la paraula per dir:
-

Sí que es pot fer. Però aquesta no és urgent. Lo que t’ho fa EGEVASA i va a
càrrec del rebut, dins del Pla d’Inversions.

d’Agricultura,

6. Acord sol·licitud d’ajuda LEADER 2014-2020 SOM Rurals per a la realització
de l’obra “Aïllament acústic Casa Cultura de l’Alqueria de la Comtessa”.
Vist l’Ordre 13/2018, de 10 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases
reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del programa de
desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, suport per a la
realització d'operacions de conformitat amb l'estratègia de desenvolupament local
participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020, GAL 9 SOM RURALS, i
que les ajudes previstes inclou actuacions dirigides a fomentar la creació d'ocupació, la
diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental, i el
desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià; i vista de la Resolució de 7
d’abril de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
(AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes previstes en la submesura 19.2 del
programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, suport per
a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local
participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020 tercera ronda de presentació
de projectes, i de l’extracte de la Resolució de 7 d’abril de 2020, del director de
l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes
previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat
Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d’operacions d’acord amb l’estratègia
de desenvolupament local participatiu, dels grups d’acció local LEADER 2014-2020.
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SEGON.- Donar trasllat d’aquest Acord a la Conselleria
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

ACTA DEL PLE

PRIMER.- Ratificar el Decret d'Alcaldia 2020-0145 modificant el primer punt de dita
resolució, al aprovar la complementació de la memòria valorada de l’obra
“RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DE
L'AVINGUDA DEL CARME DE L'ALQUERIA DE LA COMTESSA” redactada per
l’empresa EGEVASA amb un pressupost base de licitació de VINT-I-HUIT MIL
DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-HUIT CÈNTIMS (28.012,58 €) de base
23.150,89 i IVA 21% 4.861,69€, i un pressupost total que ascendeix a VINT-I-NOU
MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
(29.424,99€) de base 24.318,17 € i IVA 21% 5106,82, on si està inclòs l’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA).

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació , el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres: 6 vots (Grup socialista) i 1 vot (Grup popular) i 2 vots
(Grup Municipal Compromís) acorda:

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Tercera ronda de presentació de projectes.
Atès que el municipi de l'Alqueria de la Comtessa té previst per a l’anualitat 2021 la
realització de l’actuació “AÏLLAMENT ACÚSTIC CASA CULTURA DE
L'ALQUERIA DE LA COMTESSA” obra que s’enquadra perfectament dins de l’àmbit
d’aplicació de la dita Orde.
Resultant que per el Sr. tècnic Municipal Sr. Joan Andreu Morant Herrero s’ha redactat
la memòria valorada de l’obra de referència “AÏLLAMENT ACÚSTIC CASA
CULTURA DE L'ALQUERIA DE LA COMTESSA” amb un pressupost que ascendeix
a CINQUANTA-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-HUIT EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (57.378,45 €).

TERCER.- Adquirir el compromís de complir tot l’estipulat en l’àmbit d’aplicació de la
dita Orde 13/2018, de 10 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
QUART.- Remetre còpia certificada de l’Acord Plenari junt amb la documentació
assenyalada en l’Ordre 13/2018, de 10 d'abril de 2018 a la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per al seu coneixement i
efectes.
El Sr. Alcalde pren la paraula per dir:
-

LEADER que ens ha donat sempre diners per a l’ermita Sants de la Pedra i per a
la muntanya. Però aquest any han dit que no pots presentar subvenció en llocs on
has fet obres subvencionades per ells. Per tant, dins del programa podíem fer
dins la casa de la cultura canviar l’aillament, llums... ahi hi ha subvencionat fins
a un 70%.

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

SEGON.- Formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual
s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del
programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, suport per
a la realització d'operacions de conformitat amb l'estratègia de desenvolupament local
participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020, GAL 9 SOM RURALS per a
la realització de l’obra “AÏLLAMENT ACÚSTIC CASA CULTURA DE L'ALQUERIA
DE LA COMTESSA” amb un pressupost que ascendeix a cinquanta-set mil tres-cents
setanta-huit euros amb quaranta-cinc cèntims (57.378,45 €)”.
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PRIMER.- Aprovar la memòria tècnica realitzada per l'Enginyer Tècnic Industrial Joan
Andreu Morant Herrero de l’obra “AÏLLAMENT ACÚSTIC CASA CULTURA DE
L'ALQUERIA DE LA COMTESSA” amb un pressupost que ascendeix a
CINQUANTA-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-HUIT EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (57.378,45 €).

ACTA DEL PLE

Considerant el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent ACORD:

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació , el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres: 6 vots (Grup socialista) i 1 vot (Grup popular) i 2 vots
(Grup Municipal Compromís) acorda:

QUART.- Remetre còpia certificada de l’Acord Plenari junt amb la documentació
assenyalada en l’Ordre 13/2018, de 10 d'abril de 2018 a la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per al seu coneixement i
efectes.
7. Acord aprovació inici de l’expedient de contractació del procediment
d'adjudicació del contracte de serveis col·laboració de la recaptació municipal
en el seu període executiu de les quotes d'urbanització impagades a
l'Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir el
Contracte
Vista la necessitat prioritària de dur a terme per part de l’Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa un contracte de serveis de suport i col·laboració per a la recaptació en fase
executiva de quotes d'urbanització, comprenent la realització de treballs de suport i
col·laboració de caràcter instrumental, material i tècnic i de conformitat amb les
necessitats a satisfer que no implicaran, en cap cas, l'exercici d'autoritat ni participació
en l'exercici de potestats públiques, ni custòdia de fons públics.
Vist que Aquest Ajuntament no compta amb mitjans materials ni personals per a
realitzar aquest servei.
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TERCER.- Adquirir el compromís de complir tot l’estipulat en l’àmbit d’aplicació de la
dita Orde 13/2018, de 10 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

ACTA DEL PLE

SEGON.- Formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual
s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del
programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, suport per
a la realització d'operacions de conformitat amb l'estratègia de desenvolupament local
participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020, GAL 9 SOM RURALS per a
la realització de l’obra “AÏLLAMENT ACÚSTIC CASA CULTURA DE L'ALQUERIA
DE LA COMTESSA” amb un pressupost que ascendeix a cinquanta-set mil tres-cents
setanta-huit euros amb quaranta-cinc cèntims (57.378,45 €)”.

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

PRIMER.- Aprovar la memòria tècnica realitzada per l'Enginyer Tècnic Industrial Joan
Andreu Morant Herrero de l’obra “AÏLLAMENT ACÚSTIC CASA CULTURA DE
L'ALQUERIA DE LA COMTESSA” amb un pressupost que ascendeix a
CINQUANTA-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-HUIT EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (57.378,45 €).

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Vist que donades les característiques del servei i a la vista de l'import del contracte es
proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert.
Vist que amb data 19 de juny de 2020 es va emetre informe de Secretaria Intervenció
sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent i sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte és el Ple de la
Corporació perquè el valor estimat del contracte supera ni el 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost d'aquest Ajuntament.

SEGON. Justificar la celebració del contracte pels següents motius: insuficiència tant
de mitjans personals, donat el volum de treball existent i les limitacions legals vigents
per a la creació de nous llocs de treball, com de mitjans materials d'aquest Ajuntament,
impedeixen puguen realitzar-se la funcions de recaptació únicament amb mitjans propis.
TERCER. Aprovar el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que han de regir el Contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars
i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les
ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.”
El Sr. Alcalde pren la paraula per dir:
-

El sector 3 i 4, l’agent urbanitzador era APRUSA el que passa és que ell no pot
embargar perquè l’únic amb aquesta capacitat es l’Ajuntament, per el que

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

PRIMER. Acordar l’inici i aprovar l’expedient de contractació del procediment
d'adjudicació del contracte de serveis col·laboració de la recaptació municipal en el seu
període executiu de les quotes d'urbanització impagades a l'Ajuntament de l’Alqueria de
la Comtessa,, mitjançant procediment obert i convocant la seua licitació.
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, s'eleva al Ple, la següent PROPOSTA
D’ACORD

ACTA DEL PLE

Vist que s’han redactat i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte, i el Plec de prescripcions
tècniques.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

-

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

nosaltres de fa uns 3 o 4 anys, ho fet per ells a través de la Diputació. Cobrem el
seu deute, i li ho passem a la Diputació. La Diputació ha complit tots els
processos i de tots els deutors haurà cobrat de 2 o 3. Una vegada complits tots
els processos, arriba el moment que la Diputació diu que no pot ja cobrar, i és
quan han tornat a l’Ajuntament tots els que no ha cobrat finalitzada la
tramitació. Inclús han eixit parcel·les a subasta i no s’ha presentat ningú. Així
que ens ho han passat de nou.
Hi ha empreses que es dediquen a això. Nosaltres fem de gestor públic, tenim
capacitat d’embargar. Li cedim la gestió a una empresa privada.

El Sr. Miquel Melis pren la paraula per dir:

-

-

Perquè ja ha acabat tots els processos administratius per a que paguen amb
recàrrec. Després amb interessos, Després ho trau a subasta i ací si es queda
deserta que no es presenta ningú, hi ha un mes en que l’agent urbanitzador, en
aquest cas, APRUSA, pot quedar-s’ho a un preu. I si en eixe mes s’ho queda a
eixe preu, ell avança tots els pagaments.
La Diputació cobrava el 20% del recàrrec. Volem traure-lo a licitació per veure
si una empresa especialitzada conseguix cobrar-ho, nosaltres ens quedem una
part per la nostra gestió, i l’empresa cobra del recàrrec.

El Sr. Miquel Melis pren la paraula per dir:
-

¿I aquesta empresa cobra el 80% del que traga?

La Sra. Secretaria-Interventora pren la paraula per dir:
-

Màxim cobra el 80% del recàrrec, segons el que oferte.

El Sr. Alcalde pren la paraula per dir:
-

El 80% del recàrrec. L’altre 20% se’l queda l’Ajuntament per la gestió
administrativa..

La Sra. Secretaria-Interventora reprén la paraula per explicar:
-

APRUSA es queda el capital i l’interés, i l’empresa cobra el que oferte del
percentatge del recàrrec, i la restasón ingressos per a l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde pren la paraula per dir:

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

Jo tenia eixa pregunta, per que clar, açò no està per escrit el que estàs explicant.
Nosaltres sabíem que aquesta gestió la feia la Diputació. Per tant, no estàvem
d’acord en contractar-ho si la Diputació ja ho ha fet i ja no pot cobrar més, per
què?
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-

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació , el Ple de la Corporació per
unanimitat dels seus membres: 6 vots (Grup socialista) i 1 vot (Grup popular) i 2 vots
(Grup Municipal Compromís) acorda:

PRIMER. Acordar l’inici i aprovar l’expedient de contractació del procediment
d'adjudicació del contracte de serveis col·laboració de la recaptació municipal en el seu
període executiu de les quotes d'urbanització impagades a l'Ajuntament de l’Alqueria de
la Comtessa, mitjançant procediment obert i convocant la seua licitació.

CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars
i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les
ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.”

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. alcalde va donar per finalitzat l'acte sent
les 20:34 hores del dia de la seva celebració, del que jo, la secretària, en done fe.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

ACTA DEL PLE

TERCER. Aprovar el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que han de regir el Contracte.

Número: 2020-0001 Data: 31/07/2020

SEGON. Justificar la celebració del contracte pels següents motius: insuficiència tant
de mitjans personals, donat el volum de treball existent i les limitacions legals vigents
per a la creació de nous llocs de treball, com de mitjans materials d'aquest Ajuntament,
impedeixen puguen realitzar-se la funcions de recaptació únicament amb mitjans propis.

