ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
El dia 5 de març de 2012.

Lloc: Saló de plens de l'AJUNTAMENT
Data: 5 de març de 2012
Hora: 13:00
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
Assistents:
ALCALDE-PRESIDENT
EL SENYOR FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ
REGIDORS ASSISTENTS:
El senyor Salvador Silvestre Larrea
La senyora María Isabel Delgado Vila
La senyora María José Ruíz Esteban
El senyor Javier Moreno Coll
La senyora María Cristina Vázquez Tarazona
La senyora Beatriz Córcoles Mavarro
El senyor José Vicente Tarazona Campos
El senyor José Luis Folgado Correa
La senyora Raquel Argandoña López
El senyor Francisco José Ferriols Gimeno
El senyor Roberto Pascual Raga Gadea
La senyora Ana Luján Tarín
El senyor José Luis López Galdón
La senyora Silvia Guerrero Cánovas
El senyor José Ángel Hernández Carrizosa
La senyora Raquel Orellano Gómez
El senyor Rafael Gómez Sánchez
La senyora Carmen Folgado Teresí
El senyor Rafael Gómez Muñoz
El senyor Bernat García Sevilla
Regidors absents:
Cap
Secretària
Senyora Nieves Barrachina Lemos.
En la vila de Riba-roja del Túria, província de València, en el Saló de Plens de
l'Ajuntament, el dia 5 de març de 2012, sent les 13:00 hores, es van reunir, en primera
convocatòria, els senyors regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment
marginats, tot això sota la presidència del sr. alcalde, el senyor Francisco Tarazona Zaragozá,
assistit de la secretària, senyora Nieves Barrachina Lemos.

Declarat obert l'acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes
consignats en l'Orde del Dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA 6/2/2012.

SEGON.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DE LA NÚM.
434/2012 A LA NÚM. 779/2012

Tercer. ACORD RELATIU A LA DEROGACIÓ REGLAMENT POLICIA
LOCAL DE 29 DE GENER DE 1997.Vist que per acord plenari de data 29 de gener de 1997 es va aprovar definitivament el
Reglament de la Policia Local, publicant-se el mateix en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 97 de 21 d'abril de 1997. El dit Reglament tenia com a objecte regular el règim
d'organització i funcionament del Cos de la Policia Local, sempre dins del respecte a la
normativa estatal i autonòmica en matèria de Forces i Cossos de Seguretat i en matèria de règim
local.
Considerant que per Decret 19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, es va aprovar
la Norma-Marc sobre Estructura, Organització i Funcionament dels Cossos de Policia Local de
la Comunitat Valenciana, l'article 1.2 de la qual disposa: “Els Reglaments d'Organització i
Funcionament dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, que s'aproven per les
respectives corporacions locals, hauran d'ajustar-se als criteris i continguts mínims que
s'establixen en la present Norma-Marc.”
Considerant que el termini per a complir als disposat en este precepte de la Norma-Marc ve
establit en la Disposició Transitòria Primera de la norma, a l'assenyalar que “Els municipis de la
Comunitat Valenciana ajustaran els Reglaments interns dels seus Cossos de Policia Local, així
com la seua estructura i organització, a les prescripcions d'esta Norma-Marc, en el termini
màxim de dos anys comptats a partir de l'entrada en vigor del present Decret.”
Resultant que no s'ha procedit, des de l'entrada en vigor de la Norma-Marc ni dins de l'esmentat
termini màxim de dos anys, a modificar i adaptar el Reglament de la Policia Local al contingut
de la norma autonòmica.
Resultant que es tracta d'un Reglament que arreplega qüestions relatives a condicions de treball
dels membres del Cos de la Policia Local i que per això, d'acord amb l'article 37 de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es va sotmetre a negociació amb els
sindicats la modificació del mateix, arribant-se, després de diverses sessions de negociació d'un
nou Reglament (sessions de dates 24 d'octubre i de 4 de novembre de 2011), a l'acord unànime
de sindicats i corporació d'acollir-se directament a la Norma-Marc derogant el Reglament de la
Policia Local de 29 de gener de 1997, acord adoptat en sessió de 14 de novembre de 2011.

Per tot allò que s'ha exposat, vist l'informe jurídic del vicesecretari de data 22 de febrer de 2012
i en virtut de la competència establida en l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora del Règim Local, el Ple, per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el
vot favorable dels srs. Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado,
Argandoña, Ferriols del PP sr. García de Coalició Compromís i sr. alcalde, i amb el vot en
contra dels srs. Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano i Gómez del PSOE i els srs.
Folgado i Gómez d'EUPV, va adoptar l'acord següent:

PRIMER.- Derogar el Reglament de la Policia Local de l'Ajuntament de data 29 de gener de
1997, passant a regir-se directament el Cos de la Policia Local per allò que s'ha disposat en
Decret 19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel que s'aprova la Norma-Marc
sobre Estructura, Organització i Funcionament dels Cossos de Policia Local de la Comunitat
Valenciana.
SEGON.- Sotmetre la derogació a informació pública i audiència dels interessats, amb
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de
trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple, entrant en vigor la
derogació una vegada publicat l'acord definitiu en el Butlletí Oficial de la Província.

QUART.- ACORD RELATIU A L'EXPROPIACIÓ PARCEL·LA PER A
EXECUTAR OBRA “ESPAI LLIURE MÉS AUDITORI A L'AIRE LLIURE, FASE I”.Vist l'acord relatiu a la iniciació de l'expedient d'expropiació de parcel·la per a executar
l'obra “ESPAI PÚBLIC MÉS AUDITORI A L'AIRE LLIURE, FASE I” de data 9 de gener de
2012, en el qual es va resoldre sobre la necessitat d'ocupació de la Parcel·la de carrer
Barranc de les Monges 23 del cadastre d'urbana d'esta població, referència cadastral
nombre 8905107YJ0880D0001PX, pertanyents a sra Cristina Bodí Ruíz amb DNI.
52.737232-A I domicili en c/ Germans Pinzón núm. 24, i sra Àngels Bodí Ruíz, amb DNI
52.737.233-G i domicili en c/ Federico García Lorca núm. 52-1a, ambdós residents a Riba-roja
del Túria,
Vist que l'esmentat acord va ser notificat amb descripció dels béns objecte
d'expropiació, tant a les afectades com el seu representant, sr. Juan Antonio Toledo Gómez, en
data 18 de gener de 2012, va ser publicat en el BOP número 34 de 9 de febrer de 2012 i exposat
a informació pública en el tauler d'anuncis d'este Ajuntament el 3 de febrer de 2012 durant un
termini de 15 dies.
I atés que la sra. Cristina Bodí Ruíz i la sra. Àngels Bodí Ruíz, no han manifestat, la seua
conformitat o disconformitat a la valoració efectuada per la corporació en el termini establit, i
que consta en l'Acord de necessitat d'ocupació i no rebutjant la proposta d'adquisició efectuada
per l'arquitecte municipal, si bé és cert que en data 28 d'octubre de 2011 les afectades
manifesten el seu interés valorant la parcel·la en 22.200€.

Considerant el que disposa l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa i article 25 i 26
del seu Reglament, el Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot
favorable dels srs. Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado,
Argandoña, Ferriols del PP, sr. García de Coalició COMPROMÍS i sr. alcalde, i amb el vot en
contra dels srs. Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano i Gómez del PSOE, i els srs.
Folgado i Gómez d'EUPV, va adoptar l'acord següent:
PRIMER. Iniciar l'expedient per a la fixació del preu just com a peça separada, per
mitjà d'expedient individualitzat en relació amb el bé que es descriu a continuació:
1) Parcel·la afectada:
DESCRIPCIÓ.- Parcel·la urbana conformada per dos porcions diferents: 42,14 m2 de cova en
soterrani ubicada en les posteriors de les vivendes del carrer del Nord i 41,86 m2 de corral
descobert.
TÍTOL.- La van adquirir la sra. Cristina Bodí Ruíz i la sra. Àngels Bodí Ruíz, transmesa per
Vicente Pedrós Xarop i altres, en escriptura atorgada davant del notari sr. Manuel Cerdá García
del Moral, davall el número 587 del seu protocol, l'any 2.008, segons la qual es va procedir a
inmatricular l'immoble d'acord amb la certificació cadastral obtinguda.
INSCRIPCIÓ: No consta.
CÀRREGUES: No consten.
CADASTRE: Es correspon amb la Parcel·la de carrer Barranc de les Monges 23, del
cadastre
d'urbana
d'esta
població,
referència
cadastral
nombre
8905107YJ0880D0001PX (s'acompanya fitxa cadastral).
Per error, la superfície del corral, per tindre una coberta parcial amb elements precaris més
propis de xaboles que d'autèntiques edificacions, apareix en cadastre com a edificació en Planta
Baixa.
2) Superfície a expropiar:
La porció de la parcel·la afectada pel projecte d'execució de “Espai Lliure més Auditori a
l'Aire Lliure, fase 1” es correspon amb el corral descrit anteriorment (s'acompanya planol
explicatiu):

Carrer
Barranc de
les Monges

NÚ
M.

Ref. Cadastral

23

8905107YJ0880D0001PX

Titular

Superfície
Expropiar

Cristina
Àngels
Ruíz

3) Situació urbanística dels terrenys afectats:

y
Bodí

41,86 m2

Valor
total
3.428,33
€

Segons el Pla General vigent els terrenys (tant els afectats per l'expropiació com la resta)
estan classificats com a sòl urbà i qualificats com a vial públic.
SEGON. Requerir a la sra. Cristina Bodí Ruís i a la sra. Àngels Bodí Ruíz perquè
conforme a l'art. 29 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa, en el
termini de vint dies, a comptar del següent al de la notificació, presenten Full d'Apreuament
en la que es concrete el valor en què estimen el bé que s'expropia, podent adduir totes les
al·legacions que estimen pertinents, amb l'advertència que la valoració haurà de ser
forçosament motivada i podrà estar avalada per la firma d'un pèrit amb títol professional
expedit per l'Estat.
QUART. En compliment d'allò que s'ha preceptuat en l'article 30 del Reglament
d'Expropiació Forçosa, la data legal d'iniciació de l'expedient de preu just és la data d'adopció
del present acord pel Ple d'este Ajuntament.
QUINT. Notificar el present acord a les parts afectades als efectes oportuns.

QUINT. ACORD RELATIU A L'APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A
L'EXECUCIÓ D'OBRES MENORS, COMUNICACIÓ AMBIENTAL, CANVI DE
TITULARITAT D'ACTIVITATS I COMUNICACIÓ PRÈVIA A L'OBERTURA D'UNA
INSTAL·LACIÓ DEL MUNICIPI DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA.Vist el projecte elaborat per la secretària en col·laboració amb el Departament
d'Urbanisme i d'Activitats, d'Ordenança municipal reguladora de la declaració responsable per
a l'execució d'obres menors, comunicació ambiental, canvi de titularitat d'activitats i sol·licitud
de llicència d'obertura del municipi de Riba-roja del Túria, sol·licitat per Providència d'Alcaldia
de data 22 de novembre de 2011.
Vist l'informe de Secretaria de data 24 de novembre de 2011, sobre la Legislació
aplicable i el procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació de la reguladora de la declaració
responsable per a l'execució d'obres menors, comunicació ambiental, canvi de titularitat
d'activitats i sol·licitud de llicència d'obertura del municipi de Riba-roja del Túria.
Vist que mitjançant un acord plenari en sessió celebrada el 5 de desembre de 2011
s'aprova inicialment l'esmentada ordenança.
Considerant que es va exposar a informació pública en el tauler edictal el 19 de
desembre de 2011 per període d'un mes, i es va publicar en el BOP número 301 de 20 de
desembre de 2011 no havent-hi al·legacions respecte d'això.
Vist que durant el període de temps que hi ha hagut des de la redacció de l'esmentada
Ordenança i la seua aprovació definitiva, s'ha publicat per part de la Conselleria de Presidència
de la Generalitat Valenciana el Decret Llei 2/2012 pel que s'introduïxen modificacions a la
legislació associada a l'esmentada Ordenança. Les esmentades modificacions afecten, entre
altres, a la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i a

la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats
Recreatives i Establiments Públics.
Vist l'informe de l'enginyer municipal de data 26 de gener de 2012 relatiu a les
modificacions que introduïx el Decret Llei 2/2012 a l'Ordenança aprovada inicialment.
Vist l'informe de Secretaria de data 22 de febrer de 2012 pel que es proposa que s'eleve
a Ple l'esmentada ordenança afegint les modificacions introduïdes pel Decret Llei 2/2012
donant la conformitat a l'informe de l'enginyer municipal de data 26 de gener de 2012.
Realitzada la tramitació legalment establida i vista la competència del Ple, en virtut dels
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el
Ple, per unanimitat de tots els seus membres, va adoptar l'ACORD següent:
PRIMER. Modificar en els següents termes l'Ordenança Municipal reguladora de la
declaració responsable per a l'execució d'obres menors, comunicació ambiental, canvi de
titularitat d'activitats i sol·licitud de llicència d'obertura del municipi de Riba-roja del Túria
aprovada inicialment per acord Plenari de data 5 de desembre de 2012 per a adaptar-la al que
preveu el Decret Llei 2/2012 Reial Decret Llei 2/2012, de 3 de febrer, de sanejament del sector
financer en els següents termes.
I.-El títol de l'Ordenança queda l'establit de la manera següent:
«Ordenança Municipal Reguladora de la declaració responsable per a l'execució d'obres
menors, comunicació ambiental, canvi de titularitat d'activitats i comunicació prèvia a
l'obertura d'una instal·lació del municipi de Riba-roja del Túria.»
Així mateix, es modifica per tant el paràgraf tercer de l'exposició de motius, segons:
«Igualment, es regularan els requisits i condicions que permeten tant l'exercici de les activitats
sotmeses a comunicació ambiental, com els canvis de titularitat d'aquelles no sotmeses a
autorització ambiental integrada, així com la comunicació prèvia a l'obertura a què es referix
l'article 63 de la Llei 2/2006 de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.»
S'introduïx en el citat apartat d'exposició de motius referència al propi Decret 2/2012:
«Considerant que s'ha publicat per part de la Conselleria de Presidència de la Generalitat
Valenciana el Decret Llei 2/2012 pel que s'introduïxen modificacions a la Llei 2/2006, de 5 de
maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i a la Llei 14/2010, de 3 de
desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments
Públics.»
II.- Modificacions al capítol II de Comunicació Ambiental i llicències d'Obertura
d'acord amb el que establix la Llei 2/2006, de l'Ordenança Municipal:
La redacció del capítol II de l'esmentada Ordenança es modifica d'acord amb el següent:

«Comunicació Ambiental i Comunicació Prèvia a l'Obertura d'una Instal·lació d'acord amb el
que establix la Llei 2/2006.»
Apartat primer, DE LA COMUNICACIÓ AMBIENTAL.
S'introduïx modificació en este apartat i per a la seua adaptació al Decret Llei 2/2012 a
l'eliminar-se l'obligatorietat de sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanística, introduint la
necessitat d'aportar el document de declaració responsable. D'esta manera, el citat apartat
queda tal com s'indica:
«5.1.- La comunicació ambiental es presentarà d'acord amb el model establit en l'annex II, no
podent exercir-se l'activitat fins transcorregut un mes des de la presentació de la dita
comunicació junt amb la totalitat de la documentació necessària, llevat que per part d'este
Ajuntament s'acorde amb caràcter previ l'habilitació al titular de la sol·licitud per a l'exercici
de l'activitat.
5.2.- L'omissió d'algun dels documents, tindrà com a conseqüència la no legitimació per a
l'inici de l'activitat fins que per este Ajuntament s'accepte expressament la dita comunicació. A
este efecte serà requisit indispensable acompanyar el document de validació (Annex I.2)
expedit pel Departament d'Activitats que acredite que l'interessat ha presentat tota la
documentació a què fa referència el citat ANNEX II així com la declaració responsable a què
es referix l'article 65 de la Llei 2/2006 i que es presentarà d'acord amb el model que s'inclou
en l'annex II.
5.3.- La declaració per part d'este Ajuntament de la incompatibilitat de l'activitat amb el
planejament vigent, comportarà la impossibilitat de l'exercici de la mateixa en l'emplaçament
proposat i la desestimació de la comunicació ambiental. »
L'annex II.1 s'elimina (atés que es referisca a l'emissió del Certificat de Compatibilitat
Urbanística), i l'annex II.2 passa a anomenar-se Annex II. El citat Annex II es modifica per
l'eliminació del Certificat de Compatibilitat Urbanística i la inclusió del model de declaració
responsable així com una nova fila en l'apartat de Documentació Administrativa, corresponent a
un document addicional que haurà de ser requerit junt amb la sol·licitud (s'adjunta a este
informe l'annex II tal com queda finalment):
«Declaració responsable subscrita pel titular de l'activitat en la que manifesta, davall la seua
responsabilitat, que complix amb els requisits establits en la normativa vigent (s'adjunta
model).»
Apartat segon, DE LA LLICÈNCIA D'OBERTURA.
La redacció del subtítol “de la llicència d'obertura” de l'esmentada Ordenança es
modifica d'acord amb el següent:
«de la Comunicació Prèvia a l'Obertura d'una Instal·lació.»
Els articles 6 i 7 de l'esmentada Ordenança es modifiquen d'acord amb la redacció
següent:

«Art. 6 Comunicació prèvia a l'obertura d'una instal·lació.
6.1.- El present apartat serà aplicable a la posada en funcionament de les activitats regulades
pel que preveu la Llei 2/2006 de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i sotmeses
al règim de llicència ambiental.
Art. 7.- Actuacions de l'interessat davant de l'Administració municipal.
7.1.- Resolta, si és el cas, la concessió de l'oportuna llicència ambiental i una vegada
finalitzada, si és el cas, la construcció de les instal·lacions i abans de l'inici de les activitats, el
titular de l'activitat haurà de realitzar una comunicació prèvia davant de l'administració
pública competent que haja atorgat l'autorització o la llicència.
7.2.- L'esmentada comunicació a l'Ajuntament s'haurà de practicar d'acord amb el model
establit en l'annex III, no podent exercir-se l'activitat fins transcorregut un mes des de la
presentació de la dita sol·licitud junt amb la totalitat de la documentació necessària, llevat que
per part d'este Ajuntament es resolga, amb caràcter previ, l'habilitació al titular per a
l'exercici de l'activitat sol·licitada.
7.3.- En este sentit, una vegada girada la visita de comprovació i verificats els extrems
anteriors, l'Ajuntament expedirà l'acta de comprovació favorable, la qual cosa possibilitarà
l'obertura de l'establiment amb caràcter provisional fins que es resolga l'habilitació al titular
per a l'exercici de l'activitat sol·licitada, per l'òrgan competent...
7.4.- L'omissió d'algun dels documents requerits en la sol·licitud de llicència d'obertura,
tindran com a conseqüència la no legitimació per a l'inici de l'activitat fins tant per este
Ajuntament s'accepte expressament la dita comunicació. A este efecte serà requisit
indispensable acompanyar el document de validació (Annex I.2) expedit pel Departament
d'Activitats que acredite que l'interessat ha presentat tota la documentació a què fa referència
el citat ANNEX III així com la declaració responsable a què es referix l'article 63 de la Llei
2/2006 i que es presentarà d'acord amb el model que s'inclou en l'annex II.»
L'annex III a l'esmentat capítol es modifica per la inclusió del model de declaració
responsable així com una nova fila en l'apartat de Documentació Administrativa, corresponent a
un document addicional que es requerirà junt amb la sol·licitud (s'adjunta a este informe
l'annex III tal com haguera de quedar finalment):
«Declaració responsable subscrita pel titular de l'activitat, en el que manifesta, davall la seua
responsabilitat, que complix amb els requisits establits en la normativa vigent (s'adjunta
model).»
III.- Modificacions al capítol III de llicències d'Obertura Espectacles Públics, Activitats
Recreatives i Establiments Públics i Instal·lacions Eventuals de l'Ordenança Municipal:
L'apartat 9.3 de l'esmentada Ordenança es modifica d'acord amb la redacció següent:
«9.3.- La declaració responsable a què es referix l'article 9 de la Llei 14/2010, es presentarà
d'acord amb el model que es conté en l'annex IV.2, no podent exercir-se l'activitat fins
transcorregut un mes des de la presentació de la dita declaració i prèvia comunicació, llevat
que per l'Ajuntament es concedisca en el dit termini la llicència d'obertura. En este sentit, una
vegada girada la visita de comprovació i verificats els extrems anteriors, l'Ajuntament

expedirà l'acta de comprovació favorable, la qual cosa possibilitarà l'obertura de l'establiment
amb caràcter provisional fins a l'atorgament per l'Ajuntament de la llicència d'obertura.»
L'apartat 9.4 de l'esmentada Ordenança es modifica d'acord amb la redacció següent:
«9.4.- El que disposa l'apartat anterior, quedarà sense efecte quan s'aporte junt amb la
declaració responsable, el certificat a què es referix l'article 9.4 de la Llei esmentada.»
L'annex IV.2 a l'esmentat capítol es modifica per la inclusió d'una nova fila en l'apartat
de Documentació Administrativa, corresponent a un document addicional que es requerirà junt
amb la sol·licitud (s'adjunta a este informe l'annex IV tal com haguera de quedar finalment):
«Si és el cas, còpia de la declaració d'impacte ambiental o de la resolució sobre la
innecessarietat de sotmetiment del projecte a avaluació d'impacte ambiental, si l'activitat es
correspon amb algun dels projectes sotmesos a avaluació ambiental. »
Atés que en el present tràmit s'introduïx l'obligatorietat d'aportar el Certificat de
Compatibilitat Urbanística, s'inclou com a annex IV.1 el formulari de sol·licitud del mateix.
IV.- Modificacions al capítol IV de Canvi de Titularitat de l'Ordenança Municipal:
No es considera necessari introduir cap modificació en este capítol i per a la seua
adaptació al Decret Llei 2/2012.
L'annex V a l'esmentat capítol es modifica per la inclusió d'una nova fila en l'apartat de
Documentació Administrativa, corresponent a un document addicional que es requerirà junt a
la sol·licitud (s'adjunta l'annex V tal com haguera de quedar finalment):
«Declaració responsable subscrita pel titular de l'activitat, en el que manifesta, davall la seua
responsabilitat, que complix amb els requisits establits en la normativa vigent (s'adjunta
model).»
SEGON: Aprovar, amb caràcter definitiu, l'Ordenança Municipal Reguladora de la
declaració responsable per a l'execució d'obres menors, comunicació ambiental, canvi de
titularitat d'activitats i comunicació prèvia a l'obertura d'una instal·lació del municipi de Ribaroja del Túria amb les modificacions descrites en l'apartat primer incloses, tal com es transcriu
a continuació:
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE
PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES MENORS, COMUNICACIÓ AMBIENTAL, CANVI DE
TITULARITAT D'ACTIVITATS I COMUNICACIÓ PRÈVIA A L'OBERTURA D'UNA
INSTAL·LACIÓ DEL MUNICIPI DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA
ORDENANÇA REGULADORA DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE I ACTES
COMUNICATS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'objecte de la present ordenança és regular els requisits i condicions que permeten l'execució
d'obres de mera reforma d'edificis, construccions o instal·lacions per mitjà d'una Declaració

Responsable substitutiva parcialment de la tradicional llicència d'obra menor; tot això en
desplegament de la Disposició addicional desena de la Llei Urbanística Valenciana 16/2005
introduïda per Llei 12/10 de 21 de juliol de la Generalitat Valenciana de mesures Urgents per a
agilitzar l'Exercici d'Activitats Productives i la creació d'Ocupació, d'acord amb l'article 71 bis de
la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú, en la redacció donada per la llei 25/2009, de 22 de desembre.
La present regulació no suposa una supressió de la figura de les llicències d'obres menors, que
conservarà la seua vigència per a tots aquells supòsits de fet que, sent qualificats com a
llicències d'obres menors fins a la data, no obstant això no queden inclosos dins de l'àmbit
objectiu de la Declaració Responsable i, en conseqüència, no poden quedar sense regulació ni
precisen d'una nova al no estar dins del supòsit de fet previst en la D.A. 10a de la LUV.
Igualment, es regularan els requisits i condicions que permeten tant l'exercici de les activitats
sotmeses a comunicació ambiental, com els canvis de titularitat d'aquelles no sotmeses a
autorització ambiental integrada, així com la comunicació prèvia a l'obertura a què es referix
l'article 63 de la Llei 2/2006 de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
Així mateix, i com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei 14/2010 de la Generalitat
Valenciana, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, es fa necessari
el regular el règim de Declaració Responsable en matèria de llicència d'obertura d'eixe tipus
d'activitats.
Considerant que s'ha publicat per part de la Conselleria de Presidència de la Generalitat
Valenciana el Decret Llei 2/2012 pel que s'introduïxen modificacions a la Llei 2/2006, de 5 de
maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i a la Llei 14/2010, de 3 de
desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
D'una altra part, amb de l'entrada en vigor del Reial Decret 1000/2010, queden fora de l'àmbit
del visat col·legial actuacions que és convenient regular.
CAPÍTOL I
DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA D'OBRES
Art. 1:- Àmbit d'aplicació.
1.1.- La present Ordenança serà aplicable a l'execució de totes aquelles obres de mera reforma
d'edificis, construccions o instal·lacions, en les que no concórrega alguna de les circumstàncies
següents:
A.- Exclusió absoluta per a ser tramitada per la via de la Declaració Responsable:
En cap cas podrà ser tramitada per la via de la Declaració Responsable aquelles obres que es
caracteritzen per:
1. Suposar una alteració estructural de l'edifici, inclosos els derrocaments.

2. Suposar una modificació general de la fatxada. En tot cas s'entendrà per tal un canvi de
disposició dels buits de portes i finestres, així com aquelles intervencions en les mateixes que
exigisquen la redacció d'un projecte tècnic.
3. Afectar un immoble catalogat o en tràmit de catalogació, en els termes en què la dita
catalogació està definida per la legislació de patrimoni cultural tant estatal com valenciana.
4. Suposar la implantació de servicis per fatxada o la reposició dels mateixos.
5. Habilitació i rehabilitació interior en edificis.
6. Substitució de xarxes, desaigües (baixants, col·lectors, arquetes, etc…)
7. Substitució de paviments.
8. Reparació de cobertes i teulades.
9. Col·locació de rètols, cartells i semblants.
10. Altres obres de reforma que exigisquen documentació tècnica per a garantir la correcta
execució i la seguretat de les mateixes.
11. Les ubicades en edificis que es troben fora d'ordenació.
12. Les ubicades en sòl no urbanitzable comú o protegit.
13. Les que afecten el domini públic local.
B.- Exclusió temporal o transitòria per a ser tramitada per la via de la Declaració Responsable,
fins que no es reunisca el requisit corresponent:
1. Afectar restes arqueològiques, en els termes definits per la legislació de patrimoni cultural
valenciana fins que no s'haja obtingut la corresponent autorització arqueològica. Una vegada
obtinguda, es podrà tramitar per la via de la declaració de responsable si no concorreguera cap
circumstància excloent.
2. Ser obres afectes al desenrotllament d'una activitat subjecta a qualsevol de les modalitats
d'autorització ambiental fins que no s'haja obtingut la dita autorització o s'haja efectuat la
compareixença a què es referix l'article 474.4 del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i
Urbanística (ROGTU).
3. Afectar alineacions definides pel planejament urbanístic si no es comptara amb la
corresponent acta d'alineacions. Una vegada obtinguda, es podrà tramitar per la via de la
Declaració Responsable si no concorreguera cap circumstància excloent.
4. Suposar l'ocupació de domini públic estatal, autonòmic o local, o bé de les zones de servitud i
protecció d'aquell, sense comptar amb la corresponent autorització demanial per a la seua
execució. Una vegada obtinguda, es podrà tramitar per la via de la Declaració Responsable si no
concorreguera cap circumstància excloent.
5. Estar subjecta l'obra a altres normatives sectorials i no comptar amb les pertinents
autoritzacions. Una vegada obtinguda, es podrà tramitar per la via de la Declaració Responsable
si no concorreguera cap circumstància excloent.

1.2.- Aquelles obres susceptibles de fiscalització pel mecanisme de la llicència d'obra menor i
que no estiguen incloses en l'àmbit d'aplicació de la present ordenança, es continuaran
tramitant per la via procedimental de la llicència d'obres.
Art. 2.- Actuacions de l'interessat davant de l'Administració municipal.
2.1.- En el cas que un ciutadà pretenga, davall la condició de promotor, l'execució material
d'obres incloses en l'àmbit descrit en l'article 1 de la present ordenança, amb caràcter previ a
l'inici de les mateixes haurà de presentar, davant de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria, per
qualsevol dels mitjans admesos en la llei de procediment administratiu, una declaració que
complix amb tots els requisits legals i reglamentaris exigibles per a executar l'obra, davall la
seua responsabilitat i de conformitat amb el model que es conté en l'annex I. La presentació del
dit model i de la totalitat de la documentació establida en l'annex I de la present ordenança,
habilitarà a este per a l'inici immediat de les obres des del moment de la seua presentació, sent
requisit indispensable acompanyar el document de validació (Annex I.2) expedit pel
Departament d'Urbanisme que acredite que l'interessat ha presentat tota la documentació a què
fa referència el citat Annex I.
2.2.- La presentació de la Declaració Responsable amb omissió d'algun dels documents indicats
en l'annex I, no legitimarà per a l'inici de l'execució material de les obres. En tal supòsit,
s'iniciarà l'expedient per a l'obtenció de la llicència.
Art. 3. Règim jurídic de la Declaració Responsable.
3.1. La documentació acreditativa de què el promotor complix amb els requisits establits en la
normativa urbanística i sectorial vigent per a poder executar materialment l'obra identificada en
la Declaració Responsable i que no figura enumerada en l'annex I de la present ordenança, serà
d'immediata aportació en el termini màxim de 10 dies des que li siga requerida per
l'Administració municipal en el compliment de les seues funcions d'inspecció i control, sent la
inspecció municipal facultativa.
3.2.- És obligatori, també per al promotor, respondre degudament en el termini màxim de 10
dies a qualsevol requeriment municipal d'aclariment sobre les característiques de l'obra. La
falta d'atenció del requeriment municipal en el dit termini màxim produirà, com a efecte, que
les obres no compten amb la cobertura de la Declaració Responsable, devent, en conseqüència,
paralitzar-se fins que s'autoritze per este Ajuntament la continuació de les obres.
3.3.- L'incompliment en l'execució material de l'obra de qualsevol precepte legal, detectat pels
servicis municipals i notificat a l'interessat, tindrà com a conseqüència, prèvia instrucció de
l'oportú expedient, la paralització de l'execució de l'obra i, si és el cas, la restitució de les coses al
seu estat originari, a més de suposar, si és el cas, la imposició de les corresponents sancions, tot
això sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què haguera lloc.
3.4.- El promotor de l'obra que realitze la Declaració Responsable té l'obligació de complir en
l'execució material de les obres amb el termini expressament arreplegat en la declaració, no
entenent emparades per la declaració aquelles que es realitzen fora dels dits terminis. El termini
màxim d'execució de les obres en cap cas superarà els 6 mesos des de la presentació de la
Declaració Responsable.
3.5. Només estarà legitimat per a presentar la Declaració Responsable el subjecte que assumisca
la condició de promotor de la mateixa. No serà admissible ni produirà efectes la Declaració

Responsable subscrita pel contractista de l'obra llevat que en ell concorreguera la circumstància
de promotor de l'obra.
3.6. La Declaració Responsable no implicarà l'autorització per a ocupació de la via pública ni
altres autoritzacions administratives.
3.7. La Declaració Responsable, efectuada en els termes que preveu la Disposició Addicional
Desena de la Llei 16/2005, de 30 de desembre en redacció donada per la Llei 12/2010 de la
Generalitat Valenciana, de Mesures urgents per a agilitzar l'exercici d'activitats productives i la
creació d'ocupació, i la present ordenança, produirà tots els efectes que la normativa aplicable
atribuïx a la llicència municipal d'obres.
CAPÍTOL II
COMUNICACIÓ AMBIENTAL I COMUNICACIÓ PRÈVIA A L'OBERTURA D'UNA
INSTAL·LACIÓ D'ACORD AMB EL QUE ESTABLIX LA LLEI 2/2006.
DE LA COMUNICACIÓ AMBIENTAL
Art. 4 Comunicació Ambiental
4.1.- El present apartat serà aplicable a l'exercici de totes aquelles activitats que, regulades pel
que preveu la Llei 2/2006 de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, no es troben
sotmeses a Autorització Ambiental Integrada o llicència ambiental.
4.2.- Aquelles activitats que no estiguen incloses en l'àmbit d'aplicació de la present ordenança,
es continuaran tramitant per la via procedimental establida per a les Autoritzacions Ambientals
Integrades i llicències Ambientals, per la Llei 2/2006, de Prevenció de la Contaminació i
Qualitat Ambiental.
Art. 5.- Actuacions de l'interessat davant de l'Administració municipal.
5.1.- La comunicació ambiental es presentarà d'acord amb el model establit en l'annex II, no
podent exercir-se l'activitat fins transcorregut un mes des de la presentació de la dita
comunicació junt amb la totalitat de la documentació necessària, llevat que per part d'este
Ajuntament s'acorde amb caràcter previ l'habilitació al titular de la sol·licitud per a l'exercici de
l'activitat.
5.2.- L'omissió d'algun dels documents, tindrà com a conseqüència la no legitimació per a l'inici
de l'activitat fins que per este Ajuntament s'accepte expressament la dita comunicació. A este
efecte serà requisit indispensable acompanyar el document de validació (Annex I.2) expedit pel
Departament d'Activitats que acredite que l'interessat ha presentat tota la documentació a què
fa referència el citat ANNEX II així com la declaració responsable a què es referix l'article 65 de
la Llei 2/2006 i que es presentarà d'acord amb el model que s'inclou en l'annex II.
5.3.- La declaració per part d'este Ajuntament de la incompatibilitat de l'activitat amb el
planejament vigent, comportarà la impossibilitat de l'exercici de la mateixa en l'emplaçament
proposat i la desestimació de la comunicació ambiental.
DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA A L'OBERTURA D'UNA INSTAL·LACIÓ

Art. 6 Comunicació prèvia a l'obertura d'una instal·lació.
6.1.- El present apartat serà aplicable a la posada en funcionament de les activitats regulades pel
que preveu la Llei 2/2006 de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i sotmeses al
règim de llicència ambiental.
Art. 7.- Actuacions de l'interessat davant de l'Administració municipal.
7.1.- Resolta, si és el cas, la concessió de l'oportuna llicència ambiental i una vegada finalitzada,
si és el cas, la construcció de les instal·lacions i abans de l'inici de les activitats, el titular de
l'activitat haurà de realitzar una comunicació prèvia davant de l'administració pública
competent que haja atorgat l'autorització o la llicència.
7.2.- L'esmentada comunicació a l'Ajuntament s'haurà de practicar d'acord amb el model
establit en l'annex III, no podent exercir-se l'activitat fins transcorregut un mes des de la
presentació de la dita sol·licitud junt amb la totalitat de la documentació necessària, llevat que
per part d'este Ajuntament es resolga amb caràcter previ l'habilitació al titular de la sol·licitud
per a l'exercici de l'activitat.
7.3.- En este sentit, una vegada girada la visita de comprovació i verificats els extrems anteriors,
l'Ajuntament expedirà l'acta de comprovació favorable, la qual cosa possibilitarà l'obertura de
l'establiment amb caràcter provisional fins que es resolga l'habilitació al titular de la sol·licitud
per a l'exercici de l'activitat.
7.4.- L'omissió d'algun dels documents requerits en la sol·licitud de llicència d'obertura, tindran
com a conseqüència la no legitimació per a l'inici de l'activitat fins que per este Ajuntament
s'accepte expressament la dita comunicació. A este efecte, serà requisit indispensable
acompanyar el document de validació (Annex I.2) expedit pel Departament d'Activitats que
acredite que l'interessat ha presentat tota la documentació a què fa referència el citat ANNEX
III així com la declaració responsable a què es referix l'article 63 de la Llei 2/2006 i que es
presentarà d'acord amb el model que s'inclou en l'annex II.

CAPÍTOL III
LLICÈNCIES
D'OBERTURA
ESPECTACLES
PÚBLICS,
ACTIVITATS
RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS I INSTAL·LACIONS EVENTUALS
DE LA LLICÈNCIA D'OBERTURA
Art. 8- Declaració responsable en matèria d'espectacles.
8.1.- El present apartat serà aplicable a les llicències d'obertura per a l'exercici de totes aquelles
activitats que es troben sotmeses a la Llei 14/2010 d'Espectacles de la Generalitat Valenciana i
en les que no concórrega alguna de les circumstàncies següents:
A.- Exclusió absoluta per a ser tramitada per la via de la Declaració Responsable: En cap cas
podrà ser tramitada per la via de la Declaració Responsable aquelles activitats que requerisquen
l'autorització a què es referix l'article 10 de la mencionada Llei 14/2010.

B.- Exclusió temporal o transitòria per a ser tramitada per la via de la Declaració Responsable,
fins que no es reunisca el requisit corresponent:
Suposar l'ocupació de domini públic estatal, autonòmic o local, o bé de les zones de servitud i
protecció d'aquells, sense comptar amb la corresponent autorització demanial. Una vegada
obtinguda, es podrà tramitar per la via de la Declaració Responsable, si no concorreguera cap
circumstància excloent.
Art. 9.- Llicències d'obertura Espectacles Públics, Activitats Recreatives i
Establiments Públics
9.1.- En el cas que un ciutadà pretenga l'exercici d'activitats sotmeses al règim de llicència
d'Obertura regulat en el present apartat, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud,
haurà d'obtindre d'este Ajuntament el certificat de compatibilitat urbanística, de conformitat
amb el model que es conté en l'annex IV.1.
9.2.- El certificat haurà d'expedir-se per este Ajuntament en el termini màxim de quinze dies
hàbils. Transcorregut el dit termini sense que s'haja emés el certificat en qüestió, podrà
presentar-se la sol·licitud amb indicació de la data en què este certificat es va sol·licitar.
9.3.- La declaració responsable a què es referix l'article 9 de la Llei 14/2010, es presentarà
d'acord amb el model que es conté en l'annex IV.2, no podent exercir-se l'activitat fins que
transcorregut un mes des de la presentació de la dita declaració i prèvia comunicació, llevat que
per l'Ajuntament es concedisca, en el dit termini, la llicència d'obertura. En este sentit, una
vegada girada la visita de comprovació i verificats els extrems anteriors, l'Ajuntament expedirà
l'acta de comprovació favorable, la qual cosa possibilitarà l'obertura de l'establiment amb
caràcter provisional fins a l'atorgament per l'Ajuntament de la llicència d'obertura.
9.4.- El que disposa l'apartat anterior, quedarà sense efecte quan s'aporte junt amb la declaració
responsable, el certificat a què es referix l'article 9.4 de la Llei esmentada.
9.5.- L'omissió d'algun dels documents indicats en l'art. 9.2 en relació amb el 4, ambdós de la
Llei 14/2010, tindrà com a conseqüència la no legitimació per a l'inici de l'activitat fins tant per
este Ajuntament s'accepte expressament la dita declaració. A este efecte serà requisit
indispensable acompanyar el document de validació (Annex I.2) expedit pel Departament
d'Activitats que acredite que l'interessat ha presentat tota la documentació a què fa referència el
citat Annex IV.2.
9.6.- La sol·licitud a què es referix el present apartat, podrà remetre's a este Ajuntament i només
als efectes que es resolga la validació de la documentació tècnica, i en este cas únicament serà
necessària s'aporte la part primera del llistat de documentació a què es referix l'annex IV.2. La
validació de la documentació tècnica tindrà validesa únicament a l'efecte de consulta a la
present Administració, i d'acord amb el que establix l'article 35.G de la Llei 30/92 de
Procediment Administratiu.
DE LES INSTAL·LACIONS EVENTUALS
Art. 10.- Instal·lacions eventuals
10.1.- El present apartat serà aplicable a les llicències d'obertura per a l'exercici de totes aquelles
activitats que per la seua naturalesa requerisquen la utilització d'instal·lacions eventuals,

portàtils o desmuntables, entenent per tals les regulades en el títol V del Decret 52/2010 de 26
de març, del Consell, pel que s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de
febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
10.2.- La declaració responsable a què es referix l'article 17 de la Llei 14/2010, es presentarà
d'acord amb el model que es conté en l'annex IV.2, no podent exercir-se l'activitat fins
transcorregut un mes des de la presentació de la dita declaració i prèvia comunicació, llevat que
per l'Ajuntament es concedisca en el dit termini la llicència d'obertura.
10.3.- El que disposa l'apartat anterior, quedarà sense efecte quan s'aporte junt amb la
declaració responsable, el certificat a què es referix l'article 17.4 de la Llei esmentada.
10.4.- L'omissió d'algun dels documents indicats en l'art. 17.3 en relació amb el 4, ambdós de la
Llei 14/2010, tindrà com a conseqüència la no legitimació per a l'inici de l'activitat fins que per
este Ajuntament s'accepte expressament la dita declaració. A este efecte serà requisit
indispensable acompanyar el document de validació (Annex I.2) expedit pel Departament
d'Activitats que acredite que l'interessat ha presentat tota la documentació a què fa referència el
citat Annex IV.2.

CAPÍTOL IV
CANVI DE TITULARITAT
Art. 11 Canvi de titularitat
11.1.- La present Ordenança serà aplicable als canvis de titularitat de les activitats qualsevol que
haja sigut el règim d'autorització, excepte les subjectes a Autorització Ambiental Integrada.
Art. 12.- Actuacions de l'interessat davant de l'Administració municipal.
12.1.- En el cas que es pretenga el canvi de titularitat de les activitats regulades en l'article
anterior, el nou titular haurà de comunicar a este Ajuntament la transmissió en el termini d'un
mes des que s'haja formalitzat el canvi i d'acord amb el model que s'inclou Com a annex V.
12.2.- L'omissió d'algun dels documents requerits en la declaració responsable, tindrà els
mateixos efectes que la no presentació de la comunicació de canvi de titularitat i en
conseqüència, la no legitimació per a l'inici de l'activitat fins que per este Ajuntament s'accepte
expressament el dit canvi.

CAPÍTOL V
DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBSTITUTIVA VISAT COL·LEGIAL
Art. 13.- Declaració responsable pel tècnic redactor del projecte o director de les
obres o instal·lacions.

13.1.- En els supòsits diferents dels establits en l'article 2 del Reial Decret 1000/2010, el tècnic
redactor del projecte o director de les obres o instal·lacions, haurà de presentar la documentació
tècnica visada pel col·legi professional corresponent o acompanyada de la declaració
responsable que es facilitarà.
13.2.- A este efecte, per l'Ajuntament es definix el model tipus de formulari de declaració
responsable de tècnic redactor del document, llistat com a annex VI.1 a esta Ordenança i el
model tipus de declaració responsable de director d'obres o instal·lacions, llistat com a annex
VI.2 a esta Ordenança.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.
Aquells procediments regulats en la present ordenança i iniciats amb anterioritat a la seua
entrada en vigor, podran reconduir-se voluntàriament a les previsions procedimentals de la
mateixa fins al moment del seu atorgament. En cas contrari, es continuaran tramitant d'acord
amb les previsions procedimentals vigents en el moment de la seua sol·licitud.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Queden derogades totes aquelles previsions normatives municipals de caràcter procedimental
que contradiguen les previsions de la present ordenança i en especial aquelles previstes en les
normes urbanístiques del PGOU de Riba-roja del Túria, reguladores del tràmit d'atorgament de
llicències d'obres menors que resulten incompatibles amb la mateixa.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
A Riba-roja del Túria, a 21 de febrer de 2012
L'ALCALDE
Francisco Tarazona Zaragozá

ANNEX I.2.
DOCUMENT DE VALIDACIÓ TRÀMIT ADMINISTRATIU

El senyor …………………………………………………………………………………………………….. actuant en
nom i representació de ……………………………………..…………………………………………………………….. i
a l'efecte de sol·licitar la incoació del tràmit de:
□

Declaració responsable obra menor

Annex I

□

Expedició de Certificat de Compatibilitat Urbanística

Annex IV.1

□

Sol·licitud de Comunicació Ambiental (Llei 2/2006)

Annex II

□

Comunicació prèvia a l'obertura (Llei 2/2006)

Annex III

□

Sol·licitud de llicència d'Obertura espectacles públics, activitats
recreatives i establiments públics (Llei 14/2010)

Annex IV.2

□

Sol·licitud de llicència d'Obertura Instal·lacions Eventuals

Annex IV.2

□

Sol·licitud de Canvi de Titularitat

Annex V

Ha presentat, en la data del present, la documentació requerida i d'acord amb el que establix
l'Ordenança Municipal Reguladora de la declaració responsable per a l'execució d'obres menors,
comunicació ambiental, canvi de titularitat d'activitats i comunicació prèvia a l'obertura d'una
instal·lació del municipi de Riba-roja del Túria.
A Riba-roja del Túria, a ………de……………………de………………………..

El titular,

Segell Departament

ANNEX II
SOL·LICITUD DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL
1.

Dades del comunicant

Nom i cognoms

Document identitat

En representació de (nom i cognoms o raó social)

Document identitat

Domicili a este efecte de notificacions
Província

Telèfon

Fax

CP

Municipi
Correu electrònic

davant vosté compareix i EXPOSA:
2. Activitat subjecta a comunicació ambiental

2. Emplaçament de l'activitat

Considerant que l'activitat de referència està subjecta al règim de comunicació
ambiental, establit per l'article 65 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la
Contaminació i Qualitat Ambiental, i d'acord amb el que establix el capítol II de l'Ordenança
Municipal Reguladora de la declaració responsable per a l'execució d'obres menors,
comunicació ambiental, canvi de titularitat d'activitats i comunicació prèvia a l'obertura
d'una instal·lació del municipi de Riba-roja del Túria,
COMUNICA a vosté la intenció d'iniciar l'exercici de l'activitat descrita a partir del
transcurs del termini d'un mes des de la presentació d'este escrit, junt amb la documentació
que al mateix s'acompanya, que es detalla, a fi que, prèvia la tramitació corresponent, es
concedisca al compareixent l'oportuna autorització municipal, activitat subjecta
a
COMUNICACIÓ AMBIENTAL.
........................................................................................, .......... de .............................. de 20 ..........

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA
Documentació requerida per a la tramitació de la sol·licitud de la COMUNICACIÓ
AMBIENTAL
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:

□ Fotocòpia del DNI del sol·licitant i poder de representació si és el cas.
□ Declaració responsable, subscrita pel titular de l'activitat, en el que manifesta, davall la seua
responsabilitat, que complix amb els requisits establits en la normativa vigent (s'adjunta
model).
□ Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.
□ Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i de la targeta del CIF.
□ Fotocòpia d'alta o Certificat expedit per la Delegació d'Hisenda referent a la inscripció per
l'Impost d'Activitats Econòmica (IAE), de l'epígraf corresponent.
□ Declaració d'alta a l'efecte de IBI (expedit per Departament Municipal de Cadastre).
□ Contracte vigent de manteniment de mitjans de protecció contra incendis.
En el cas que es tracte amb productes alimentaris.
□ Autorització o Registre Sanitari, expedit per la Conselleria de Sanitat, o en defecte sol·licitud
presentada davant de la mateixa.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
□ Memòria tècnica, en la que es descriga l'activitat a realitzar i les seues instal·lacions, les quals
compliran amb els requisits ambientals exigibles segons Llei 2/2006. Se certificarà que la
previsió dels nivells emesos per l'activitat, referent a sorolls, emissions i abocaments, es troben
dins dels límits admissibles de la normativa en vigor corresponent. (Haurà de presentar-se un
exemplar en format paper i un altre exemplar en format digital. Subscrit per tècnic competent i
visat pel col·legi oficial corresponent, o si no n'hi ha, aportant DECLARACIÓ RESPONSABLE
DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE, junt amb fotocòpia del DNI del mateix, tal com
establix el RD 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial obligatori).
EN CAS D'OBRES:
□ Projecte visat i subscrit per tècnic competent que contemple les obres a executar per a
l'habilitació del local objecte de la sol·licitud de llicència, el qual serà tramitat de forma prèvia a
la concessió de l'habilitació al titular per a l'exercici de l'activitat.
Una vegada finalitzades les obres haurà d'aportar:
□ Certificat Final de les Obres, expedit per la direcció facultativa de les obres i visat pels
respectius col·legis professionals, tal com establix el RD 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat
col·legial obligatori.
□ Acta de recepció de les obres, expedida per la direcció facultativa de les obres i visada pels
respectius col·legis professionals (Art. 34.1 LOFCE, Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació).
EN CAS DE NO OBRES:
□ En el cas que no s'executen obres, es deurà presentar Certificat Tècnic subscrit per tècnic
competent que ho justifique, acompanyant annex justificatiu d'allò que s'ha preceptuat en el
Codi Tècnic de l'Edificació. (Subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial
corresponent, o si no n'hi ha, aportant DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC
REDACTOR DEL PROJECTE, junt amb fotocòpia del DNI del mateix, tal com establix el RD
1000/2010, de 5 d'agost, visat col·legial).
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR DE L'ESTABLIMENT

Jo........................................................................................................................................................
amb domicili en ............................................................................................................................., i
amb DNI....................................................................
En qualitat de titular de l'establiment destinat a l'activitat de ..............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…,
Situat en ...................................................................................................................d'este municipi.
DECLARE:
Que de conformitat amb el que disposa l'art. 7.1 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre,
sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici (BOE del dia 24-11-2009), informe
a d'eixe Ajuntament que es va a iniciar l'exercici de l'activitat mencionada.
Que la dita activitat no està exceptuada de l'art. 2.2 de l'àmbit d'aplicació de la Llei
17/2009 citada.
Que declare, davall la meua responsabilitat, de conformitat amb el que disposa l'art. 71
bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats
de servicis i el seu exercici, i art. 63 o si és el cas 65 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de
Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, que el local objecte de la present complix
amb els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent per a procedir a la
seua obertura, així com que dispose de la documentació que així ho acredita i que em
compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent al dit
reconeixement, sense perjuí de les facultats de comprovació, control i inspecció que té atribuït
eixe Ajuntament.
Que s'adjunta a la present declaració Certificat de data …………………………………….,
expedit pel tècnic, senyor………….……………………………………………………………………………………..,
amb titulació de ………………………………………………………………………………………………………………., i
col·legiat amb el número ……………………………..
A Riba-roja del Túria, a ........... de....................................... de 201................
Firma de sol·licitant o representant.

ANNEX III.
COMUNICACIÓ PRÈVIA A L'OBERTURA D'UNA INSTAL·LACIÓ
LLEI 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

Document identitat

En representació de (nom i cognoms o raó social)

Document identitat

Domicili a este efecte de notificacions
Província

Telèfon

Fax

CP

Municipi
Correu electrònic

davant vosté compareix i EXPOSA:
2. Dades de la llicència ambiental
Concedida la llicència d'activitat per acord de la Junta de Govern Local de data
………………………..
3. Activitat
4. Emplaçament

D'acord amb el que disposa l'article 63 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció
de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i el que establix el capítol II de l'Ordenança
Municipal Reguladora de la declaració responsable per a l'execució d'obres menors,
comunicació ambiental, canvi de titularitat d'activitats i comunicació prèvia a l'obertura
d'una instal·lació del municipi de Riba-roja del Túria,
SOL·LICITE a vosté que, tenint per presentat este escrit, junt amb la documentació
que al mateix s'acompanya, que es detalla, i prèvia la tramitació corresponent, es concedisca
al compareixent l'oportuna habilitació per a l'exercici de l'activitat sol·licitada.
........................................................................................, .......... de .............................. de 20 ..........

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA
Documentació requerida per a la tramitació de la sol·licitud de LLICÈNCIA D'OBERTURA.
Llei 2/2006 de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:
□ Fotocòpia del DNI del sol·licitant i poder de representació si és el cas.
□ Declaració responsable subscrita pel titular de l'activitat, en el que manifesta davall la seua
responsabilitat que complix amb els requisits establits en la normativa vigent (s'adjunta
model).
□ Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i de la targeta del CIF.
□ Fotocòpia d'alta o Certificat expedit per la Delegació d'Hisenda referent a la inscripció per
l'Impost d'Activitats Econòmica (IAE), de l'epígraf corresponent.
□ Declaració d'alta a l'efecte de I.B.I. (expedit per Departament Municipal de Cadastre).
□ Contracte vigent de manteniment de mitjans de protecció contra incendis.
En el cas que es tracte amb productes alimentaris.
□ Autorització o Registre Sanitari, expedit per la Conselleria de Sanitat, o en defecte sol·licitud
presentada davant de la mateixa.
En el cas d'INDÚSTRIES segons Llei 21/1992 , de 16 de juliol d'Indústria.
□ Registre industrial davant del Servici Territorial d'Indústria.
En el cas d'establiments a què s'aplique el Reglament de Protecció contra Incendis en
Establiments Industrials (RD 2267/2004).
□ Inscripció de la instal·lació contra incendis davant del Servici Territorial d'Indústria.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
? Certificació Final d'INSTAL·LACIÓ, de les instal·lacions en què s'especifica la conformitat de
les mateixes a la legislació aplicable, així com l'eficàcia de les mesures correctores. (Subscrit
per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, o si no n'hi ha, aportant
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE, junt amb
fotocòpia del DNI del mateix, tal com establix el RD 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat
col·legial obligatori).
EN CAS D'OBRES:
□ Certificat Final de les Obres, expedit per la direcció facultativa de les obres i visat pels
respectius col·legis professionals, tal com establix el RD 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat
col·legial obligatori.
□ Acta de recepció de les obres, expedida per la direcció facultativa de les obres i visada pels
respectius col·legis professionals (Art. 34.1 LOFCE, Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació.

ANNEX IV.1.
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
1.Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

Document identitat

En representació de (nom i cognoms o raó social)

Document identitat

Domicili a este efecte de notificacions
Província

Telèfon

Fax

CP

Municipi
Correu electrònic

davant vosté compareix i EXPOSA:
2. Descripció de l'activitat

3. Descripció de les obres o instal·lacions a executar

4. Emplaçament de l'activitat

SOL·LICITA a vosté que, tenint per presentat este escrit, junt amb la documentació
que s'acompanya, i prèvia la tramitació corresponent, s'expedisca CERTIFICAT de
compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i amb les ordenances municipals
relatives al mateix, amb caràcter previ a la sol·licitud del corresponent instrument
d'intervenció ambienta, adjuntant la documentació que es detalla:
□ Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat del sol·licitant i del representant legal, si és el
cas.
□ Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.
□ Pla d'emplaçament de l'activitat projectada.
□ Memòria descriptiva de l'activitat projectada, la seua naturalesa i característiques principals.
........................................................................................, .......... de .............................. de 20 ..........
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AYUNTAMIENTODE RIBA-ROJA DEL TÚRIA

ANNEX IV.2.
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBERTURA
LLEI 14/2010, de 3 de desembre D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS,
RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS
1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

Document identitat

En representació de (nom i cognoms o raó social)

Document identitat

Domicili a este efecte de notificacions
Província

Telèfon

Fax

CP

Municipi
Correu electrònic

davant vosté compareix i EXPOSA:
2. Emplaçament de l'activitat/Veïns limítrofs

3. Classificació de l'activitat segons Catàleg ANNEX de la Llei 14/2010, de E.P.A.R.E.P.

4. Aforament total de l'establiment.

Considerant que l'activitat de referència està subjecta a la normativa continguda en la
Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives
i Establiments Públics, i d'acord amb el que establix el capítol III de l'Ordenança Municipal
Reguladora de la declaració responsable per a l'execució d'obres menors, comunicació
ambiental, canvi de titularitat d'activitats i comunicació prèvia a l'obertura d'una instal·lació
del municipi de Riba-roja del Túria,
SOL·LICITE a vosté que, tenint per presentat este escrit, junt amb la documentació
que al mateix s'acompanya, que es detalla, i prèvia la tramitació corresponent, es concedisca
al compareixent l'oportuna LLICÈNCIA D'OBERTURA DE L'ESTABLIMENT.
........................................................................................, .......... de .............................. de 20 ..........

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA
Documentació requerida per a la tramitació de la sol·licitud de LLICÈNCIA D'OBERTURA
PER A ESPECTACLE PÚBLIC, ACTIVITAT RECREATIVA O ESTABLIMENT
PÚBLIC

1-Documentació mínima per a l'expedició de la validació tècnica de l'expedient a
què es referix l'article 9.6 de l'Ordenança Municipal
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:
□ Fotocòpia del DNI del sol·licitant i poder de representació si és el cas.
□ Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.
□ Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic o, si és el cas,
fotocòpia de la sol·licitud del mateix presentada en l'Ajuntament.
□ Si és el cas, còpia de la declaració d'impacte ambiental o de la resolució sobre la
innecessarietat de sotmetiment del projecte a avaluació d'impacte ambiental, si l'activitat es
correspon amb algun dels projectes sotmesos a avaluació ambiental.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
(Haurà de presentar-se un exemplar en format paper i un altre exemplar en format digital.
Subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, o si no n'hi ha, aportant
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE, junt amb
fotocòpia del DNI del mateix, tal com establix el RD 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat
col·legial obligatori).
□ Projecte de sol·licitud de llicència d'obertura, ajustat a l'Orde de la Conselleria de Governació
de 7 de juliol de 1983, d'aprovació de la Instrucció 2/83, que establix les directrius per a la
redacció de projectes tècnics que acompanyen a les sol·licituds de llicències d'activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses.
□ Pla d'evacuació i emergència.
□ Estudi acústic, d'acord amb el que establix l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre,
de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica.
EN CAS D'OBRES:
□ Projecte visat i subscrit per tècnic competent que contemple les obres a executar per a
l'habilitació del local objecte de la sol·licitud de llicència, el qual serà tramitat de forma prèvia
a la concessió de l'habilitació al titular per a l'exercici de l'activitat.
EN CAS DE NO OBRES:
□ En el cas que no s'executen obres, es deurà presentar Certificat Tècnic subscrit per tècnic
competent que ho justifique, acompanyant annex justificatiu del preceptuat en el Codi Tècnic
de l'Edificació. (Subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, o si no
n'hi ha, aportant DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE,
junt amb fotocòpia del DNI del mateix, tal com establix el RD 1000/2010, de 5 d'agost, sobre
visat col·legial obligatori).

2-Documentació complementària necessària per a la concessió de la llicència
d'obertura.
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:
□ Declaració responsable subscrita pel titular de l'activitat, en el que manifesta davall la seua
responsabilitat que complix amb els requisits establits en la normativa vigent per a
l'organització d'una activitat recreativa. Art. 6 i art. 9 de la Llei 14/2010 (s'adjunta model).
□ Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i de la targeta del CIF.
□ Fotocòpia d'alta o Certificat expedit per la Delegació d'Hisenda referent a la inscripció per
l'Impost d'Activitats Econòmica (IAE), de l'epígraf corresponent.
□ Declaració d'alta a l'efecte de IBI (expedit per Departament Municipal de Cadastre).
□ Autorització o Registre Sanitari, expedit per la Conselleria de Sanitat, o en defecte sol·licitud
presentada davant de la mateixa.
ASSEGURANCES I CONTRACTES
□ Contracte vigent de manteniment de mitjans de protecció contra incendis.
□ Contracte vigent de manteniment d'instal·lacions elèctriques.
□ Contracte vigent de manteniment del sistema de filtre de fums.
□ Contracte vigent de d'arreplega d'olis i greixos amb empresa gestora autoritzada.
□ Certificat expedit per empresa d'assegurances que l'activitat ha subscrit un Assegurança de
Responsabilitat Civil per danys al públic assistent i a tercers amb quantia i cobertures segons
Llei 14/2010 (s'adjunta model).
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
□ Certificació Final d'INSTAL·LACIÓ, de les instal·lacions en què s'especifica la conformitat de
les mateixes a la legislació aplicable, així com l'eficàcia de les mesures correctores. (Subscrit
per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, o si no n'hi ha, aportant
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE, junt amb
fotocòpia del DNI del mateix, tal com establix el RD 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat
col·legial obligatori).
EN CAS D'OBRES:
□ Certificat Final de les Obres, expedit per la direcció facultativa de les obres i visat pels
respectius col·legis professionals, tal com establix el RD 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat
col·legial obligatori.
□ Acta de recepció de les obres, expedida per la direcció facultativa de les obres i visat pels
respectius col·legis professionals (Art. 34.1 LOFCE, Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR DE L'ESTABLIMENT
Jo........................................................................................................................................................
amb domicili en ............................................................................................................................., i
amb D.N.I....................................................................
En qualitat de titular de l'establiment destinat a l'activitat de ..............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…,
Situat en ...................................................................................................................d'este municipi.
DECLARE:
Que de conformitat amb el que disposa l'art. 7.1 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre,
sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici (BOE del dia 24-11-2009), informe
a d'eixe Ajuntament que es va a iniciar l'exercici de l'activitat mencionada.
Que la dita activitat no està exceptuada de l'art. 2.2 de l'àmbit d'aplicació de la Llei
17/2009 citada.
Que declare davall la meua responsabilitat, de conformitat amb el que disposa l'art. 71
bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats
de servicis i el seu exercici, i art. 9 o si és el cas 17 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, que el local objecte de la
present complix amb els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent per a
procedir a la seua obertura, així com que dispose de la documentació que així ho acredita i que
em compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent al dit
reconeixement, sense perjuí de les facultats de comprovació, control i inspecció que té atribuït
eixe Ajuntament.
Que s'adjunta a la present declaració Certificat de data …………………………………….,
expedit pel tècnic, senyor………….……………………………………………………………………………………..,
amb titulació de ………………………………………………………………………………………………………………., i
col·legiat amb el número ……………………………..
A Riba-roja del Túria, a ........... de....................................... de 201................
Firma de sol·licitant o representant.

MODEL DE CERTIFICACIÓ De l'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Nom de la companyia d'Assegurances:
Adreça de la companyia:
Localitat seu de la companyia:
El
senyor
______________________________________________________________ en
qualitat de _______________________________________________ de la
Companyia
Asseguradora
_______________________________________________________ , Corredoria
d'Assegurances _________________________________________________.
CERTIFICA
Que la nostra entitat ha expedit un assegurança de responsabilitat civil a nom del
senyor
_________________________________________________,
per
a
l'establiment
o
activitat
dedicat
a
__________________________________________________
i
ubicat
en
______________________________________________________, amb número de
pòlissa ___________________,
El capital mínim de la pòlissa a cobrir dels riscos de l'establiment és de la quantia de
____________________ euros, segons l'aforament del mateix de ____________
persones, en el qual SI/ NO (ratlle's el que no procedisca) queda inclosa la TERRASSA.
El període de cobertura de la pòlissa està comprés entre el ____________ (dia, mes i
any) i el ______________ (dia, mes i any).
La dita pòlissa es troba al corrent de pagament.
Que inclou les contingències previstes en l'article 18 de la Llei 14/2010, de 3 de
desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
I perquè així conste, firme el present certificat
______________________, a _____ de _____ de _____
Firmat:
Segell:
Càrrec:

ANNEX V.
SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULAR EN LLICÈNCIA
1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

Document identitat

En representació de (nom i cognoms o raó social)

Document identitat

Domicili a este efecte de notificacions
Província

Telèfon

CP

Fax

Municipi
Correu electrònic

davant vosté compareix i EXPOSA:
2. Activitat subjecta a llicència
Denominació:
Concedida la llicència d'activitat per acord de la Junta de Govern Local de data:
3. Emplaçament de l'activitat

4. Que m'ha sigut traspassada pel seu anterior titular
Nom i cognoms

Document identitat

En representació de (nom i cognoms o raó social)

Documento identitat

Domicili a este efecte de notificacions
Província

Telèfon

Fax

CP

Municipi
Correu electrònic

Sense que el canvi de titularitat implique variació de l'Activitat, ampliació o
modificació del local o elements substancials, i declarant de forma expressa QUE
ASSUMISC LES OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DERIVADES DE LA
LLICÈNCIA MUNICIPAL QUE HA SIGUT OBJECTE DE CESSIÓ PER L'ANTERIOR
TITULAR I SÓC COMPETENT PER A AIXÒ:
SOL·LICITA a vosté que s'expedisca llicència d'obertura al meu nom
........................................................................................, .......... de .............................. de 20 ..........
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA

DOCUMENT DE CESSIÓ DE DRETS

Jo..........................................................................................................................................
amb domicili en ..........................................................................................................., i
amb DNI....................................................................
En qualitat de titular de l'establiment destinat a l'activitat de ………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
En .....................................................................................................d'este municipi,

CEDISC ELS DRETS de l'expedient administratiu que porten causa de la petició de la
llicència Ambiental municipal per al canvi de titular a:
……………………………………………………………………………………………………………………………

A Riba-roja del Túria, a ........... de............................................. de 201................

Firma de cedent o representant.
(adjuntant fotocòpia DNI)

Documentació requerida per a la tramitació de la sol·licitud de
CANVI DE TITULARITAT

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:
□ Fotocòpia del DNI del sol·licitant i poder de representació si és el cas.
□ Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.
□ Document tipus de cessió de drets subscrit per l'anterior titular de la llicència (s'adjunta
model).
□ Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i de la targeta del CIF.
□ Fotocòpia d'alta o Certificat expedit per la Delegació d'Hisenda referent a la inscripció per
l'Impost d'Activitats Econòmica (IAE), de l'epígraf corresponent.
□ Declaració d'alta a l'efecte de IBI (expedit per Departament Municipal de Cadastre).
□ Contracte vigent de manteniment de mitjans de protecció contra incendis.
En el cas que es tracte amb productes alimentaris.
□ Autorització o Registre Sanitari, expedit per la Conselleria de Sanitat, o en defecte sol·licitud
presentada davant de la mateixa.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
(Subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, o si no n'hi ha, aportant
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE, junt amb
fotocòpia del DNI del mateix, tal com establix el RD 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat
col·legial obligatori).
□ Certificat, en el que s'especifica que les instal·lacions són de conformitat amb la llicència que
l'empara, així com l'eficàcia de les mesures correctores.
□ Pla de distribució interior de l'Activitat, indicant superfície del local.

Per al cas de llicències subjectes al que establix la Llei 2/2006,
AMBIENTAL, a més haurà d'aportar:

per LLICÈNCIA

□ Declaració responsable subscrita pel titular de l'activitat, en el que manifesta davall la seua
responsabilitat que complix amb els requisits establits en la normativa vigent (s'adjunta
model).
En el cas d'INDÚSTRIES segons Llei 21/1992 , de 16 de juliol d'Indústria.
□ Registre industrial davant del Servici Territorial d'Indústria.
En el cas d'establiments a què s'aplique el Reglament de Protecció contra Incendis en
Establiments Industrials (RD 2267/2004).
□ Inscripció de la instal·lació contra incendis davant del Servici Territorial d'Indústria.

Per al cas de llicències subjectes al que establix la Llei 14/2010, ESPECTACLE PÚBLIC,
ACTIVITAT RECREATIVA O ESTABLIMENT PÚBLIC, a més haurà d'aportar
□ Declaració responsable subscrita pel titular de l'activitat, en el que manifesta davall la seua
responsabilitat que complix amb els requisits establits en la normativa vigent per a
l'organització d'una activitat recreativa. Art. 6 i art. 9 de la Llei 14/2010 (segons model adjunt a
Annex IV de l'Ordenança).
ASSEGURANCES I CONTRACTES
□ Contracte vigent de manteniment d'instal·lacions elèctriques.
□ Contracte vigent de manteniment del sistema de filtre de fums.
□ Contracte vigent de d'arreplega d'olis i greixos amb empresa gestora autoritzada.
□ Certificat expedit per empresa d'assegurances que l'activitat ha subscrit una Assegurança de
Responsabilitat Civil per danys al públic assistent i a tercers amb quantia i cobertures segons
Llei 14/2010 (segons model adjunt a Annex IV de l'Ordenança).

Per al cas de llicències la concessió del qual es trobe en tràmit, per al canvi de titularitat en
l'expedient s'haurà d'aportar únicament:
□ Fotocòpia del DNI del sol·licitant i poder de representació si és el cas.
□ Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.
□ Document tipus de cessió de drets subscrit per l'anterior titular de la llicència (s'adjunta
model).

ANNEX VI.1.
DECLARACIÓ RESPONSABLE TÈCNIC COMPETENT PROJECTISTA
A DADES DEL TÈCNIC TITULAT PROJECTISTA
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI (Carrer i Número)
LOCALITAT
TITULACIÓ

CP
PROVÍNCIA
ESPECIALITAT

COL·LEGI PROFESSIONAL (SI ÉS PROCEDENT)
B

NÚMERO COL·LEGIAT (SI
ÉS PROCEDENT)
DECLARACIÓ DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT PROJECTISTA

Declare davall la meua responsabilitat que:
− Posseïsc la titulació indicada en l'apartat A
− El projecte per mi redactat complix la normativa urbanística vigent i aplicable en funció
de l'ús a implantar i obres a realitzar, si és el cas.
− El projecte per mi redactat ha previst la implantació de mesures correctores suficients
per al compliment de la normativa mediambiental vigent i molt especialment per al
compliment dels nivells previstos en la Llei 37/03 estatal i Llei 7/02 G.V.
− No estic inhabilitat, ni administrativament ni jurídicament, per a la redacció i firma del
dit projecte.
− D'acord amb les atribucions professionals d'esta titulació, tinc competència per a la
redacció i firma del projecte tècnic ( Memòria Tècnica) denominat
TÍTOL PROJECTE/ANNEX:

C FIRMA DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT QUE DECLARA
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns, s'expedix i firma la present declaració
responsable de la veracitat de les dades i informació anteriors.
En ___________________ a ______ de ___________________ de 20____

•

Firmat el tècnic titulat competent projectista
(Haurà d'adjuntar fotocòpia de DNI)
S'ha d'indicar, amb el detall adequat, el tipus i característiques de l'establiment i/o
instal·lació projectada objecte de la present declaració.

ANNEX VI.2.
DECLARACIÓ RESPONSABLE TÈCNIC DIRECTOR INSTAL·LACIONS
A DADES DEL TÈCNIC TITULAT PROJECTISTA
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI (Carrer i Número)
LOCALITAT
TITULACIÓ
COL·LEGI PROFESSIONAL (SI ÉS PROCEDENT)

CP
PROVÍNCIA
ESPECIALITAT
NÚMERO COL·LEGIAT (SI
ÉS PROCEDENT)

TÍTULO PROYECTO/ANEXO:
B DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE LAS INSTALACIONES
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
DOMICILIO (Calle y Número)
LOCALIDAD
TITULACIÓN

CP
PROVINCIA
ESPECIALIDAD

COLEGIO PROFESIONAL (SI PROCEDE)

NÚMERO COLEGIADO (SI
PROCEDE)
C DECLARACIÓ DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT DIRECTOR DE LES
INSTAL·LACIONS
Declare davall la meua responsabilitat que:
− Posseïsc la titulació indicada en l'apartat B
− D'acord amb les atribucions professionals d'esta titulació, tinc competència per a la
direcció de les instal·lacions i la certificació relativa al projecte indicat en l'apartat A
Les mesures correctores implantades s'ajusten a les indicades en el projecte, sent suficients
per al compliment de la normativa mediambiental vigent i molt especialment per al
compliment dels nivells previstos en la Llei 37/03 estatal i Llei 7/02 G.V.
No estic inhabilitat, ni administrativament ni jurídicament, per a la redacció i firma del dit
projecte.
D FIRMA DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT QUE DECLARA
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns, s'expedix i firma la present declaració
responsable de la veracitat de les dades i informació anteriors.
En ___________________ a ______ de ___________________ de 20____

•

Firmat el tècnic titulat competent projectista
(Haurà d'adjuntar fotocòpia de DNI)
S'ha d'indicar, amb el detall adequat, el tipus i característiques de l'establiment i/o
instal·lació projectada objecte de la present declaració.

TERCER. Publicar el dit Acord definitiu amb el text íntegre de l'Ordenança Municipal
Reguladora de la declaració responsable per a l'execució d'obres menors, comunicació
ambiental, canvi de titularitat d'activitats i comunicació prèvia a l'obertura d'una instal·lació del
municipi de Riba-roja del Túria en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, entrant en vigor segons el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Sext.- ACORD RELATIU A L'EXPTE. D'EXPROPIACIÓ PARCEL·LA PER A
EXECUTAR EL PROJECTE “ROTONDA ACCÉS A GALLIPONT NÚM. 3”.-

Vist l'Acord de data 3 d'octubre de 2011 de necessitat d'ocupació en què s'aprovava
definitivament la relació de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació per raó
d'urbanisme de la parcel·la inclosa en el projecte “ROTONDA ACCÉS A GALLIPONT NÚM.
3”.
Donada la necessitat de tramitació individualitzada del present expedient de fixació de preu
just amb el senyor Francisco Ramada Balaguer sobre la Parcel·la 328 del Polígon 4 del
cadastre
de
rústica
d'esta
població,
referència
cadastral
número
46216A004003280000TJ.
Vist l'escrit presentat pel senyor Francisco Ramada Balaguer el 20 de febrer de 2012 amb
número de R.E. 2224 en este Ajuntament (presentat en l'oficina de correus el 17 de febrer de
2012) per mitjà del qual, fora de termini, trasllada el Full d'apreuament formulat com a
propietari de la referida parcel·la en la qual estima una valoració de 73.009,01€ basant-se en
els càlculs que consten en la taxació realitzat per l'enginyer, senyor José Luis Cervera
Rodríguez.
Vist l'informe de l'arquitecte municipal de data 24 de febrer de 2012 en relació a la valoració
de l'esmentada parcel·la.
El Ple, per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels
srs. Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña,
Ferriols, del PP, sr. García, de Coalició Compromís, i sr. alcalde i amb l'abstenció dels srs.
Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández, Orellano i Gómez, del PSOE, i els srs. Folgado i
Gómez d'EUPV es va adoptar l'acord següent:
PRIMER. Rebutjar el Full d'Apreuament formulat pel propietari en data 20 de febrer de
2012, en la que establia el preu de la Parcel·la 328 del Polígon 4 del cadastre de
rústica d'esta població, referència cadastral número 46216A004003280000TJ en
73.009,01€, per considerar excessiva esta quantitat basant-se en l'informe de l'arquitecte
municipal de data 24 de febrer de 2012, que fa menció fonamentalment a:
−
−

La superfície afectada pel projecte “ROTONDA ACCÉS A GALLIPONT NÚM.
3” no és correcta.
El mètode de valoració i els testimonis seleccionats per a fer la mateixa són
incorrectes.

SEGON. Formular Full d'Apreuament municipal, a la vista del preu formulat pels Servicis
Tècnics municipals en els termes següents:
1) Parcel·la afectada:
DESCRIPCIÓ.- Seixanta-una àrees, huit centiàrees i, segons el títol, set fanecades i dos
quarterons, equivalents a seixanta-dos àrees, trenta-tres centiàrees, de terra de secà amb
garroferes, en terme de Riba-roja, partida del Gallipont. Afronta: Nord, amb la parcel·la 183 de
Pascual Capella Durá; Sud, límit del sòl de naturalesa urbana; Est, parcel·la 422 de Venilde
Castellano Martí i amb Julio Fuentes Martínez, camí de Riba-roja al mig; i, Oest, amb la
parcel·la 23 propietat de Pedro Ramada Domínguez.
TÍTOL.- La va adquirir per donació de son pare, el senyor Francisco Ramada Gómez, segons
escriptura atorgada a Benaguasil, davant del notari, senyor Vicente Espert Sanz, davall el
número 746 del seu protocol.
INSCRIPCIÓ: Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Benaguasil al Tom 97, Llibre de
Riba-roja del Túria, Foli 50, Finca 11427.
CÀRREGUES: Lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris .
CADASTRE: Es correspon amb la Parcel·la 328 del Polígon 4 del cadastre de rústica
d'esta població, referència cadastral número 46216A004003280000TJ.
2) Superfície a expropiar:
La porció de la parcel·la afectada pel projecte d'execució de Rotonda d'Accés és la
següent (s'acompanya plànol explicatiu):
Políg.

Parcel·la

Finca
registral

Titular

Tipus
Superf.
a Valor
expropiar
superf. a d'afecció
expropiar

4

328

11.427

Francisco
Ramada
Balaguer

1.004,50 m2.

Parcial

3) Situació urbanística dels terrenys afectats:
Segons el Pla General vigent, els terrenys estan classificats com a Sòl Urbanitzable No
Programat, ubicats dins del Sector Residencial NPR1- La Gavina.
TERCER. Notificar als interessats perquè accepten en el termini de deu dies o la
rebutgen; en este últim cas, passe's l'expedient de preu just al Jurat Provincial d'Expropiació.
De ser acceptada, procedisca's a l'Acta d'ocupació i pagament.

QUART. Designar al senyor David Sanchis Llopis, com a arquitecte municipal, perquè,
de conformitat amb l'article 85 de la Llei d'Expropiació Forçosa, forme part del Jurat Provincial
d'Expropiació.

SÈPTIM.- ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE L'AL·LEGACIÓ
PRESENTADA I APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DEL GOVERN I DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE
RIBA-ROJA DEL TÚRIA.-

Vist el Projecte elaborat per la secretària en col·laboració amb la Regidoria de Règim
Jurídic d'este Ajuntament, de Reglament d'Organització i Funcionament del Govern i de
l'Administració Municipal, sol·licitat per Providència d'Alcaldia de data 22 de novembre de
2011.
Vist l'informe de Secretaria de data 24 de novembre de 2011, sobre la Legislació
aplicable i el procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació del Reglament d'Organització i
Funcionament del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria.
Vist que per Acord de Ple de 5 de desembre de 2011 es va aprovar inicialment el
Reglament d'Organització i Funcionament del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de
Riba-roja del Túria.
Vist que es va sotmetre el dit Reglament municipal a informació pública i audiència dels
interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments,
que seran resoltes per la corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el
mencionat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel
Ple.
Vist que es publique en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 302 de data
21 de desembre de 2011.
Vist que es va presentar al·legació en data 20 de gener de 2012 pel regidor Portaveu del
Grup Socialista en els termes següents:
“ARTICLE 5; afegir al mateix que la Junta Local de Govern estarà composta al mínim
per un regidor de cada grup polític que compon el Ple Municipal de l'Ajuntament de Riba-roja.
ARTICLE 47; Afegir també als membres que componen el Consell Territorial de
Participació, aquells que representen al Ple Municipal, que seran com a mínim un representant
de cada grup polític amb representació en el mateix i un representant del Govern Municipal.
Proposta d'afegir un article nou, on es constituïx el Consell Econòmic i Social de Ribaroja. En el mateix, a més de les seues funcions, es determinarà la seua composició tenint en

compte als agents socials i econòmics de Riba-roja així com els representants dels grups polítics
del Ple i el Govern Municipal”.
Vist l'informe proposat de data 24 de febrer de 2012 emés per la Regidoria de Règim
Jurídic que es transcriu a continuació:
“Vistes les al·legacions presentades al Reglament d'Organització i funcionament del
Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria, per Roberto Raga Gadea
regidor-portaveu del grup municipal socialista, amb registre d'entrada de data 20 de gener de
2012.
Quant a l'al·legació referent a la modificació de l'article 5 en el sentit d'afegir al mateix
que la Junta de Govern estarà compost al mínim per un regidor de cada grup polític que
compon el Ple Municipal de l'Ajuntament de Riba-roja, DIR;
•

Primer: que l'article 5 únicament enumera els òrgans de l'Ajuntament, sense entrar
a desenrotllar qui els compon i quines són les seues funcions.

Segon: en el capítol IV article 13 del ROM, ja entra a desenrotllar qui compon la Junta
de Govern i quines funcions o atribucions té el dit òrgan.
En tot cas, l'article 13.2- establix “la Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde
que la presidix i un nombre de regidors no superior al terç del número legal de membres de la
corporació”. I continua l'apartat 3 establint que el nomenament i separació dels membres de la
Junta de Govern local correspon lliurement a l'alcalde/alcaldessa”. Amb això es veu clarament
que es tracta d'una facultat de l'alcalde/alcaldessa, qui té la llibertat d'assignar, en cada
moment, membre de la Junta de Govern als regidors de la corporació que considere oportú, no
impedint la redacció del dit article que pogueren ser regidors dels partits de l'oposició.
Per tant, al tractar-se d'una llibertat de la persona que ostente en cada moment el càrrec
d'alcalde/alcaldessa, considerem que no ha d'admetre's la dita al·legació.
Quant a la modificació de l'article 47 en el sentit d'afegir que els membres que
componen el Consell Territorial de Participació han de ser també aquells que representen al Ple
Municipal, que seran com a mínim un representant de cada grup polític amb representació en el
mateix i un representant del Govern Municipal, DIR, que l'apartat 4 del dit article establix que
la seua organització i funcionament es regularan reglamentàriament per l'Ajuntament. I que
com és obvi i ha ocorregut en els consells formats en este municipi, el propi Reglament del dit
consell es debatrà pels portaveus dels partits polítics amb representació en el mateix, i en els
mateixos representants establiran les formules de representació així com l'assignació de la
mateixa en el dit consell.
Per tant, a esta al·legació dir que no és necessària la seua incorporació al ROM, ja que
serà una qüestió a debatre en el desenrotllament dels propis estatuts del Consell de Participació
Territorial però que, òbviament, els partits polítics amb representació en el Ple tindran la seua
corresponent representació en el dit òrgan.

Quant a la proposta d'afegir un article nou on es constituïx el Consell Econòmic i Social,
com ja s'ha manifestat en distintes ocasions en el Ple de l'Ajuntament, és un punt a debatre més
detingudament i en futures reunions amb els portaveus dels distints punts, es presentaran
distintes propostes de treball per a anar desenrotllant el dit Consell.”
El Ple, per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels srs.
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols,
del PP, i sr. alcalde, i amb el vot en contra dels srs. Raga, Luján, López, Guerrero, Hernández,
Orellano i Gómez, del PSOE, i els srs. Folgado i Gómez, d'EUPV, i el sr. García, de Coalició
Compromís, es va adoptar l'acord següent:
PRIMER. Desestimar l'al·legació presentada en els termes exposats en l'Informe
Proposta de la Regidoria de Règim Jurídic abans transcrit i que es dóna ací per reproduït.
SEGON. Aprovar definitivament el Reglament d'Organització i Funcionament del
Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria el text del qual s'adjunta
com annex al present acord.
TERCER. Publicar el dit Acord definitiu amb el text íntegre del Reglament
d'Organització i Funcionament del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Riba-roja del
Túria en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, entrant en vigor
segons el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.

OCTAU. ACORD RELATIU A L'INICI DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, PER
APARCAMENT DE VEHICLES EN EL PÀRQUING SUBTERRANI MUNICIPAL DE
LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT.L'Ajuntament de Riba-roja del Túria, va obrir el pàrquing municipal situat en la plaça
d'Ajuntament una vegada concloses les obres de Construcció del mateix, a efectes de donar el
tan reclamat i necessari servici d'aparcament en esta zona cèntrica i comercial del municipi.
Després d'un temps d'utilització del mateix, s'ha observat la conveniència, a efectes
d'incentivar l'activitat comercial del Mercat Municipal i la resta d'agrupacions i/o associacions
d'interés local, de regular determinades bonificacions a efectes que estes puguen beneficiar-se
de bons a preus mes reduïts, que puguen obsequiar els seus clients.
Així mateix s'ha plantejat per la indústria hotelera, la necessitat oferir als seus clients,
places de residents per a usos puntuals durant el seu hostalatge a Riba-roja del Túria.
Vista la Proposta del Regidor de Comerç i l'acord a este efecte adoptat per la Junta de
Govern local de data 7 de novembre del 2011, s'estima convenient la iniciació d'expedient de
modificació de l'ordenança fiscal que continga bonificacions per als comerços.

Així mateix i davant de la necessitat regular suposats de fet que s'estan produint en l'ús
de les places del pàrquing municipal, quan per descuit dels usuaris, després de l'horari habitual
de tancament, s'insta l'obertura del mateix, atés que algun usuari no ha retirat el seu vehicule.
En virtut de tot allò que s'ha exposat, es proposa l'aprovació de la modificació de
l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
Domini Públic Local, per aparcament de vehicles en el pàrquing subterrani municipal de la
plaça de l'Ajuntament, en els termes següents:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA
O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, PER APARCAMENT DE
VEHICLES EN EL PÀRQUING SUBTERRANI MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE
L'AJUNTAMENT
L'art. 7 queda redactat de la forma següent:
Article 7m.1.- Bonificació per a discapacitats amb mobilitat reduïda.
S'establix una bonificació del 10% en la quantia de la taxa per a aquells discapacitats
adjudicataris de la concessió demanial d'una plaça de garatge, que acrediten mobilitat reduïda
d'acord amb el que disposa el plec de la concessió i aporten la targeta d'estacionament per a
persones amb discapacitat.
Article 7m.2.- Bonificació per a comerços
7.2.1.- S'establix una bonificació del 50% en la quantia de la taxa en les tarifes de
rotació, per a aquells Comerços de Riba-roja del Túria, (entenent a tals efectes inclosos en tal
concepte, a més dels establiments comercials pròpiament dits, als Concessionaris del Mercat
Municipal, Bars i Restaurants, Entitats Financeres, i la resta d'agrupacions o associacions
d'interés local relacionades amb el sector de la distribució comercial i/o empresarial), oferint a
tals efectes a tals comerços, la possibilitat d'adquirir “vals d'aparcament” per períodes de 30
min. amb bonificació del 50% de l'import de la taxa.
A tals efectes l'establiment, adquirirà els “vals d'estacionament”, en les dependències
municipals, previ ingrés del seu import en el compte corrent que a tals efectes s'indique; “vals
d'estacionaments” que presentats en el propi pàrquing municipal serviran per a descomptar
per cada ús, la fracció individual 30 minuts o fraccions acumulades , al temps realment
consumit; abonant la diferència, si esta fóra positiva, i no ostentant dret a devolució o cap
compensació, si esta fóra negativa.
7.2.2.- S'establix una bonificació del 50% en la quantia de la taxa, en les tarifes de
residents i/o treballadors en la zona d'influència; per als Hotels, Hostals, Pensions i la resta
d'empreses dedicades a la indústria hotelera, sempre que les mateixes oferisquen servicis
d'hostalatge.
La dita bonificació afectarà únicament la tarifa mensual, i no s'aplicara sobre les fiances
que si és el cas, i d'acord amb el Plec de Condicions Vigent que regula la Concessió demanial de
les dites places, hagen de depositar-se.
L'art. 8 queda redactat de la forma següent:

“8.1.- PLACES DE RESIDENTS
En el supòsit de places de residents tant si s'han adjudicat per concessió pública a través
del corresponent concurs públic o bé s'adjudiquen directament una vegada realitzat el mateix, el
sol·licitant haurà d'abonar l'import que amb caràcter anual es fixe, per mitjà de domiciliació
bancària en el compte corrent que a tals efectes autoritze.
Els càrrecs bancaris s'efectuaren de forma mensual per l'Ajuntament dividint l'import de la
liquidació anual per mitjà de mensualitats, si bé la liquidació es realitzara anualment.
En cas d'altes amb posterioritat a 1 de gener, la taxa es prorratejara amb caràcter mensual
des de l'autorització expressa per l'Ajuntament, meritant-se la totalitat de la mensualitat sense
perjuí del dia del mes en què s'autoritze la dita reserva; per la qual cosa sol·licitada la reserva
d'aparcament al gener de l'any n, i autoritzada a finals de febrer de l'any n, es prorratejara per 11
mensualitats.
Els adjudicataris de les dites places de residents, podran amb caràcter previ a la
finalització del període pel qual se'ls adjudique la concessió, manifestar a l'Ajuntament la
voluntat de no continuar utilitzant les dites places, la qual cosa haurà de formular-se per mitjà
d'instància presentada en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament. Produint efecte a partir del
mes següent a aquella en què es presente en el propi Registre de l'Ajuntament.
S'admet com a única forma de pagament la domiciliació bancària, per mitjà de
l'autorització a l'Ajuntament del càrrec mensual de les tarifes que en virtut de la seua plaça se li
haja adjudicat, en els primers cinc dies del mes, per mesos anticipats. A sol·licitud de
l'interessat es podrà acceptar el pagament anual o bianual .
Si realitzat el càrrec per part de l'Ajuntament en el compte corrent a este efecte
autoritzada per l'interessat, es produïx la devolució de mes d'una mensualitat del rebut passat al
cobrament, es procedirà a anul·lar la targeta del pàrquing i es requerirà a l'interessat, a través
dels treballadors de l'aparcament, perquè realitzen el pagament en els següents cinc dies, amb
l'advertència que, de no fer-ho, suposarà la pèrdua de la seua concessió.
Aquelles persones que hagen sigut requerides en dos ocasions successives perdran
automàticament i definitivament l'autorització de l'ús.
8.2. PLACES DE ROTACIÓ
El preu serà cobrat, quan s'aplique la tarifa horària, per mitjà de l'aplicació dels
procediments tècnics adequats que permeten l'emissió dels tiquets corresponents, i amb
subjecció a les normes següents:
a) L'import a cobrar es correspondrà amb la fracció de minuts i si és el cas hora, que haja
romàs el vehicule de forma efectiva en el pàrquing municipal.
b) La tarifa de 24 hores s'aplicarà únicament per a les estades en els intervals de 17 a 24
hores, les que superen estes ultimes (sense arribar a aconseguir un nou interval de 17h24h) es facturaren de forma independent, aplicant-los les tarifes que per minuts o hora
corresponguen d'acord amb l'art. 6 b) que corresponga. Si és el cas completar una nova
fracció de 17 a 24 hores, per estes es cobrarà el màxim de 20 euros cada una, i així
successivament.
c) En el cas que un vehicule quede depositat en el pàrquing municipal en horari nocturn
l'usuari i/o titular del mateix haurà d'abonar:

a.

En el cas que inste l'obertura expressa del pàrquing per a la seua retirada abans de
la seua obertura oficial, a més del temps efectivament transcorregut, una taxa de 20
Euros per tals servicis extraordinaris.
b. En el cas que no inste l'obertura expressa del pàrquing, abonara exclusivament el
temps efectivament transcorregut, amb la possibilitat d'aplicar a les primeres 24
hores el cost únic de 20 Euros, si bé a les fraccions que excedisquen d'eixes
primeres 24 hores se'ls aplicarà si és el cas les tarifes que per minuts o hora
corresponguen d'acord amb l'art. 6 b).”

El Ple per unanimitat de tots els seus membres, va adoptar l'acord següent:
1.-Aprovació provisional la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del Domini Públic Local, per aparcament de
vehicles en el pàrquing subterrani municipal de la plaça de l'Ajuntament.
2- Sotmetre l'acord provisional a informació pública per un període de 30 dies hàbils
com a mínim, en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, i a
més en un diari dels de major difusió de la província. Si no s'hagueres presentat reclamacions,
s'entendrà definitivament aprovat l'acord fins llavors provisional.
3.- Publicació de l'acord definitiu, o del provisional elevat a definitiu, en el Butlletí
Oficial de la Província, així com del text íntegre de l'Ordenança, començant a aplicar-se a partir
del dia següent al de la seua publicació definitiva.

NOVÉ.- MOCIÓ AL PLE SOBRE MESURES FISCALS PER A PAL·LIAR LES
PÈRDUES EN EL SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER.El sr. alcalde dóna lectura a la Moció que diu el següent:
MOCIÓN AL PLENO SOBRE MEDIDAS FISCALES PARA PALIAR LAS PÉRDIDAS
EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Associació Valenciana d´Agricultors (AVA-ASAJA) ha presentado un escrito
incidiendo en la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad
Valenciana (documento adjunto), para los ejercicios 2011 y 2012.
El sector agropecuari valencià va patir durant els mesos de desembre del 2010 i gener
del 2011 unes gelades que van tindre conseqüències dramàtiques per a les seues rendes. El
descens intens i prolongat de les temperatures ha tornat a repetir-se enguany i durant els
últims quinze dies ha assotat a la major part del territori valencià causant efectes igualment
devastadors sobre l'agricultura valenciana. Estes últimes gelades, inclús a falta d'una
valoració més precisa, van a traduir-se amb tota seguretat en pèrdues milionàries per als
agricultors i ramaders. Cítrics i hortalisses, principalment, però també fruiters d'estiu i
ametlers figuren entre les produccions més afectades per estes últimes gelades, les quals
també han passat una onerosa factura al sector ramader en la mesura que s'ha vist obligat a
afrontar un substancial increment de gastos pel necessari augment de l'ús de la calefacció.

No obstant això, estos desafortunats episodis climàtics no són l'única situació adversa
a què vénen fent front nostres agricultors i ramaders. Com bé Sabran tots vostés, ja que es
tracta d'una realitat que viuen tots els dies en els seus pobles, els preus dels productes agraris
no cobrixen ni tan sols els costos de producció en la immensa majoria dels casos, tal com
reconeix el propi Ministeri d'Agricultura. Els efectes de tot això resulten cada vegada més
visibles en el número creixent de camps abandonats. Tant és així, que la Comunitat
Valenciana va tindre l'any passat el dubtós honor de convertir-se en la regió espanyola amb
més superfície agrària abandonada: un total de 13.140 hectàrees, el que tira un balanç en
estos moments de més de 130.000 hectàrees que han deixat de cultivar-se.
No cal dir que en tals circumstàncies els professionals del medi rural es troben ara
com ara en una situació límit. Entenem que és una responsabilitat compartida per tots
afavorir la posada en marxa de tots aquells instruments que contribuïsquen al manteniment
d'una activitat que, sens dubte, constituïx la pedra angular sobre la qual se sustenta
l'economia i la realitat sociocultural de tots els nostres pobles.
El Ple per majoria absoluta del número legal de membres i amb el vot favorable dels Srs./as,
Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno, Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Ferriols del PP,
Srs./as, Raga, Luján, López, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE, Srs./EL SEU
Folgado i Gómez d'EUPV, Sr. García de Coalició COMPROMÍS i Sr. alcalde, va adoptar
l'acord següent:
Primer.- Aplicació del mòdul zero en la declaració del IRPF a tots aquells agricultors i
ramaders que han patit l'afonament dels seus preus a l'efecte de les condicions adverses
derivades del clima durant l'any 2011.
Segon.- Exempció de l'Impost de Béns Immobles (IBI) rústic per a tots aquells termes
municipals de la Comunitat Valenciana on s'hagen gelades d'importància en els anys 2011 i
2012.
Tercer.- Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la posada
en marxa de crèdits bonificats per a tots els agricultors i ramaders que s'hagen vist afectats
per esta conjuntura adversa.
Quart.Agricultura.

Traslladar del present Acord a

i els ministeris d'Economia, Hisenda i

DESÉ.- MOCIÓ CM. COMPROMÍS EN CONTRA DE LES CONDICIONS DE
L'ACORD COMERCIAL ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I MARROC.El sr. alcalde dóna la paraula al regidor de CM Compromís perquè done lectura a la
Moció que diu el següent:
Bernat García Sevilla portaveu del Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS en l’Ajuntament de
Riba-roja de Túria, presenta la següent MOCIÓ:

El passat dia 16 de febrer es va aprovar a la Unió Europea un nou tractat comercial entre la
UE i el Marroc que produirà grans danys econòmics a l’agricultura valenciana a canvi d’obrir
els mercats del país africà als productes de l’agricultura continental i d’alguns productes
industrials. Una vegada més l’agricultura valenciana queda sacrificada al interessos d’altres
economies.
El nou acord comercial permet l’entrada a la Unió Europea de quasi qualsevol producte
agrícola del Marroc sense l’aplicació de quotes ni pràcticament d’aranzels.
Totes les organitzacions agràries valencianes com l’Associació Valenciana d’Agricultors o el
sindicat La Unió s’han manifestat en contra. La Unió de Llauradors i Ramaders en la seua
pàgina web explica que “l’acord es realitza de esquena al sector, sense cap tipus d’estudi sobre
l’impacte en el sector europeu de fruites i hortalisses i sense compensacions per a les
explotacions hortofruitícoles que van a resultar afectades.” Ramón Mampel, secretari general,
afirma que “no pot tolerar-se l’entrada de produccions en les quals s’han emprat producte
fitosanitaris prohibits en la Unió Europea però acceptats per exemple al Marroc i que, per
tant no donen garanties als nostres consumidors”.
L’acord arriba en un mal moment econòmic per als agricultors i l’economia en general i
provocarà la pèrdua de milers de llocs de treball.
Per últim cal no oblidar que l’acord comercial inclou el territori del Sahara Occidental,
l’antiga colònia espanyola que no forma part del Regne del Marroc i no té en compte les
sistemàtiques violacions dels drets humans que es fan contra de la població sahrauí.
Per això, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, acorda:
1.- Que el Ple de l’Ajuntament de Riba-roja rebutja les condicions de l’acord comercial
entre la Unió Europea i el Marroc.
2.- Que el Ple de l’Ajuntament de Riba-roja inste al President del Govern Espanyol i a
les Corts Espanyoles perquè es demanen a la Unió Europea la retirada de l’acord comercial
amb el Regne de Marroc.

DESÉ PRIMER. MOCIÓ CM. COMPROMÍS SOBRE LA RETIRADA DEL
CARTELL ANUNCIADOR DE LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU CENTRE DE SALUT
EN LA FÀBRICA DE LA POLS.A proposta del regidor el senyor Bernat García del Grup Municipal CM Compromís, es
retira pel sr. alcalde està moció del punt del dia
DESÉ SEGON.- MOCIÓ CM. COMPROMÍS SOBRE SOL·LICITUD AL
GOVERN VALENCIÀ DE LA RETIRADA DEL DECRET LLEI 1/2012.El sr. alcalde passa la paraula al regidor de CM Compromís perquè done lectura a la
Moció que diu el següent:

Bernat García Sevilla regidor de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria i Portaveu del Grup
Municipal de Bloc-Compromís, presenta al Ple per al seu debat i aprovació, si s’escau, la
següent
Moció
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Recentment la Generalitat Valenciana ha aprovat El Decret llei 1/2012, de 5 gener, del Consell,
de mesures urgents per a la Reducció del Dèficit en la Comunitat Valenciana, que afecta
greument dels drets laborals i retributius de centenars de milers de valencians i valencianes.
Aquestes mesures es justifiquen per la greu situació econòmica que pateix la Generalitat
Valenciana.
L’actual crisi mundial, tot i afectar de forma generalitzada, està tenint més repercussió en uns
països que en altres i, dins d’Espanya, de manera diferent en cada comunitat autònoma. Al
País Valencià, on el Partit Popular governa la Generalitat des de fa més de 16 anys hi ha hagut
una mala política d’inversió pública en celebracions esportives –com la Formula 1 o la Copa
del Amèrica- i no esportives –com l’aeroport de Castelló o la visita del Papa- que la crisi
econòmica ha demostrat que no eren, ni són, tan productives com ens volen fer creure i això
contribueix a que la crisi siga més forta ací a València que a altres regions.
La crisi no l’han provocada els treballadors, ni tampoc la ciutadania en general. Han sigut els
excessos dels negocis bancaris i immobiliaris els que ens han col.locat en l’actual posició. És
evident que s’han de reequilibrar els comptes del la Generalitat. Els governs han d’actuar de
manera anticíclica: cal estalviar quan hi ha diners per a poder gastar i reactivar l’economia i
l’ocupació quan les coses venen malament.
Ara no podem gastar allò que no tenim i cal reorganitzar l’administració, reubicar personal,
exigir eficiència i eficàcia als treballadors públics i també als polítics que els dirigeixen. Reduir
salaris al treballadors, sense més, el que farà és reduir el poder adquisitiu i el consum privat i
farà encara més greu l’actual crisi econòmica. Certament, tots ens haurem de sacrificar en
alguna mesura però les peticions de sacrificis han de ser negociades i vindre acompanyades
d’altres mesures que facen més eficaç l’administració i la despesa pública.
Entre altres mesures es podria reduir deute eliminants els grans events deficitaris com la
Fòrmula 1, es poden estudiar usos alternatius per a les grans infraestructures sense utilitzar
com l’aeroport de Castelló, cal exigir la devolució dels diners defraudats a l’erari públic en la
gestió d’empreses públiques com Emarsa, poden aplicar-se mesures fiscals que graven
l’especulació, es pot recuperar l’imposts de donacions, successions i patrimoni, cal cessar els
gestors irresponsables que han portat a les empreses públiques a la fallida tècnica com Canal
9, hauríem d’eliminar els sobrecostos en la construcció d’edificis emblemàtics com la Ciutat de
les Arts i les Ciències o les Torres de Calatrava i finalment, no comprar empreses ruinoses
amb desenes de milions de deute com l’empresa Valmor.
És per això que el grup municipal de Bloc-Compromís proposa al Ple de l’Ajuntament de Ribaroja el següent
ACORD

1,- Demanar al Govern de la Generalitat per a que retire del Decret Llei 1/2012 de
forma immediata.
2,- Demanar al Govern de la Generalitat que obriga una veritable negociació amb els
sindicats per a intentar optimitzar les plantilles, els serveis i racionalitzar l’administració
sense disminuir els serveis.
3,- Donar compte del present acord, al President de la Generalitat i als grups
parlamentaris de les Corts Valencianes.
Sotmés a votació de la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació i amb el vot en contra dels srs. Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña, Ferriols, del PP, i sr. alcalde, i amb el vot en
contra dels srs. Raga, Luján, López, Hernández, Orellano i Gómez, del PSOE, i els srs. Folgado i
Gómez, d'EUPV i el sr. García, de Coalició Compromís.
PROPOSTA D’ACORD AL PLE SUSCRITA PER TOTS ELS PARTITS POLÍTICS DE
L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA, SOBRE LA RECUPERACIÓ,
RESTAURACIÓ, REHABILITACIÓ, CONSERVACIÓ, I PROTECCIÓ DEL
PATRIMONI LOCAL
Se sotmet a consideració del Ple la citada proposta d'acord que modifica i substituïx en este
punt la moció inclosa en la convocatòria del Ple.
L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha realitzat, en els últims anys, un esforç considerable en
la recuperació i restauració del patrimoni local.
La finalitat d’este acord és continuar en la llavor encetada, e iniciar la catalogació i
rehabilitació d’elementes patrimonials del poble, regulant els procesos corresponents
d’inclusió, difusió i protecció del patrimoni local.
El Ple per unanimitat de tots els membres, assistents que conformen la majoría absoluta del
numero legal de membres, adopta el següent acord: :
1er.- Partint dels estudis realitzats per la Regidoria de Patrimoni, l’Ajuntament elaborarà, la
relació d’edificis i jaciments arqueològics restaurats en tot el terme, els que estàn en periode de
restauració i aquells en els que encara no s’ha actuat.
2ón.- Així mateix, es relacionarà el patrimoni natural, tradicional, artístic, plàstic, estètic,
documental, urbanístic, històric, antropològic, testimonial, ecològic, etc… fincant l’èmfasi en
quansevol aspecte que determine el seu caràcter cultural, ambiental i turístic.
3er.- Amb tota la documentació arreplegada, es confeccionarà el “Catàleg Municipal de
Patrimoni de Riba-roja de Túria”, l’ordenança que regule el procés d’inclusió al mateix i les
accions encaminades a la recuperació, restauració, rehabilització, conservació i protecció del
nostre patrimoni. Per a la confecció del Catàleg, es contarà amb la participació dels grups
polítics i de les Associacions Locals que vullguen participar.
4at.- Del “Catàleg Municipal de Patrimoni de Riba-roja de Túria” es farà difusió pública en la
web municipal, i amb tots els Canals d’informació i comunicació que considere l’Ajuntament.

Riba-roja de Túria, a 5 de Març de 2012
Partit Popular
Partit Socialista
Salvador Silvestre
Roberto Raga

Esquerra Unida
Carmen Folgado

COMPROMÍS
Bernat García

DESÉ QUART. MOCIÓ EUPV CONTRA LA REFORMA LABORAL.El sr. alcalde passa la paraula al regidor d'Esquerra Unida del País València perquè
done lectura a la Moció que diu el següent:

MOCIÓ MUNICIPAL CONTRA LA REFORMA LABORAL
En/Na. Carmen Folgado i Teresí portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida en
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria en nom i representació del mateix, i a l’empar del que
estableix la normativa aplicable, per raons d’urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu
debat la següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern del PP acaba d’aprovar una reforma laboral amb un Reial Decret-Llei que ha
entrat en vigor des del diumenge 12 de febrer i que abarata i facilita l’acomiadament. Una
reforma imposada pel FMI, el BCE i per Alemanya i França.
Redueix la indemnització de 45 dies per any amb un límit de 42 mensualitats en
l’acomiadament improcedent, a 33 dies amb un límit de 24 mensualitats en tots els contractes
indefinits, encara que el text de la reforma aposta decididament per un acomiadament únic de
20 dies.
Se modifiquen les causes de l’acomiadament per evitar el judicial. S’elimina l’autorització
administrativa en els acomiadaments col.lectius, el que afectarà greument a les possibilitats
d’aconseguir acord amb indemnitzacions superiors als 20 dies per any.
Amb aquestes mesures de flexibilitat el govern pretén corregir la dualitat del mercat de treball
col.locant a tot els treballadors en una situació més desprotegida front al poder discrecional
de l’empresari.
Facilita a l’empresari la possibilitat de modificar unilateralment jornada, horari, salaris i
sistema de rendiment entre altres condicions de treball. També permet sense autorització
administrativa suspendre o reduir temporalment la jornada de treball.
Un altre tema que també afecta aquest Reial Decret és la negociació col.lectiva perquè
condueix als treballadors a la negociació individual de les seues condicions de treball.
Es creen les condicions per condemnar definitivament als joves a l’atur i a l’infratreball a
través d’”infrajobs” per la via de la contractació a temps parcial i d’un nou contracte
d’aprenentatge desvinculat realment de la formació.

Ens trobem davant d’un decret que ha entrat com un “colp d’estat” als drets dels treballadors i
un colp brutal a les conquestes que tant costaren aconseguir durant anys.
D’acord amb això, se sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels següents:
ACORDS:
1.- L’Ajuntament de Riba-roja de Túria exigeix al Govern que retire aquesta Reforma
Laboral i que consensue amb l’oposició una reforma que protegisca als treballadors,
mantinga la flexibilitat interna de les empreses, però sempre des de l’àmbit de la negociació
amb els sindicats.
2.- L’Ajuntament de Riba-roja de Túria recolza totes les mobilitzacions en contra de la
reforma laboral promogudes des dels Sindicats.
3. Donar traslladat dels acords:

−
−
−

A la presidència del Govern.
A la Ministra de treball.
Als grups parlamentaris del Congrés dels diputats.

Als sindicats CCOO i a la UGT.

Sotmés a votació, la moció no prosperà per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació i amb el vot en contra dels srs. Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandeña i Ferriols, del PP, i sr. alcalde, i amb el vot a
favor dels srs. Raga, Luján, López, Hernández, Orellano i Gómez, del PSOE, i els srs. Folgado i
Gómez d'EUPV, i el sr. García de Coalició Compromís.
DESÉ QUINT. MOCIÓ EUPV CONTRA RETALLS POLÍTICS D'IGUALTAT.El sr. alcalde passa la paraula al regidor d'Esquerra Unida del País València que dóna
lectura a la moció que diu el següent:
1.2. MOCIÓ CONTRA RETALLADES POLÍTIQUES D’IGUALTAT
En/Na Carmen Folgado Teresí, com portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida de Ribaroja de Túria, davant del Ple
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els retalls del Consell que estan afectant als serveis públics, han afectat també a les polítiques
d’igualtat i, per tant, als drets de les dones.
La falta de pressupost en polítiques d’igualtat inclou la destrucció d’organismes i serveis en
aquesta matèria i en atenció a les víctimes de violència de gènere, i açò suposa un revés per
aconseguir la igualtat real. Aquestes mesures estan suposant l’acomiadament de professionals
qualificades, que estaven prestant un servei de qualitat i compromís amb la igualtat. Al País
Valencià, hi havia 48 oficines d’ajuda a les víctimes del delit. Desprès de les mesures
adoptades per la Conselleria només quedaran obertes 16 oficines a tota la Comunitat
Valenciana.

Les primeres oficines d’atenció a les víctimes del delicte s’obreiren al 2004 per a complir la llei
estatal que estableix que ha d’haver almenys una oficina en cada partida judicial. Aquestes
oficines són ateses per la fundació FAVIDE (Fundació per a l’Atenció de les Víctimes del Delit i
Encontre Familiar), que va ser constituïda per la Generalitat Valenciana en el 2004 sota la
seua tutela i protectorat, amb l’objetiu d’acomplir una funció social essencial de primer ordre
oferint serveis gratuïts, especialitzats, per a solucionar la situació de desempar en la que es
troben les víctimes del delit. D’elles, un 70% són víctimes de la violència de gènere. Els retalls
començaren l’1 de gener del 2012, mitjançant un Expedient de Regulació d’Ocupacio (ERO)
promogut per la Conselleria de Justícia i Benestar Social, ja que la Fundació Favide depén de
la Generalitat.
S’han tancat 32 oficines d’ajuda a víctimes de la violència de gènere. Aquesta actuació deixa
en una situació més que vulnerable a milers de dones que reben assistència en aquestes
oficines, usualment d’àmbit comarcal. Aquest tancament suposa deixar desassistides a unes
6.000 dones maltractades cada any. Aquestes oficines ajuden a les dónes per entrar en centres
d’acollida, informen de quin procediment serà el més ràpid, si denuncien a la Guàrdia Civil o
la Policia, si acudeixen al jutjat o bé col.laboren amb elles per a aconseguir prestacions.
Al País Valencià, hi havia 48 oficines d’ajuda a les víctimes del delit. Amb les retallades, en
València, de 26 oficines en: València (ciutat), Ayora, Alzira, Carlet, Catarroja, Bètera, Chiva,
Gandia, Llíria, Llutxent, Manises, Massamagrell, Mislata, Moncada, Naquera, Utiel,
Paiporta, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena, Sagunt, Sueca, Torrent, Vallanca i
Xàtiva; solament quedaran obertes 6 oficines: a Alzira, Requena, Gandia, Paterna, Torrent i
la Ciutat de la Justícia.
A Alacant, de 15 oficines en: Alacant (ciutat), Alcoy, Benidorm, Benissa, Dènia, Elx, Elda, Ibi,
Novelda, Orihuela, Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, Villajoyosa i Villena solament, es
mantindran 7 oficines, en: les dependències de la capital, Benidorm, Alcoi, Dènia, Orihuela i
Torrevieja. I en Castelló de 7 oficines en: Albocàsser, Castelló (ciutat), Nules, San Mateu,
Segorbe, Vila-real, i Vinaròs, únicament quedaran obertes tres oficines en: Vinaròs, Vila-real i
la de la capital.
Per tant, des de Paterna fins Ademús els retalls no han deixat ni una sola oficina. Açò implica
que les víctimes dels maltractaments hauran de desplaçar-se molts kilòmetres per a obtindre
ajuda. Per tant, sembla que el PP no considera a totes les dones víctimes del maltractament de
igual manera; ja que les víctimes de les zones rurals no tindran la mateixa protecció que les de
València. I en la lluita contra la violència de gènere i en les polítiques d’igualtat, és
fonamental, assessorar i informar a la víctima dels recursos dels que disposa. Moltes dones no
tiren endavant les denúncies per a què quan arriben als jutjats es troben desemparades i
indefenses.
En el primer semestre del 2011 aquest servei d’oficines d’atenció a les víctimes del delit va
ajudar a 11.000 víctimes de delits, de les quals un 70% eren víctimes dels maltractaments. Per
tant considerem que aquestes mesures adoptades per el consell són una mostra de menyspreu
gravíssim cap a les víctimes de la violència de gènere. I des d’EUPV exigim al Consell que
rectifique d’immediat i que faça gestos veritables de lluita contra la violència de gènere.
La gestió del PP està donant l’esquena a les víctimes de maltractament. El tancament
d’aquestes oficines se suma als gestos que ja hem vist en la minva de les partides dels últims

pressupostos autonòmics, i en la poca disponibilitat d’aquest govern en fer efectiu allò que es
va comprometre en la última legislatura: l’aprovació de la Llei contra la violència de gènere.
Açò s’agreuja amb els impagaments del Consell als advocats ja que han provocat que molts
dels Punts de Trobada Familiar estiguen sense lletrats. Els Punts de Trobada Familiar
atengueren en el primer semestre del 2011 a més de 400 menors d’edat, (en el darrer exercici,
els centres gestionats per FAVIDE atengueren un total de 546 expedients, el que suposa un
increment del 8% respecte a l’any anterior) facilitant el dret dels menors a mantindre una
relació amb els seus pares i parents desprès d’una separació. La tisora inflexible del Consell, i
dirigida fonamentalment cap als serveis socials, està provocant que es queden sense atenció
els col.lectius que més la necessiten. Recordem que, al voltant del 65% d’usuaris d’aquestes
oficines gestionades per FAVIDE tenen una situació econòmica desfavorable.
ACORD:
1. Des de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, ens oposem a les retallades del Consell
respecte les polítiques igualtat.
2. Des de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, exigim al conseller de Justícia i Benestar
Social que aprove una llei que impedisca qualsevol reducció a l’atenció a les víctimes de
violència de gènere.
3. Des de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, exigim al Consell que no es trenquen els
acords amb les organitzacions de dones pels quals es prestaven serveis tals com Centres
d’Orientació a la Dona, Assessoria Jurídica, Cases d’Acollida per a dones víctimes de violència,
Biblioteca de la Dona, Punts de Torbada Familiar etc.
4. Des de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, exigim que no s’eliminen les subvencions
destinades als Ajuntaments per al manteniment de Centres Municipals d’Atenció a les Dones.
5. Traslladar aquests acords:
a. A tots els Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.
b. A la Conselleria de Justícia i Benestar Social.
c. Al President del Consell Valencià, Alberto Fabra.

Sotmés a votació la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació i amb el vot en contra dels srs. Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandeña i Ferriols, del PP, i sr. alcalde, i amb el vot a
favor dels srs. Raga, Luján, López, Hernández, Orellano i Gómez, del PSOE, i els srs. Folgado i
Gómez d'EUPV, i el sr. García, de Coalició Compromís.

DESÉ SEXT. MOCIÓ PSPV-PSOE AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA.-

El sr. alcalde passa la paraula al regidor del Partit Socialista Obrer Espanyol que dóna
lectura a la moció que diu el següent:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE RIBAROJA DE TÚRIA AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
En Riba-roja de Túria, a 23 de Febrer de 2012
D’acord i a l’empara del que preveu el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria desitja sotmetre a la consideració del Ple Municipal la MOCIÓ següent:
Commemorem el Dia Internacional de les dones en un moment complex i difícil. La crisi global
i la seua gestió estan augmentant les desigualtats al nostre país mentres creix la inquietud
sobre futur de les polítiques d’igualtat i el seu abast en la vida quotidiana d’hòmens i dones.
Un dels canvis més importants que s’ha produït en la nostra societat en les últimes dècades ha
sigut l’evolució de la situació de les dones i l’avanç de la igualtat, un fet que ha situat a
Espanya en l’avantguarda europea i ha format part fonamental de la nostra modernització
com a país. Hui les dones tenen una major presència en la vida econòmica, social i política,
gràcies al seu esforç individual i col.lectiu, que ha sigut compartit per la societat i acompanyat
per les polítiques desenrotllades per les distintes Administracions Públiques.
En els últims anys hem vist avançar la legislació sobre igualtat. Realitzacions com la llei de
protecció integral contra la violència de gènere, la llei per a la igualtat, la llei de salut sexual i
reproductiva i de la IVE, el Pla integral de lluita contra la Tracta de sers humans, etc.. han
estat acompanyats d’importants avanços en drets socials plasmats en la Llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i en l’impuls de Plans,
programes i recursos d’atenció integral a les dones. Les polítiques d’atenció social i rendes per
combatre la pobresa han tingut com a destinatàries a les dones, principals víctimes de
l’exclusió social, i l’increment de les pensions mínimes en els últims anys han millorat la
qualitat de vida de moltes dones majors. A l’incrementar les pensions mínimes hem vist reduir
la vulnerabilitat i la pobresa dels que compten amb ingressos més escassos.
En definitiva, l’avanç en drets individuals i el desenrotllament de l’Estat del Benestar han
acompanyat les dones i els hòmens del nostre país en el seu projecte vital. A pesar de les
dificultats no podem permetre que este procés d’avanç, que és positiu per a la societat en el seu
conjunt, patisca retrocessos ni es paralitze. Creiem necessari defendre i mantindre conquistes
adquirides i continuar impulsant actuacions que facen efectiu el dret a decidir, la protecció
eficaç enfront de la violència de gènere, la igualtat en l’ocupació, la igualtat salarial, i el dret a
la conciliació, en definitiva la igualtat efectiva de dones i hòmens.
A més, hem de reforçar els servicis de l’Estat del Benestar, l’educació, la sanitat, els servicis
socials, les pensions, que han sigut fonamentals per a millorar la vida de les dones: No sols
han impulsat la seua participació social sinó que a més han convertit en dret de ciutadania
l’atenció de les persones. Tradicionalment les dones s’han ocupat en exclusiva de l’atenció, i ho
han fet a costa de les seues expectativas i el seu desenrotllament personal, social i professional.
La igualtat és un dret de ciutadania que a més de reforçar la cohesió social garantix eficiència
econòmica, ja que l’aprofitament de totes les capacitats proporciona resultats positius per a
tota la societat. Només podrem avançar en una societat eficient des d’un model que reconega

totes les capacitats, que aprofite el coneixement i els recursos de totes les dones i hòmens del
nostre país i que afronte la crisi de manera activa.
Només ens recuperarem de forma sostenible d’esta crisi si les propostes són capaces d’integrar
la participació laboral i econòmica de les dones des de la normalitat i si les polítiques socials
s’enfoquen des de la integralidad dels itineraris de vida i les necessitats reals i quotidianes de
les persones. Els drets individuals són la millor estructura institucional per a una societat
lliure i forta, capaç d’afrontar des de la capacitat i la responsabilitat compartida els reptes del
futur.
Hui a més podem assegurar que l’Estat del Benestar és més necessari que mai per a garantir
l’efectivitat dels drets a les persones i per a recolzar als que estan en situació de major
vulnerabilitat, un espai on les dones són majoria. Per això junt amb la garantia de drets és
fonamental reforçar el dret a l’educació des dels 0 anys, la sanitat pública, l’atenció a les
persones en stuació de dependència, els servicis d’atenció, en definitiva una xarxa que facilite
la vida de les persones amb opcions i oportunitats.
Amb esta ambició per la conquista d’una societat que incorpora la igualtat efectiva en totes les
seues actuacions, i amb el compromís de fer de la igualtat un principi rector de totes les
nostres polítiques, este Ajuntament de Riba-roja de Turia aprova la següent declaració
institucional este dia 8 de març per a:
Valorar l’important impuls de la igualtat durant els últims anys en la nostra societat, la qual
cosa ha permés incrementar la presència d’hòmens i dones, aportant amb això un potencial
fonamental per al desenrotllament social, econòmic, polític i democràtic del nostre país.
Impulsar la presència de les dones en l’ocupació i el mercat de treball garantint la igualtat en
l’accés i en el salari, conscients que la igualtat és imprescindible per a reactivar la nostra
economia, i comptant per a això amb un instrument com la Llei per a la Igualtat. Recolzar a
més les iniciatives emprenedores de les dones.
Apostar per polítiques que garantisquen el dret a la conciliació de la vida professional,
familiar i personal d’hòmens i dones, amb mesures que promoguen la flexibilitat dels horaris
d’acord amb les necessitats conciliació de les persones, o que permeten temps dedicats a
l’atenció, complementades amb recursos socials i educatius que aposten per un model de
servicis professionals d’acord amb la necessitada atencio de persones en situació de
dependència a totes les edats.
Reconéixer i comprometre’ns amb les iniciatives de les dones en l’àmbit rural i en el
desenrotllament local.
Continuar treballant pels drets de les dones, que inclouen el dret a triar sobretot allò que
afecta la seua salut sexual i reproductiva.
Ampliar la xarxa de servicis i el suport per a garantir el Desplegament de la Llei integral
contra la violència de gènere, comprometent-nos una vegada més en la lluita contra totes les
formes d’abús, atac a la dignitat i a la llibertat de les dones, en especial la tracta de sers
humans amb fins d’explotació sexual.

Lluitar contra la feminització de la pobresa i l’exclusió social recolzant a les dones en situació
de vulnerabilitat, especialment a les dones majors i les que són responsables de famílies
monomarentales.
Apostar per una ciutadania compromesa amb la igualtat i el desenrotllament d’un nou
contracte social que afavorisca el ple desenrotllament de les dones i els hòmens com a millor
forma per a afrontar una eixida col.lectiva a la difícil situació econòmica per la que hui
travessa nostre país.
Reclamem al Govern de la nació:
• Que mantinga el dret de les dones a decidir sobre la seua salut sexual i reproductiva,
d’acord amb la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la IVE, fent-ho efectiu en totes
les CC.AA.
• Que modifique el decret de mesures urgents per a la reforma laboral, a fi de garantir
de manera efectiva el dret a la conciliació així com les mesures que facen possible la
igualtat en l’ocupació, la incorporació de les dones a tots els llocs de responsabilitat, i
la igualtat salarial, tal com establix la llei per a la igualtat.
• Que impulse els servicis de l’Estat del Benestar relacionats amb l’atenció i l’atenció a
totes les persones que ho necessiten, especialment menors, persones majors i en
situació de dependència.
• Que promoga la igualtat real i efectiva en totes les polítiques públiques i en la societat.
Sotmés a votació la moció no va prosperar per majoria absoluta del número legal de
membres de la corporació i amb el vot en contra de Srs/es, Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandeña, Ferriols del PP i Sr. Alcalde i amb el vot
a favor dels Srs/es, Raga, Luján, López, Guerrer, Hernández, Orellano, i Gómez PSOE i els
Srs/el seu Folgado i Gómez d'EUPV i el Sr. García de Coalició COMPROMÍS
A propuesta de los Grupos políticos, PSPV- EU y CM COMPROMÍS, se retiran del orden del
día las tres mociones presentada que se detallan a continuación.

Sent un punt no inclòs en l'orde del dia i considerant el que establix l'art. 83 del
ROFRJCL, se sotmet al Ple la declaració d'urgència. Sotmesa a votació, el Ple per
unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria absoluta del
nombre legal de membres la va acordar, passant a continuació al fons de l'assumpte en
els termes següents:
DESÉ SÈPTIM.
MOCIÓ CM. COMPROMÍS SOBRE CONDEMNA A
L'ACTUACIÓ BRUTAL DE LA POLICIA CONTRA ELS ESTUDIANTS DE
L'INSTITUT LUIS VIVES.
A proposta del portaveu de CM Compromís, el sr. alcalde retira este punt de l'orde dia.
DESÉ OCTAU. MOCIÓ EUPV SOBRE EL SUPORT A LES MOBILITZACIONS
ESTUDIANTILS
A proposta del portaveu d'EU, el sr. alcalde retira este punt de l'orde dia.

DESÉ NOVÉ. MOCIÓ PSPV-PSOE SOBRE CONDEMNA A LA DELEGADA
DEL GOVERN PER L'ACTUAL ACTUACIÓ BRUTAL DE LA POLICIA CONTRA ELS
ESTUDIANTS DE L'INSTITUT LUIS VIVES.
A proposta del portaveu del PSPV, el sr. alcalde retira este punt de l'orde dia.
Sent un punt no inclòs en l'orde del dia i considerant el que establix l'art. 83 del
ROFRJCL, se sotmet al Ple la declaració d'urgència. Sotmesa a votació, el Ple, per
unanimitat de tots els seus membres assistents que conformen la majoria absoluta del
nombre legal de membres, la va acordar passant a continuació al fons de l'assumpte en
els termes següents:
VINTÉ.- MOCIÓ CONJUNTA.Bernat García Sevilla
Raga Gadea,
Grup M. Bloc-COMPROMÍS
Municipal SOCIALISTA

Carmen Folgado Teresí,
Grup Municipal d'EUPV

Roberto
Grup

Bernat García Sevilla, portaveu de Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS; Carmen Folgado
Teresí, portaveu de Grup Municipal d'EUPV i Roberto Raga Gadea, portaveu de Grup
Municipal SOCIALISTA en l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, presenten la següent
MOCIÓ:
L'actuacio violentíssima i desproporcionada de la policia contra les protestes pacífiques i
justificades dels estudiants de l’IES Lluís Vives de València han donat la volta al món en
poques hores. Menors d’edat i persones majors han estat agredits, retinguts i detinguts sense
cap justificació, violant-se drets constitucionals fonamentals en un estat democràtic.
La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha justificat les
càrregues policials i les detencions, la qual cosa ha intensificat les protestes. És molt greu que
algunes de les seues DECLARACIÓNs hagen quedat desmentides per els vídeos que molts
manifestants han pres al carrer, amb els seus mòbils, i que demostren que les reaccions més
violentes són per part de les forces de seguretat de l’Estat. És inacceptable que el Cap Superior
de Policia haja qualificat els estudiants de l'IES Lluís Vives de València com “l'enemic”, en unes
DECLARACIÓNs que han donat la volta al món.
Les protestes del estudiants són per a denunciar la manca de calefacció, llum i mitjans bàsics
als centres educatius, a conseqüència dels impagaments i de les retallades pressupostàries del
Govern Valencià en serveis públics bàsics i essencials. Com hem pogut llegir a les pancartes de
protesta els estudiants són el poble, no l'enemic.
Per tot això, proposem al Ple de l'Ajuntament de Riba-roja els següents ACORDS:
1.-El Ple de Riba-roja de Túria condemna l'actuació desmesurada de la policia
antidisturbis contra estudiants i ciutadans de la ciutat de València i especialment les
càrregues del dia 20 de febrer contra els estudiants de l'Institut Lluís Vives.
2.- El Ple de Riba-roja de Túria demana la destitució immediata de la delegada del
Govern en València, Paula Sánchez de León com a responsable màxima de l'actuació de la
policia.
3.- El ple de Riba-roja de Túria demana la destitució del Cap Superior de Policia,
responsable directe de l'actuació en el carrer de les forces de seguretat.
4.- El Ple de Riba-roja de Túria comunicarà aquests acords a la direcció de l'IES Lluís
Vives de València, a la Federació d'estudiants de la Comunitat Valenciana; als portaveus dels

grups parlamentaris de les Corts Valencianes i del Congrés dels Diputats, al Defensor del
Menor i a la Presidència del Govern d’Espanya.
Riba-roja, 2 de març de 2012
Bernat García Sevilla
Carmen Folgado Teresí,
Roberto Raga Gadea,
Grup M. Bloc-COMPROMÍS
Grup Municipal d'EUPV
Grup
Municipal SOCIALISTA
Sotmés a votació, la moció no va prosperar per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació i amb el vot en contra dels srs. Silvestre, Delgado, Ruíz, Moreno,
Vázquez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandeña i Ferriols, del PP, i sr. alcalde, i amb el vot a
favor dels srs. Raga, Luján, López, Hernández, Orellano i Gómez, del PSOE, i els srs. Folgado i
Gómez, d'EUPV, i el sr. García de Coalició Compromís.

Sent un punt no dictaminat per la Comissió Informativa respectiva en l'art. 82.3
del ROF, se sotmet al Ple la declaració d'urgència. Sotmesa a votació, el Ple ratifica la
seua inclusió en l'Orde del Dia per unanimitat de tots els seus membres assistents que
conformen la majoria absoluta del nombre legal de membres passant a continuació al
fons de l'assumpte en els termes següents:
VINTÉ PRIMER. MOCIÓ EUPV “8 DE MARÇ DEL 2012: DIA INTERNACIONAL DE
LA DÓNA”
-A proposta de la portaveu del Grup EUPV, el sr. alcalde retira la moció.
Sent un punt no dictaminat per la Comissió Informativa respectiva en l'art. 82.3
del ROF, se sotmet al Ple la declaració d'urgència. Sotmesa a votació, el Ple ratifica la
seua inclusió en l'Orde del Dia per unanimitat de tots els seus membres assistents que
conformen la majoria absoluta del nombre legal de membres passant a continuació al
fons de l'assumpte en els termes següents:

VINT-I-DOSÉ. MOCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA DEL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, mostramos el nostre
Compromís per a instar que, des de totes les administracions públiques, així com també des
dels agents socials i econòmics, les institucions acadèmiques i els mitjans de comunicació, es
contribuïsca a aconseguir la plena igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, aconseguint
amb això una societat més justa, solidària i igualitària.
Les societats democràtiques tenen com principal seña d'identitat els avanços
aconseguits en la consecució del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, és per
això que aconseguir la participació activa de les dones, en tots els àmbits de la vida, ha de
constituir-se com un objectiu fonamental per a totes les administracions públiques.

L'especial conjuntura econòmica actual que afecta, en gran manera, a les dones i
l'elevada taxa de desocupació femenina existent, fa necessari incorporar la perspectiva de
gènere als Planes d'Acció, que des de les diferents administracions públiques es duguen a terme,
amb la finalitat de generar empleo femenina.
Les polítiques públiques d'igualtat han de donar resposta a les necessitats actuals,
aportant els recursos i servicis especialitzats per a això. En este sentit les institucions han
d'apostar per una política d'igualtat participativa, extensiva i integral, perquè totes les persones
disfruten de les mateixes condicions i oportunitats de participació en la vida laboral, social,
cultural, familiar i política, sense cap discriminació.
La llei 9/2003 d'abril de la Generalita, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens i el IV
Plan d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i hòmens ( 2011/2014) arrepleguen el compromís del
Consell d'incorporar la perspectiva de gènere a totes les seues polítiques, aconseguint que cada
vegada existisca major presencia femenina, en tots els àmbits de la nostra societat.
Al nostre país es va aprovar la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i hòmens, i la Llei 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència
de genere, que han suposat importants avances normatius.
No obstant això, a pesar dels avanços aconseguits en matèria d'igualtat d'oportunitats i
de la normativa legal existència respecte d'això, continuen persistint obstacles que dificulten la
plena participació de les dones en els diferents àmbits de la societat i el seu accés i permanència
als de responsabilitat. Continuen existint salarials importants, la taxa de desocupació femenina
és molt superior al masculí, les xifres de violència contra la dona continuen sent alarmants.
Per tot l'anteriorment exposat, el Ple per unanimitat de tots els membres assistents que
conformen la majoria absoluta del núm. legal de membres, acorda:
1.- Impulsar des de totes les Administracions, aquelles mesures necessàries per a
aconseguir l'objectiu d'igualtat, contribuint a l'èxit d'una societat més justa, solidària i
igualitària.
2.- Continuar impulsant el Consell Municipal de la Dona, com a òrgan de participació i
consulta, per a l'elaboració i implantació de polítiques d'igualtat. Així mateix reconéixer la labor
exercida des de la seua creació així com la dedicació desinteressada de les dones i hòmens que
conformen el dit Consell, i molt especialment de les que representen a les associacions de dones
del municipi.
3.- L'Ajuntament de Riba-roja del Túria, es compromet a la incorporació de la
perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques municipals, per mitjà del
desenrotllament de Planes municipals d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i hòmens.
4.- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana l'aprovació i Desplegament de La Llei integral
de la Comunitat Valenciana contra la violència sobre la dona, així com el desenrotllament del III
Pla de mesures del govern valencià per a combatre la violència que s'exercix contra les dones.

5.- Instar a la Generalitat Valenciana a desenrotllar el IV Pla d'Igualtat d'oportunitats
entre dones i hòmens de la Comunitat Valenciana, així com aprovar el I Pla Concilia.
6.- Sol·licitar al Govern Valenciana que continue impulsant el compliment de la Llei
9/2003 d'abril de la Generalitat Valenciana, per a la Igualtat entre Hòmens i Dones, que tenen
com a objecte regular i fer efectiu el principi d'Igualtat de dones i hòmens en la Comunitat
Valenciana.
7.- Sol·licitar a les administracions autonòmica i estatal la promoció dels plans
d'igualtat en les empreses, així com també la promoció de polítiques actives d'ocupació que
afavorisquen la incorporació de la dona al mercat laboral, la seua permanència en el mercat de
treball i l'accés als lloc de responsabilitat en les empreses.
8.- Instar a les diferents administracions públiques perquè continuen promocionant el
tractament de la imatge no discriminatòria de la dona en els mitjans de comunicació.
9.- Instar el Govern central perquè impulse el compliment de la Llei orgànica 3/2007,
de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i hòmens.
10.- Sol·licitar al Govern d'Espanya l'augment dels pressupostos destinats al foment de
l'esperit emprenedor de les dones i els programes dirigits a aconseguir la igualtat d'oportunitats
entre dones i hòmens, en l'àmbit laboral.
11.- Sol·licitar a l'Administració autonòmica i Estatal la inclusió en el sistema educatiu
d'iniciatives que afavorisquen la igualtat d'oportunitats.
12.- Buscar la implicació de tota la societat civil perquè es reconeguen els drets de la
dona, i per a fer de la igualtat d'oportunitats una realitat.
13.- D'este acord es traslladarà el president del Govern, al president de la Generalitat i
als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.

VINT-I-TRESÉ. PRECS I PREGUNTES

I no havent-hi més assumptes que tractar pel sr. president s'alça la sessió sent les 18:15 hores
del que jo, la secretària, done fe.

