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Joan Mata Cots i Salvador Llopis Ibiza, integrants de la Comissió de seguiment dels expedients 

derivats de les obres de C/ Les Tendes 27, en representació dels seus respectius grups municipals 

(PRO i PP), després del treball efectuat al llarg de les sessions de dita Comissió, i analitzada la 

documentació aportada en la mateixa, presenten per al seu debat i consideració la següent proposta 

de 

CONCLUSIONS 

 

1.- En relació amb les obres executades en l'immoble de C/ Tendes 27 

En base a la seqüència de fotografies aèries municipals dels anys 2007-2011 elaborades per 

l'empresa Proyectos SIG Integrados en el marc del Conveni subscrit amb la Diputació de València 

(Egevasa), i de l'informe de l'arquitecte tècnic municipal, Juan R. Porta Sancho, de 5-09-2014, es pot 

constatar que: 

 

1.1.- Entre juliol de 2007 i juny de 2009, sense cap llicència d'obra, la coberta inclinada de teula àrab 

de les crugies 1 i 2 (element protegit de l'edifici segons el PGOU) es destrueix i es transforma en una 

coberta plana. 

 

1.2.- Entre juny de 2009 i juliol de 2011, sense cap llicència d'obra, la coberta inclinada de teula àrab 

de la crugia 5 (element protegit de l'edifici segons el PGOU) es destrueix i es transforma en un pati 

obert. 

 

1.3.- Entre juny de 2009 i juliol de 2011, sense cap llicència d'obra, la coberta inclinada de teula àrab 

de la crugia 4 (element protegit de l'edifici segons el PGOU) es transforma en una coberta plana. 

 

1.4.- Entre juny de 2009 i juliol de 2011, sense cap llicència d'obra, es genera un lucernari de 4 m2 en 

la crugia 3. Modificant-se, per tant, la coberta de dita crugia (element protegit de l'edifici segons el 

PGOU). 

 

1.5.- Entre juny de 2009 i juliol de 2011, sense cap llicència d'obra, s'elimina el pati original de 

l'immoble (element protegit de l'edifici segons el PGOU), i se'n genera un de nou al fons, en la 5a 

crugia. Òbviament, l'eliminació del pati necessàriament comporta modificacions en la coberta 

protegida de l'immoble. 

 

1.6.- En setembre de 2014, quan es practica inspecció municipal a les obres, els serveis tècnics 

municipals valoren que s'ha executat obra per valor de 70.790,85€. És a dir, 65.290,85€ més d'allò 

permés per la llicència d'obra menor concedida en data 13-11-2013 (exp. 234/13-OMe). 
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2.- En relació a les sol·licituds de llicència municipal d'obres 

 

2.1.- En juny de 2010 l'espòs d'Ana Mª Morell va sol·licitar llicència d'obra menor per a reformar el pati 

interior de Tendes 27 (exp. 128/10-OMe). Sol·licitud de la que va desistir poc després, essent 

acceptat dit desistiment per l'Ajuntament. No obstant, com s'observa en les ortofotos, a pesar de la 

sol·licitud de desistiment la reforma del pati es va dur a terme (de fet, estava ja executada en juliol de 

2011). 

 

2.2.- En octubre de 2013 l'espòs d'Ana Mª Morell va sol·licitar llicència d'obra menor per import de 

5.500€, la qual va ser concedida en novembre (exp. 234/13-OMe). En les ortofotos es pot comprovar 

que, en eixos moments, ja s'havia executat molta més obra en Tendes 27, sense cap tipus de 

llicència. 

 

2.3.- En data 7 de juliol de 2014 l'espòs d'Ana Mª Morell va sol·licitar llicència per a unes obres 

valorades en 12.000€. Les quals pretenien, entre altres coses, l'eliminació del pati lateral original i la 

generació d'un altre pati al fons. En les ortofotos es pot comprovar que, en eixe moment, ja s'havia 

eliminat el pati lateral original i ja s'havia fet el nou pati de la 5a crugia. És a dir, que ja s'havia 

executat, sense llicència, allò per al que s'estava demanant la mateixa. 

 

2.4.- En data 6 d'agost de 2014, vint-i-sis dies després d'haver sigut denunciades les obres sense 

llicència, l'espòs d'Ana Mª Morell va sol·licitar llicència d'Obra Major per a unes obres valorades en un 

PEM de 71.840,91€ (exp. de legalització 56/14-ERU, durant un temps exp. 42/14-OMA). Dita 

sol·licitud anava acompanyada d'un projecte bàsic sense visat col·legial. En dit projecte no 

s'especificaven les obres ja executades que va constatar la inspecció municipal realitzada en 

setembre, i que recull l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 5-09-2014. 

 

2.5.- En data 28 d'octubre de 2014 l'espòs d'Ana Mª Morell, per requeriment municipal, va presentar 

un nou document denominat expedient de legalització, en substitució del projecte d'obra de 6-08-2014 

(exp. de legalització 56/14-ERU). Aquest document novament no presenta visat col·legial. Ni tampoc 

identifica quina era l'obra realitzada en aquell moment, sense la preceptiva llicència, diferenciant-la 

d'aquella altra pendent d'executar; quan aquest és justament un dels objectius principals dels 

expedients de legalització. 
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3.- En relació a les formalitats procedimentals no observades 

 

3.1.- En l'expedient de legalització 56/14-ERU (durant un temps exp. 42/14-OMA) falta el 

corresponent projecte d'execució, degudament visat, que requereix l'arquitecte tècnic municipal, 

Vicent Llopis Cardona, a l'informe de 25-07-2014. Projecte d'execució que es demana a l'anvers dels 

models normalitzats municipals per a sol·licituds de llicències d'obra major, de conformitat amb el que 

es disposa en l'art. 2.2 de la Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació i el Reial Decret 1000/2010 sobre 

visat col·legial obligatori. Documentació necessària per a l'inici de les obres segons disposa l'art. 6.1.3 

del RD 314/2006 pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i l'art. 488.2 del ROGTU. 

 

3.2.- En l'expedient de legalització 56/14-ERU (durant un temps exp. 42/14-OMA) falta el 

corresponent estudi bàsic de seguretat i salut que requereix l'arquitecte tècnic municipal, Vicent Llopis 

Cardona, a l'informe de 25-07-2014. Estudi de seguretat i salut que es demana a l'anvers dels models 

normalitzats municipals per a sol·licituds de llicències d'obra major, de conformitat amb l'art. 4.2 del 

RD 1627/1997 i l'art. 488.2 del ROGTU. 

 

3.3.- En l'expedient de legalització 56/14-ERU (durant un temps exp. 42/14-OMA) falta la 

corresponent documentació necessària justificativa per a la gestió de residus en la construcció que 

requereix l'arquitecte tècnic municipal, Vicent Llopis Cardona, a l'informe de 25-07-2014. 

Documentació de gestió de residus que es demana a l'anvers dels models normalitzats municipals per 

a sol·licituds de llicències d'obra major, de conformitat amb l'article 4.1 del Reial Decret 105/2008 pel 

qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

 

3.4.- En el projecte presentat pel promotor el 28-10-2014, denominat expedient de legalització, no hi 

ha cap diferència en els plànols "03 estado actual 1" i "04 estado actual 2" respecte als mateixos 

plànols que figuren en el projecte presentat el 6-08-14. És a dir, que no s'identifica quina era l'obra ja 

executada, sense la preceptiva llicència, diferenciant-la d'aquella altra pendent d'executar; quan 

aquest és justament un dels objectius principals dels expedients de legalització. 

 

3.5.- En el projecte presentat pel promotor el 28-10-2014, denominat expedient de legalització, no 

apareixen grafiades en cap plànol les cobertes inclinades de teula àrab de les crugies 4a i 5a, 

preexistents a les obres, que cita l'arquitecte tècnic municipal, Juan R. Porta Sancho, al seu informe 

de 5-09-2014 (punts 3.a, 3.g i 3.i). 

 

3.6.- En la sol·licitud de llicència d'obra major de data 6-08-2014 es va efectuar una autoliquidació 

d'una bonificació de l'ICIO sense haver presentat sol·licitud de la mateixa. Amb la qual cosa no es 

complia el requisit exigit a l'art. 5.1.E de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost per tal de poder 

aplicar-se la bonificació en règim d'autoliquidació. De fet la sol·licitud va haver de ser requerida per 
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l'administració en data 1-12-2014 (justament un dia després que "Crónica de Oliva" denunciara 

irregularitats en l'aplicació d'aquesta bonificació), segons indica el tresorer acctal., Agustín Picornell, 

al seu informe de 19-10-2017. 

 

3.7.- En la sol·licitud de llicència d'obra major de data 6-08-2014 no es va presentar, simultàniament, 

sol·licitud de bonificació de l'ICIO; requisit exigit a l'art. 5.1.D de l'ordenança fiscal reguladora de 

l'impost per tal de poder accedir a dita bonificació. De fet la sol·licitud va ser presentada en data 2-12-

2014, previ requeriment de l'administració (com s'ha indicat). Malgrat tot, la bonificació va ser 

concedida en data 22-12-14, mitjançant decret d'alcaldia núm. 4.097/14. 

 

 

4.- En relació a les contradiccions i particularitats d'alguns informes 

 

4.1.- En l'expedient de legalització 56/14-ERU (durant un temps exp. 42/14-OMA), referent a les obres 

de C/ Tendes 27, hi ha l'únic informe municipal amb dues propostes de resolució contradictòries entre 

elles (opció A i B): el de l'arquitecte municipal de data 10-10-2014. Del que resulta que unes obres, 

executades sense llicència, poden considerar-se, a la vegada, legalitzables i il·legalitzables. 

 

4.2.- Dit informe de l'arquitecte municipal de data 10-10-2014 considera que l'eliminació del pati 

original de l'immoble (element protegit), i la generació d'un nou pati al fons, pot considerar-se no 

ajustat al planejament (proposta A) o ajustat (proposta B). Modificació del pati que poc abans, 24-07-

2014, va ser informada desfavorablement pel mateix tècnic municipal. És a dir, que en dos mesos i 

mig es va passar d'un informe A, a un informe A-B. D'un informe que era únicament desfavorable, a 

un altre que era desfavorable i favorable, alhora. 

 

4.3.- Dit informe de l'arquitecte municipal de data 10-10-2014 no adverteix la falta de visat col·legial 

del projecte bàsic presentat en data 6-08-2014. A pesar d'haver exigit dit visat a l'anterior informe de 

24-07-2014. 

 

4.4.- Dit informe de l'arquitecte municipal de data 10-10-2014 no adverteix la falta de projecte 

d'execució (degudament visat). La qual cosa, segons l'art. 488.2 del ROGTU, impedeix que puga 

autoritzar-se l'inici de les obres (reinici, en este cas). 

 

4.5.- Dit informe de l'arquitecte municipal de data 10-10-2014 no adverteix la falta del corresponent 

estudi bàsic de seguretat i salut. La qual cosa, segons l'art. 488.2 del ROGTU, impedeix que puga 

autoritzar-se l'inici de les obres (reinici, en este cas). 
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4.6.- Dit informe de l'arquitecte municipal de data 10-10-2014 no adverteix la falta de la corresponent 

documentació necessària justificativa per a la gestió de residus en la construcció. 

 

4.7.- Dit informe de l'arquitecte municipal de data 10-10-2014 no es pronuncia sobre la generació d'un 

lucernari de 4 m2 en la crugia 3, executat sense llicència, amb la consegüent modificació de la 

coberta de dita crugia. A pesar que l'alteració de dit element protegit s'assenyala a l'informe de 

l'arquitecte tècnic municipal de 5-09-2014 (punts 3.a, 3.g i 3.i). Aspecte, aquest, molt important; entre 

altres coses, pel que assenyala el TAG d'Urbanisme a l'apartat TERCER del seu informe de 15-10-

2014: "aquellos elementos integrantes de la protección tipológica que forman parte del aspecto 

exterior, tales como la fachada y cubierta, resultarán siempre compatibles con la funcionalidad del 

inmueble y, en consecuencia, serán, en cualquier caso, objeto de conservación". 

 

4.8.- Dit informe de l'arquitecte municipal de data 10-10-2014 no es pronuncia sobre la destrucció de 

la coberta inclinada de teula àrab de la crugia 4, que sense llicència es va transformar en una coberta 

plana. A pesar que l'alteració de dit element protegit s'assenyala a l'informe de l'arquitecte tècnic 

municipal de 5-09-2014 (punts 3.a, 3.g i 3.i). Aspecte, aquest, molt important; entre altres coses, pel 

que assenyala el TAG d'Urbanisme a l'apartat TERCER del seu informe de 15-10-2014, abans citat. 

 

4.9.- Dit informe de l'arquitecte municipal de data 10-10-2014 no es pronuncia sobre la destrucció de 

la coberta inclinada de teula àrab de la crugia 5, que sense llicència es va transformar en un pati 

obert. A pesar que l'alteració de dit element protegit s'assenyala a l'informe de l'arquitecte tècnic 

municipal de 5-09-2014 (punts 3.a, 3.g i 3.i). Aspecte, aquest, molt important; entre altres coses, pel 

que assenyala el TAG d'Urbanisme a l'apartat TERCER del seu informe de 15-10-2014, abans citat. 

 

4.10.- En l'expedient de legalització 56/14-ERU (durant un temps exp. 42/14-OMA), referent a les 

obres de C/ Tendes 27, hi ha l'únic informe municipal que proposa com a "condicionants" 

modificacions necessàries a efectuar en el projecte presentat (sense anar més lluny: el mateix objecte 

del mateix, que no eren unes obres a efectuar, sinó unes obres ja efectuades, sense llicència). Es 

tracta de l'informe del TAG d'Urbanisme de 15-10-2014. 

 

4.11.- Dit informe del TAG de 15-10-2014 invoca, per primera vegada, el dret constitucional a una 

vivenda digna com un argument de caràcter urbanístic. Ho fa al punt "c" del seu apartat TERCER. 

 

4.12.- En l'informe de l'arquitecte municipal de 30-10-2014 no s'adverteix que en el projecte presentat 

pel promotor el 28-10-2014, denominat expedient de legalització, no hi ha cap diferència en els 

plànols "03 estado actual 1" i "04 estado actual 2" respecte als mateixos plànols que figuren en el 

projecte presentat el 6-08-14. És a dir, que no s'identifica quina era l'obra ja executada, sense la 
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preceptiva llicència, diferenciant-la d'aquella altra pendent d'executar; quan aquest és justament un 

dels objectius principals dels expedients de legalització. 

 

4.13.- En l'informe de l'arquitecte municipal de 30-10-2014 no s'adverteix que en el projecte presentat 

pel promotor el 28-10-2014, denominat expedient de legalització, no apareixen grafiades en cap 

plànol les cobertes inclinades de teula àrab de les crugies 4a i 5a, preexistents a les obres, que cita 

l'arquitecte tècnic municipal, Juan R. Porta Sancho, al seu informe de 5-09-2014 (punts 3.a, 3.g i 3.i). 

 

4.14.- En l'informe de l'arquitecte municipal de 27-02-2015 es reconeix que el projecte presentat pel 

promotor el 28-10-2014 (com també el presentat en data 6-08-2014) incompleix la normativa 

d'habitabilitat en allò relatiu a la il·luminació natural del saló de la planta baixa. El qual, per les seues 

dimensions, requeriria d'una finestra de major superfície que l'existent (o bé caldria reduir aquest). 

Concretament s'incompleix l'art. 48.2 de les Normes urbanístiques del PGOU i l'art. 12 de les DC-09. 

Incompliment que no va ser assenyalat ni en l'informe de 10-10-2014, ni en el de 28-10-2014. 

 

4.15.- Els informes elaborats amb motiu de la resolució del recurs de reposició interposat front a la 

llicència concedida en data 31-10-2014 no van entrar en les qüestions complexes de l'assumpte, a 

pesar que l'art. 119.3 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 

estableix que "el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de 

fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados” (art. 113.3 de l'antiga 

Llei 30/1992). 

 

 

5.- En relació als expedients de protecció de la legalitat urbanística vulnerada 

 

5.1.- En data 9-09-2014, mitjançant decret núm. 2.956/14, es va incoar el primer expedient 

restauració legalitat urbanística (el núm. 56/14-ERU), i es va ordenar la suspensió de les obres que 

s'estaven executant sense llicència. Tot això en base a la denúncia formulada en data 15-07-2014. 

 

5.2.- En data 18-02-2015, mitjançant decret núm. 467/15, es va incoar expedient sancionador (el núm. 

56/14-EIU). Expedient, aquest, que no s'ha conclòs formalment. Ni s'ha imposat cap sanció per la 

realització d'obres sense llicència. Ni com a infracció lleu (art. 265.1 de la LOTUP), ni com a infracció 

greu (art. 263 de la LOTUP). 

 

5.3.- En data 8-06-2015, mitjançant decret núm 2.005/15, es va incoar un segon expedient de 

restauració de la legalitat urbanística (el núm. 43/15-ERU), i es va ordenar per segona vegada la 

suspensió de les obres. Expedient, aquest, que no s'ha conclòs formalment. 
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6.- En relació a les qüestions pendents 

 

A banda del recurs d'apel·lació presentat davant el TSJCV al novembre de 2020 per l'Ajuntament 

d'Oliva contra la sentència núm. 257/20 del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de València (de 

data 13-10-2020 i relativa al recurs contra el decret d'alcaldia núm. 355 de 8-02-2019), existeixen 

diversos expedients amb qüestions pendents. Com ara: 

 

6.1.- En l'expedient de legalització 56/14-ERU (durant un temps denominat expedient 42/14-OMA) 

queda pendent el requeriment de la documentació exigible amb caràcter previ a l'inici d'unes obres: 

- Expedient de legalització, amb desenvolupament i detall de projecte d'execució d'obra, 

degudament visat (en compliment de l'art. 6.1.3 del RD 314/2006, l'art. 488.2 del ROGTU i l'art. 2.c 

del RD 1000/2010). 

- Estudi bàsic de seguretat i salut (en compliment de l'art. 4.2 del RD 1627/1997 i l'art. 488.2 del 

ROGTU). 

- Documentació justificativa necessària per a la gestió de residus en la construcció (en compliment 

de l'art. 4.1 del RD 105/2008). 

 

6.2.- En l'expedient sancionador per infracció urbanística 56/14-EIU queda pendent la imposició d'una 

sanció: 

- Bé com a infracció lleu. És a dir, entre un 2% i un 6% del valor de l'obra executada, en 

compliment de l'art. 265.1 de la LOTUP. 

- Bé com a infracció greu. És a dir, entre un 25% i un 50% del valor de l'obra executada, en 

compliment de l'art. 263 de la LOTUP. 

 

6.3.- En l'expedient de llicència de 1a ocupació 65/2018-LO (tramitat com a declaració responsable en 

virtut de l'art. 214.1.f de la LOTUP) queda pendent el requeriment de la certificació del final d'obra 

expedida per l'Arquitecte Superior i Tècnic, directors de l'obra, i visada pels respectius Col·legis 

Professionals (en compliment de l'art. 3.1.b del Decret 161/1989, l'art. 34.1 de la Llei 3/2004, l'art. 6 

del Decret 462/1971, l'annex II.3.3 del RD 314/2006, i l'art. 2.b del RD 1000/2010). 

Així com també queda pendent l'emissió de l'informe sol·licitat al TAG d'Urbanisme mitjançant provisió 

de l'alcaldia de data 19-07-18. 

 

6.4.- En l'expedient de restauració de la legalitat urbanística 43/15-ERU queda pendent el 

sobreseïment i arxivament, si és el cas. O la incoació d'un futur expedient similar, si és el cas. 
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Al respecte, i com que moltes d'aquestes qüestions pendents depenen directament del resultat del 

recurs d'apel·lació seguit al TSJCV, actualment sub iudice, és especialment important fer un adequat 

seguiment del mateix. Com també ho és elaborar els oportuns informes procedimentals al respecte de 

totes estes qüestions pendents, tenint molt en compte tant els terminis de caducitat dels diferents 

expedients, com els terminis de prescripció de les diferents irregularitats objecte d'algun dels citats 

expedients. 

Per això considerem que, mentre queden expedients pendents de finalitzar, cal mantindre la Comissió 

de seguiment de dits expedients (encara que siga de manera residual, i en els termes que es 

considere oportú). 

En cas contrari s'estaria incomplint l'estipulat al punt 7é de l'acord de constitució de dita Comissió, 

que indica que l'objecte de la mateixa és el seguiment de la gestió de tot allò concernent als 

expedients derivats de les obres de C/ Les Tendes 27. Citant-se textualment expedients com ara el 

sancionador 56/14-EIU, el de llicència d'ocupació 65/2018-LO, el de restauració de la legalitat 

urbanística 43/15-ERU, i el procediment contenciós sub iudice en aquell moment (el P.O. 131/19). 

 

 

 

Oliva, 20 de maig de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Mata Cots           Salvador Llopis Ibiza 
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