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Exposició de motius 
 

L’art. 1 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que els 
Municipis són entitats Bàsiques de l’organització territorial de l’estat i vies immediates 
de participació ciutadana en els assumptes públics, que institucionalitzen i gestionen 
amb autonomia els interessos propis de les corresponents col·lectivitats. 

 
En l’art. 4.1 de la mateixa Llei disposa que, en la seua qualitat d’Administracions 
Públiques de caràcter territorial, i dins de l’esfera de les seues competències, 
corresponen en tot cas als municipis, províncies i illes, entre altres, les potestats 
reglamentàries i d’autoorganització. 

 
L'art. 15 de la Llei 6/94 de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l’Activitat 
Urbanística (DOGV 24.11.94) i l’art. 4 del Reglament de Planejament que la 
desenvolupa (DOGV 29.01.99) arrepleguen la possibilitat d’establir Ordenances 
municipals de Policia de l’edificació, que podran regular condicions de les obres 
d’edificació i complementar l’ordenació urbanística. 

  
La recent Llei 10/2004 de la Generalitat, sobre Sòl No Urbanitzable (DOGV 10.12.04) 
arreplega en els seus arts. 18 a 23, ambdós inclusivament, i 31, aspectes relatius a 
obres, usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable comú que estan subjectes a llicència 
municipal, i fa referència a certes determinacions que han de definir els plans 
urbanístics. En l’Homologació de les Normes Subsidiàries de Corbera no contempla 
algunes d’aqueixes determinacions, per la qual cosa procedeix completar-les, per al 
que es redacta la present Ordenança.  

 
D’aquesta manera es resol el buit existent, sense perjuí que en el seu moment es 
redacte i tramite una modificació per a regular amb major detall el sòl no urbanitzable 
en l’Homologació de les Normes Subsidiàries de Corbera. 

 
Capítol I. Aspectes generals 

 
Art. 1. Àmbit d’aplicació  

 
Les obres, usos i aprofitament en el sòl no urbanitzable comú que es refereix la Llei 
10/2004 només es permetran i es podran ubicar en els terrenys classificats en 
l’Homologació de les Normes Subsidiàries, no permetent-se en les restants zones de 
sòl no urbanitzable.   

A més de les Normes d’aplicació directa recollides en l’art. 12 de la Llei 10/2004, 
es tindran en compte les determinacions complementàries redefinides en aquesta 
Ordenança.  

 
Capítol II. Condicions de l’edificació  

 
Art. 2. Construccions i instal·lacions agrícoles, ramaderes, cinegètiques o 
forestals 

 
Es consideren incloses en les construccions agrícoles les denominades casetes 
agrícoles o casetes d’eines de cultiu, siga quin siga el sistema constructiu utilitzat.  
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Els hivernacles a base de materials lleugers no requereixen autorització específica. Les 
instal·lacions de reg per goteig es consideren instal·lacions agrícoles.  

 
Les condicions d’edificació seran:  

- Parcel·la mínima: 831 m
2
 (1 fanecada) 

- Superfície màxima construïda: major 2 fanecades = 25m
2
 i menor 2 fanecades = 20 

m
2
 

- Alçada: 3,00 m a cornisa o arrancada de la coberta, i una sola planta, no admetent-
se entresolats o entresolats. 
- Distància a límits: 7,50 m a vials o camins, i 5 m als  restants límits. 
- Il·luminació i ventilació: els buits per a il·luminació i ventilació estaran situats com a 
mínim a 2,00 m sobre el sòl, i tindran dimensions inferiors a 0,50 m d’altura i 1,50 m de 
llarg  
- Seran espais diàfans sense distribució interior de cap tipus  
- No tindran instal·lacions d’electricitat ni de llanterneria  

 
Només podran autoritzar-se majors dimensions o superfície amb caràcter excepcional 
en casos degudament justificats (utilització de maquinària agrícola de grans mides, 
etc.) i amb l’autorització prèvia de la Conselleria corresponent. 

 
Art. 3. Habitatge aïllat i familiar  

 
- Les condicions d’edificació seran:  

- Parcel·la mínima: 10.000 m
2
 

- Ocupació màxima de parcel·la: 1,5 % 

- Edificabilitat: 0,015 m
2
t/m

2
s 

- Altura: 7,00 m a cornisa i dues plantes 
- Distància a límits: 7,50 m a vials o camins, i 5 m als restants límits  
- Disposarà d’abastiment d’aigua potable, i d’evacuació, recollida i depuració de 
residus, amb solucions que siguen respectuoses amb el medi ambient i no produïsquen 
contaminació de cap tipus. També disposarà de subministrament d’energia elèctrica en 
baixa tensió 

 
Art. 4. Habitatge rural vinculada a l’explotació agrícola. 

 
Les condicions d’edificació seran les mateixes que per a l’habitatge aïllat i familiar. 
Haurà de justificar-se la vinculació a l’explotació agrícola i la necessitat de la seua 
implantació en la pròpia parcel·la objecte de tal explotació. 

 
Capítol III. Procediment i règim jurídic 

 
Art. 5. Procediment general  

 
D’acord amb el que disposa l’art. 31 de la Llei 10/2004 sobre Sòl No Urbanitzable, els 
actes d’ús i aprofitament del sòl no urbanitzable comú requereixen la prèvia obtenció 
de llicència municipal d’obres i, si és el cas, d’activitat. No obstant això, es podrà 
sol·licitar amb anterioritat un informe urbanístic previ sobre la viabilitat de l’actuació 
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pretesa, en compte de sol·licitar directament la llicència d’obres, sense que això puga 
eximir de la necessitat de sol·licitar i obtenir l’esmentada llicència.  

 
Atés que en els casos expressament assenyalats per l’esmentada Llei a més dels 
informes que emeten els tècnics municipals, fa falta informe de la Conselleria 
competent en matèria d’Agricultura, no es podrà atorgar la llicència municipal sense 
que conste prèviament l’esmentat informe en sentit favorable. 

 
Aquest efecte l’Ajuntament remetrà als Serveis territorials d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació a València, còpia de la sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta, així 
com informe sobre adequació a la normativa urbanística aplicable. 

 
En cas que el citat informe fora desfavorable no procediria l’atorgament de llicència, pot 
també admetre's la petició d’un informe urbanístic previ sobre viabilitat d’allò que s’ha 
sol·licitat, i una vegada emés tal informe en sentit favorable, s’hauria de sol·licitar la 
llicència aportant la documentació complementària que corresponga. Igualment pot 
sol·licitar directament la llicència d’obres. 

 
Art. 6. Informe urbanístic previ sobre viabilitat  

 
Per a sol·licitar informe urbanístic previ sobre viabilitat d’obres, usos o 

aprofitaments en sòl no urbanitzable comú s’haurà d’aportar: 
- Identificació suficient de la parcel·la sobre la qual es pretén actuar: partida, polígon, 
parcel·la, etc.  
- Pla d’emplaçament sobre còpia de pla en l’Homologació de les Normes 
Subsidiàries, grafiant cercle de 150 m de ràdio amb centre en l’edificació prevista Pla 
de situació de l’edificació en la parcel·la, indicant-hi distàncies a límits, superfície, etc.    
- Còpia compulsada del títol de propietat de la parcel·la i nota simple del Registre de 
la Propietat amb una antiguitat inferior a 1 mes. 
- Compromís exprés de mantenir la part de sòl no ocupat en explotació agrària 
efectiva o amb plantació d’arbratge 
- Compromís exprés de formalitzar l’afecció registral, abans de l’atorgament de 
llicència d’obres, de vinculació de la total superfície real de la parcel·la a la construcció, 
amb referència a les concretes limitacions a la seua divisibilitat i edificabilitat que 
s’establisquen 
- Memòria descriptiva dels usos o activitats a desenvolupar, la necessitat de 
l’edificació, així com de l’estat actual i característiques de la parcel·la. 
- Resum de característiques fonamentals de la construcció a realitzar: superfície 
construïda, alçada de l’edificació, ocupació de parcel·la, edificabilitat, característiques 
de l’edificació existent (si l’haguera), etc.  
- Memòria justificativa de l’adequació a les Normes d’aplicació directa i de 
l’Homologació de les Normes Subsidiàries. 
- Justificació, en cas d’habitatge, de les previsions d’abastiment d’aigua potable, i 
d’evacuació, recollida i depuració de residus, amb solucions que siguen respectuoses 
amb el medi ambient i no produïsquen contaminació de cap tipus. 
- Document justificatiu del pagament de la taxa exigible segons l’Ordenança fiscal 
corresponent. 
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Una vegada emesos els informes tècnic i jurídic sobre adequació al planejament i 
normativa urbanística aplicables, si són favorables, es remetrà una còpia de tota la 
documentació obrant en l’expedient als Serveis territorials d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació o Conselleria corresponent, perquè s’emeta l’informe a què es refereix la 
Llei 10/2004. 

 
Si tal informe és favorable, es traslladarà a l’interessat, amb indicació expressa de la 
documentació a presentar per a sol·licitar la llicència d’obres.   

 
Art. 7. Llicència d’obres 

 
 La sol·licitud de llicència d’obres anirà acompanyada de: 
- Projecte bàsic i d’execució redactat per tècnic competent i visat pel seu Col·legi 
professional, en dos exemplars. 
- Estudi de seguretat i salut redactat pel tècnic competent i visat pel seu Col·legi 
professional, o justificant expedit pel Col·legi que tal document ha sigut visat. 
- Qüestionari estadístic d’edificació i habitatge.  
- Justificant del pagament de taxes i impostos que procedisquen segons l’Ordenança 
fiscal vigent. 

Tal projecte inclourà tota la documentació citada abans, i si s’haguera sol·licitat 
amb anterioritat informe urbanístic previ sobre viabilitat, se n’aportarà còpia.   

En cas que no es disposara de tal informe se seguirà el procediment indicat en 
l’anterior, per la qual cosa una vegada emesos els informes tècnic i jurídic sobre 
adequació al planejament i normativa urbanística aplicables, si són favorables, es 
remetrà una còpia de tota la documentació obrant en l’expedient als Serveis territorials 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació o Conselleria corresponent, perquè s’emeta l’informe 
que es refereix la Llei 10/2004. Si tal informe és favorable, es continuarà la tramitació 
per a l’atorgament de la llicència d’obres.   

 
Prèviament a l’atorgament de la llicència, i una vegada es dispose de l’informe 
favorable de la Conselleria d’Agricultura o Conselleria corresponent, haurà d’aportar-se, 
escriptura pública amb justificant de la seua presentació en el Registre de la Propietat, 
en què es recullen els compromisos abans indicats, que caldrà  incloure-hi 
necessàriament un pla d’emplaçament de la parcel·la.    
 
Art. 8. Tramitació  

 
1. Per a la tramitació de l’expedient de sol·licitud de les llicències a què es refereix 
aquesta Ordenança, i sense perjuí de les autoritzacions que procedisquen per altres 
Administracions Públiques competents, es presentarà la corresponent petició en el 
Registre General de l’Ajuntament, utilitzant els impresos normalitzats segons les 
distintes modalitats d’obres,  així com  el corresponent projecte de les obres a realitzar i 
la resta de documentació assenyalada en l’art. 7. No obstant això, serà també 
d’aplicació allò que s’ha assenyalat respecte a presentació de documents en les formes 
previstes en l’art. 38 de la Llei 30/92, modificada per la Llei 4/99, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.  

 
2. Les atribucions per a l’atorgament de llicències urbanístiques corresponen a 
l’Alcaldia.  Aquesta  funció podrà ser delegada en la forma i termes previstos en la 



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

legislació aplicable. Les llicències hauran d’atorgar-se en tot cas per Resolució que es 
notificarà per escrit al sol·licitant. 
 
3.  Quan una petició de llicència no reunisca tota la documentació precisa que 
s’assenyala com necessària des d’aquesta Ordenança, produirà l’efecte de no 
començament dels còmputs per al termini d’atorgament  de la dita llicència per silenci 
positiu, això en virtut d’allò previst en la Disposició Addicional 4a LRAU. En 
conseqüència, detectada la falta de documentació precisa, es requerirà directament a 
l’interessat de la citada aportació de documentació en un termini màxim de 10 dies, 
segons l’art. 71 LRJAP i PAC,  advertint-li que en cas de no aportar la documentació en 
l’esmentat termini, es procedirà a l’arxiu de la seua sol·licitud, sense perjudici d’adoptar 
Resolució expressa aquest efecte i notificar-la a l’interessat. 
 
4. Quan el projecte per al que se sol·licita llicència tinga deficiències o inconvenients, o 
quan la documentació aportada necessite correccions, ampliacions o altres actuacions, 
es requerirà a l’interessat perquè procedisca a esmenar les dites deficiències. 
Igualment se li advertirà que de no esmenar-les, el procediment administratiu 
d’atorgament de la dita llicència romandrà en suspens i paralitzada, reactivant-se el 
procediment una vegada s’aporte o s’esmenen els inconvenients a corregir. En aquest 
mateix requeriment, tant per agilitat com per economia procedimental, s’advertirà al 
sol·licitant de la llicència que si es produïra paralització per un termini superior a tres 
mesos per causa imputable a l’interessat i no a l’Ajuntament, es produirà la caducitat i 
arxiu de l’expedient, adoptant-se Resolució expressa a l’efecte que serà degudament 
notificada a l’interessat, oferint-li els recursos oportuns.  
 
5. Segons el que disposen les respectives Ordenances Fiscals municipals, no s’iniciarà 
el procediment de concessió de llicència si la petició no va acompanyada de la 
corresponent autoliquidació practicada en concepte de  Taxes i d’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions  i Obres. En aquest cas, es requerirà a l’interessat com a 
documentació a esmenar en el termini màxim de 10 dies, transcorreguts els quals 
sense practicar-la, s’arxivarà la petició, adoptant Resolució expressa a l’efecte, que 
serà notificada a l’interessat amb els recursos procedents. 
 
6. L’atorgament d’una llicència no implicarà la conformitat de l’autoliquidació que 
l’acompanye, que estarà subjecta a posterior revisió per part de l’Ajuntament. 

 
Art. 9. Informes i terminis 

 
1. Iniciada la tramitació de l’expedient i en termini no superior a cinc dies, es remetrà 
simultàniament còpia del projecte als òrgans municipals que deuen informar la 
sol·licitud. 
 
2. Segons el que disposa l’art. 4.2 del Reial Decret 2187/1978 en què s’aprova el  
Reglament de Disciplina Urbanística, i la Disposició Addicional  Segona del Reglament 
de Planejament de la Comunitat Valenciana, les llicències urbanístiques requeriran tant 
informe tècnic com jurídic, que seran emesos pels tècnics competents en funció de la 
titulació requerida.  
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3. D’acord amb el que disposen els articles 82 i 83 de la LRJA i PAC, en la petició 
d’informes es concretarà l’extrem o extrems sobre els que se sol·licita, els quals caldrà 
evacuar-los en un termini màxim de 10 dies, llevat que una disposició  permeta un altre 
termini major. 
 
4. En els casos en què hagen de sol·licitar-se informes que siguen preceptius i 
determinants del contingut de la resolució a òrgan de la mateixa o distinta 
Administració, se suspendrà el termini màxim legal per a resoldre el procediment i 
notificar la resolució, pel temps que reste entre la petició, que haurà de comunicar-se 
als interessats, i la recepció de l'informe, que igualment els s’haurà de comunicar. El 
termini de suspensió serà el necessari per a evacuar l’informe quan aquest siga 
preceptiu i vinculant, i no continuarà el procediment fins que no s’hi obtinga. No obstant 
això, el termini màxim de suspensió serà de tres mesos, transcorregut el qual caldrà 
resoldre's la petició.  
 
5. S’aplicaran la resta de determinacions aplicables en els articles 82 i 83 de la LRJAP i 
PAC, per la qual cosa qualsevol informe emés fora de termini, que no siga ni preceptiu 
ni vinculant, podrà no ser tingut en compte en adoptar la corresponent resolució. En 
aquest sentit, es farà constar aquesta circumstància a l’organisme sectorial a què se 
sol·licite informe, manifestant-li els efectes del silenci positiu que, si és el cas, podria 
produir-se per al cas de no evacuar dins de termini  l’informe reclamat.    
L’informe que emeta l’organisme competent en matèria d’Agricultura per part de la 
Conselleria, tindrà caràcter vinculant per aquest Ajuntament, aleshores si l’emet en 
sentit desfavorable es denegarà la llicència.    
Vist el caràcter vinculant d’aquest informe per a la decisió municipal, en cas que 
l’informe no fora emés dins del termini de tres mesos de suspensió que permet l’art. 
42.5 LRJAP i PAC, i una vegada ha transcorregut, es denegarà la llicència sol·licitada.  
 
Art. 10. Resolució  

 
1. Una vegada completada la documentació i emesos els informes pertinents, tant 
tècnic com jurídic, es finalitzarà el procediment d’alguna de les  formes següents:   
 
A. Denegar la llicència quan l’actuació projectada no complisca la normativa aplicable, 
o s’haja emés un informe desfavorable per l’organisme competent en matèria 
d’Agricultura. 
 
B. Atorgar la llicència, indicant, si és el cas, els requisits o les mesures correctores que 
l’actuació projectada haja de complir per a ajustar-se a l’ordenament en vigor. 
 
2. La Resolució aprovatòria de les llicències serà atribució de l’alcalde-president, sense 
perjuí de les delegacions que en forma legal aquest òrgan puga efectuar. La notificació 
de la Resolució s’efectuarà d’acord amb allò que s’ha previst en els articles 58 i 59 de 
la LRJAP i PAC, sent entregat a l'interessat un dels exemplars de la documentació 
aprovada, degudament diligenciat. 
 
3. Regiran els efectes del silenci positiu i negatiu previstos en la Disposició Addicional 
4a  de la Llei 6/94, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l’Activitat Urbanística; 
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així com article 43 de la  Llei 30/92, modificada per la Llei 4/99, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.   

    
4. En cap cas, s’entendran adquirides per silenci administratiu, llicències urbanístiques 
en contra de la legislació o del planejament urbanístic.  
 
Disposició Transitòria 

 
La present Ordenança no serà aplicable a les sol·licituds presentades amb anterioritat a 
la seua entrada vigor, llevat que ho sol·licite expressament el peticionari de la llicència. 
Així mateix, aquesta Ordenança  tindrà caràcter transitori fins que de forma expressa es 
derogue una vegada redactada d’oportuna modificació d’homologació de les Normes 
Subsidiàries per a adaptar el mateix a les determinacions de l’esmentada Llei 10/2004. 
 
Disposició Final 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 70.2 i 65 de la Llei 7/85, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, la present Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la 
seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la província, i estarà vigent fins la seua 
modificació o derogació expressa.   
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SOL·LICITUD D’INFORME UBANISTIC SOBRE VIABILITAT DE CONSTRUCCIÓ 
DE MAGATZEM AGRÍCOLA O D’HABITATGE AÏLLAT O FAMILIAR 
 
1. Dades del Sol·licitant 
Cognoms 
 
 

Nom DNI 

Domicili (carrer/Plaça i Número) Codi Postal 
Localitat Província Telèfon 

 
2. Dades de la persona representada 
Cognoms Nom DNI 
Domicili(carrer/Plaça i Número Codi Postal 
Localitat Província Telèfon 
3. Exposició 
Que desitjant realitzar en sòl classificat com no urbanitzable l'actuació 

següent:................................... 

................................................................................................................................................, a 
l'efecte del qual, en compliment amb el que disposa la Llei 10/2004, de la Generalitat, sobre Sòl 
No Urbanitzable (DOGV 10.12.04), s'eleva la present sol·licitud comprensiva dels punts següents: 
 

3.1- EMPLAÇAMENT DE LA FINCA EN QUÈ ES PRETÉN CONSTRUIR (indicant partida o 

paratge, referència cadastral, polígon i parcel·la). 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................   

3.2.- CARACTERÍSTIQUES FONAMENTALS DE LA CONSTRUCCIÓ 

1.- Superfície parcel·la M2 

2.- Construccions existents en la parcel·la: 

   2.1.- Superfície ocupada M2 

   2.2.- Superfície construïda M2 

 

3.- Construccions a realitzar: 

   3.1.- Superfície ocupada M2 

   3.2.- Superfície construïda M2 

   3.3.- Altura màxima de la construcció M 

   3.4.- Nombre de plantes:                                                                                                  

   3.5.- Separació mínima a camins o carreteres M 

 

   3.6.- Separació mínima a límits M 

4.- Superfície total ocupada de la parcel·la (2.1 + 3.1) M2 

5.- Percentatge d'ocupació total de la parcel·la (4/1) % 



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

6.- Volum total en la parcel·la M3 

7.- Superfície total construïda en la parcel·la (2.2 + 3.2) M2 

8.- Coeficient d'edificabilitat de la parcel·la m2t/m2s 

 
3.3.- DESCRIPCIÓ DELS USOS O ACTIVITATS A DESENVOLUPAR EN L'EDIFICACIÓ I DE 
L'EXPLOTACIÓ EXISTENT EN LA FINCA 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
3.4.- DESCRIPCIÓ D'ACABATS I JUSTIFICACIÓ  QUE LA CONSTRUCCIÓ ÉS L'ADEQUADA A 
LA FUNCIÓ QUE LI ÉS PRÒPIA. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................     
4.- DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA: 
 
Pla de situació a escala, referit al e classificació del sòl del planejament general vigent (indicant el 
núm. del pla de què és còpia), amb referència al nucli de població més pròxim, en el que es 
reflectisquen els límits de la parcel·la. 
 

Pla d'emplaçament de la parcel·la referit al pla cadastral, indicant la superfície en m2. 

Pla de posició de les construccions en la parcel·la, fitant les separacions a límits. 
Còpia dels títols de propietat que faciliten la identificació de la parcel·la i nota simple del Registre de 
la Propietat. 
 
 

 
5- SOL·LICITUD 
D'acord amb la documentació presentada (en triple versió), se sol·licita informació 
urbanística sobre la possibilitat de la construcció referenciada, segons el que 
disposa la Llei 10/2004, sobre Sòl No Urbanitzable. 
 

Corbera, a                de                                              de 200 
 
 
 
 
 
 

Firma: ................................................................. 
 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA. 
 
 
 


