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PREÀMBUL 
 
  
La Generalitat Valenciana, per Llei 5/1995, de 20 de març de 1995, va crear els 
denominats Consells Agraris Municipals, en virtut de les competències que la Llei 
7/1985, Reguladora  de les bases de Règim Local, atribueix als Municipis en 
matèria de conservació de camins, vies rurals i de guarderia rural, així com la 
progressiva augment de competències en matèries de serveis d’interés general 
agrari. 
 
A través de la citada Llei es regulen els Consells Agraris Municipals com un òrgan 
de caràcter consultiu que assumeix les relacions amb el sector agrari, que articule 
la participació de les organitzacions professionals agràries i els sindicats de 
treballadors agraris, i que reconega l’important paper que en puguen complir en la 
vertebració democràtica del món rural, així com per al millor desenvolupament de 
les competències agràries municipals pròpies o delegades. 
 
La Disposició Addicional Primera de la Llei disposa que els ajuntaments 
constituiran els Consells Agraris, amb el deure d’aprovar el corresponent 
Reglament que determine la seua organització i funcionament. 
 
D’acord amb l’esmentada obligació legal i en virtut de la potestat 
d’autoorganització dels municipis, es dicta el present Reglament: 
 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIÓ DE CARÀCTER GENERAL  
 
Art. 1. Naturalesa 
 
El Consell Agrari Municipal no té personalitat jurídica pròpia i es configura com un 
òrgan complementari d’aquest Ajuntament de caràcter consultiu i amb la finalitat 
de desenvolupar les funcions d’informe, assessorament i en el seu cas proposta, 
en relació amb les iniciatives municipals relacionades amb el sector agrari, així 
com canalitzar la participació dels agricultors i de les seues associacions en els 
assumptes municipals relacionats amb les activitats agràries. 
 
El Consell Agrari Municipal no podrà assumir les funcions de representació, 
reivindicació i defensa dels interessos professionals i socio-econòmics dels 
agricultors i ramaders, que correspondrà a les organitzacions professionals 
agràries i als sindicats de treballadors agraris. 
 
Art. 2. Domicili 
 
El domicili del Consell Agrari Municipal serà a la Casa de la Vila de Corbera, 
situada a la Plaça Major, 16. No obstant això, es podrà traslladar lliurement a 
qualsevol altre lloc si les necessitats de prestació dels serveis així ho aconsellen. 
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Art. 3 Funcions del Consell Agrari Municipal 
 
1. Són funcions del Consell Agrari Municipal les següents: 
 

a) Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats. 
b) Assessorar a la resta d’òrgans de l’Ajuntament en matèria agrària, així com 

en la prestació dels serveis d’interés agrari que estiguen atribuïdes o en 
puguen atribuir-se al municipi. 

c) Proposar les mesures que beneficien al desenvolupament rural i la millora 
de rendes i de les condicions de la vida dels agricultors, ramaders i 
treballadors del sector agropecuari.  

d) Informar a la Corporació Local sobre l’estat de conservació dels camins 
rurals, amb propostes d’elaboració de programes anuals de guàrdia rural i 
d’execució i creació d’infraestructures i innovacions agràries. 

e) Fer de mitjancer en conflictes particulars relacionats amb la propietat 
agrària (delimitacions, etc.). 

f) Canalitzar i sol·licitar tot tipus d’ajudes públiques i privades per al sector 
agropecuari, amb examen i establiment de prioritats, propostes 
d’actuacions, etc. 

 
2. El Consell Agrari Municipal complirà igualment aquestes funcions a sol·licitud 

de l’administració de la Generalitat Valenciana. 
 
 
CAPÍTOL 2. COMPOSICIÓ Y FUNCIONAMENT 
 
Art. 4. Composició. 
 
1. El Consell Agrari Municipal de Corbera, d’acord amb allò disposat en l’art. 3 de 

la Llei 5/1995, de la Generalitat Valenciana, estarà constituït pels següents 
membres: 
 
- President: L’Alcalde de l’Ajuntament de Corbera o regidor de l’Ajuntament 

en qui delegue. 
 
- Vocals: 

Un regidor de cadascun dels grups polítics que integren la Corporació. 
Dos representants entre els sindicats agraris, associacions i organitzacions 
empresarials amb representació local. 
Dos representants de les comunitats de regants del terme municipal. 
Un representant de les cooperatives agrícoles. 
Dos persones designades pel Ple que tinguen acreditada la seua 
personalitat i coneixement del sector agrari en l’àmbit local. 

 
- Secretari: El de la Corporació o funcionari en qui delegue, que actuarà en 

veu però sense vot.  
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2. Cadascun dels membres del Consell caldrà que tinga el corresponent suplent, 
si així fora possible, que podrà assistir a les sessions del Consell en cas 
d’absència del titular. 
 

3. El Consell podrà sol·licitar la presència de tècnics en les matèries que tinguen 
que tractar en les sessions a fi d’assessorar-lo, actuant en veu però sense vot. 
 

4. Les organitzacions professionals agràries i els sindicats, per a poder nomenar 
als seus representants en el Consell Agrari, hauran d’estar constituïts i 
registrats d’acord amb la legislació vigent. 

 
Art. 5. Duració del mandat dels membres del Consell Agrari Municipal. 
 
1. El Consell Agrari una vegada constituït tindrà una vigència indefinida. La seua 

extinció correspon a l’Ajuntament amb sujecció dels mateixos requisits de la 
seua creació. La duració del mandant dels membres del Consell coincidirà 
amb el mandat de les Corporacions Locals, de tal manera que es renovaran en 
un termini de 3 mesos des de la constitució dels ajuntaments sorgits de les 
eleccions locals. 
 

2. La composició del Consell després de la renovació serà la indicada en l’art. 4, 
llevat que a conseqüència de la renovació de l’ajuntament, canviara el nombre 
de Grups Municipals. En aquest cas, serà necessari l’adopció de l’acord 
plenari modificant la composició del Consell, salvaguardant la proporcionalitat 
del 50 % previst en l’art. 3.4 de la Llei 5/95 de la Generalitat Valenciana.  
 

3. Els designats perdran la seua condició de membres del Consell Agrari quan 
deixen d’ostentar la de membre de les organitzacions o entitats que els van 
proposar o quan a la seua instància, proposen el seu cessament i el 
nomenament de nous representants. Igualment en cas de dimissió, renúncia, 
defunció, inhabilitació legal o incapacitat, que procedirà a un nou nomenament 
en la forma establerta. 

 
Art. 6. Règim de sessions. 
 
1. En tot cas, es reunirà a convocatòria del president, i al menys amb caràcter 

ordinari una vegada al trimestre. 
 
2. Els components del Consell Agrari, en nombre no inferior a un quart dels seus 

membres, podran sol·licitar al seu president, la convocatòria de sessions 
extraordinàries. El president caldrà convocar la sessió en un termini de cinc 
dies i no en podrà endarrerir-se més de 10 dies des de la sol·licitud. 
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Art. 7. Convocatòria i quòrum. 
 
1. La convocatòria de la sessió, junt amb l’ordre del dia, s’entregarà als membres 

del Consell Agrari amb dos dies hàbils d’antelació, com a mínim, a la data de 
celebració. 
 

2. Per a la vàlida constitució de les sessions del Consell es requerirà l’assistència 
d’un terci dels seus membres, quòrum que caldrà mantenir-se durant tota la 
sessió. Igualment, serà necessari al menys que tres dels membres siguen 
representants de l’Ajuntament. En tot cas, serà necessària la presència del 
president i del secretari o persones qui legalment les substituïsquen. 

 
Art. 8. Règim d’adopció d’acords. 
 
1. Règim d’adopció d’acords del Consell s’adoptaran per majoria simple dels 

seus membres assistents. Hi haurà majoria simple quan els vots afirmatius són 
més que els negatius. El president, en cas d’empat, disposarà del vot de 
qualitat. Cada representant tindrà dret a un vot. 
 

2. Els acords adoptats pel Consell Agrari revestirà la forma d’informe o dictamen i 
seran remesos als òrgans executius de l’Ajuntament de Corbera perquè en raó 
de la seua competència, adopte la resolució que corresponga sense ser 
vinculada per l’informe o dictamen del Consell. 

 
Art. 9. Llibre d’actes. 
 
De cada una de les sessions, s’alçarà acta comprensiva de tot allò tractat. 
L’esborrany de l’acta serà aprovada en la següent sessió que se celebre, excepte 
que per causes de força major no s’haja pogut redactar. 
 
Aprovada l’acta s’incorporarà al Llibre d’Actes del Consell Agrari Municipal, el qual 
haurà d’autoritzar amb la firma del president i del secretari. 
 
CAPÍTOL 4. REFORMA DEL REGLAMENT. 
 
Art. 10. Supòsits de reforma del reglament. 
 
El present reglament podrà ser reformat: 
 
1. A proposta del Ple de l’Ajuntament, amb audiència del Consell Agrari 

Municipal. 
2. A proposta del Consell Agrari que presentarà en Ple per a l’adopció de l’acord 

pertinent. 
3. A proposta de la Generalitat Valenciana, que el Ple caldrà adoptar l’acord 

corresponent prèvia audiència del Consell Agrari. 
4. Per imperatiu legal, quan així ho regule una disposició de caràcter general 

emesa per l’Administració competent en la matèria. 



     

Ajuntament de Corbera 
    

 
 

Plaça Major, 16     46612 Corbera      Telf. 96 256 00 03     Fax.  96 297 80 49     E-mail: corbera_reg@gva.es 
 

Reglament Consell Agrari Municipal   5 

5. En els casos prevists en l’art. 5.2 del Reglament. 
 
Art. 11. Procediment per a la reforma del Reglament. 
 
Per a la reforma del present Reglament serà necessari seguir els mateixos tràmits 
administratius que per a la seua aprovació. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Règim de nomenaments dels vocals 
del Consell Agrari Municipal 
 
1. Aprovat definitivament el present Reglament es recollirà la informació 

necessària per a procedir a la designació dels vocals del consell d’acord amb 
el següent procediment: 

 
A) Vocals representants dels Grups Politics Municipals. Els portaveus dels 
diferents Grups Polítics remetran escrit a l’alcalde en el termini d’un mes des 
de la seua publicació del Reglament en el Butlletí Oficial de la província, 
proposant la designació del seu representant, que caldrà acompanyar-se del 
corresponent suplent si fora possible. 
 
B) Vocals representants de les organitzacions professionals agràries més 
representatives. El representant legal de la organització que estiga interessat 
en formar part del Consell Agrari Municipal, haurà de remetre escrit a l’alcalde 
en el termini d’un mes des de la publicació del Reglament en el  Butlletí Oficial 
de la província en què caldrà aportar la següent documentació: 

 
 1) Certificat acreditatiu de la consideració d’organització professional 

agrària més representativa, per haver obtingut al menys el 20 % dels vots 
vàlids emesos en l’últim procés electoral per a membres de Càmbres 
Agràries Provincials, d’acord amb l’art. 3.3 de la Llei 5/1995, de la 
Generalitat Valenciana, d’acord amb l’art. 11.3 de la Llei 23/1986 de 24 de 
desembre de Bases de R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ègim Jurídic de les Càmbres Agràries. 

 
 2) Certificat del Secretari de l’organització sobre el nombre d’afillats a 

l’organització professional amb adreça al Municipi de Corbera, reservant a 
l’Ajuntament la possibilitat de sol·licitar informació complementària. 

 
 3) Proposta de nomenament dels representants amb els seus suplents, que 

caldrà indicar les seues adreces. 
 

A la vista de la documentació presentada, el Ple de l’Ajuntament decidirà el 
nomenament dels vocals en funció de la representativitat i implantació al 
municipi. 
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C) Vocals representants de les organitzacions sindicals de treballadors agraris 
més representatives a l’àmbit de la Comunitat Valenciana. El representant 
legal de la organització que estiga interessat en formar part del Consell, haurà 
de remetre escrit a l’alcalde en el termini d’un mes des de la publicació del 
Reglament en el  Butlletí Oficial de la província en què caldrà aportar la 
següent documentació: 

 
1) Certificació del Secretari de la organització sobre el nombre d’afillats a 
l’organització sindical amb adreça al Municipi de Corbera, reservant-se 
l’Ajuntament la possibilitat de sol·licitar informació complementària. 
 
2) Proposta de nomenament dels representants amb els suplents que 
caldrà indicar els seus domicilis. 

 
A la vista de la documentació presentada, el Ple de l’Ajuntament decidirà el 
nomenament dels vocals en funció de la representativitat i implantació al 
municipi. 
 
D) Vocal representant de les Comunitats de regants implantades en el terme 
municipal. El representant legal de la Comunitat de regants que estiga 
interessat en formar part del Consell, haurà de remetre escrit a l’alcalde en el 
termini d’un mes des de la publicació del Reglament en el Butlletí Oficial de la 
província en què caldrà aportar la següent documentació: 
 

1) Certificació acreditativa de la superfície total de les finques ubicades en 
el terme municipal a la qual preste el servei, amb el nombre de socis que la 
formen. 
 
2) Proposta de nomenament dels representants amb els suplents que 
caldrà indicar els seus domicilis 

 
A la vista de la documentació presentada, el Ple de l’ajuntament decidirà el 
nomenament dels vocals en funció de la representativitat, implantació al 
municipi i superfície. 

 
2. En cas que algun dels vocals de les organitzacions professionals agràries, 

organitzacions sindicals o comunitats de regants no poguera cobrir-se per no 
haver presentat proposta en els terminis previst, es considerarà la seua 
representació vacant, no impedint la constitució legal del Consell. No obstant 
això, podrà cobrir-se en qualsevol moment del mandat si es presenta la 
documentació expressada en l’apartat anterior i s’atorgue la designació pel Ple 
de l’Ajuntament. 

 
3.  El procediment expressat en els dos apartats anteriors es repetirà cada vegada 

que es renoven els membres del Consell. En aquest cas, el termini per a la 
seua presentació de proposicions de nomenament de vocals serà de dos 
mesos des de la constitució de l’Ajuntament electe. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Legislació aplicable  
 
En allò no previst en el present Reglament s’estarà allò disposat en la Llei 
30/1992, Reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim 
Local; Reial Decret 2568/1986, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals i demés disposicions de caràcter general aplicables 
en la matèria. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
El present Reglament entrarà en vigor el dia següent al de la publicació en el 
Butlletí Oficial de la província. 
 


