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 QUART. Que en cas que no es presenten reclamacions contra l’expedient, s’entendrà 
aprovat definitivament. 
 

CINQUÉ. El present acord, de conformitat amb l’article 52.2 de la LRBRL i article 109 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, exhaureix la via administrativa (LRJPA). Contra ell es 
podrà interposar, amb caràcter previ i potestatiu, un recurs de reposició o impugnar-lo 
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa (art. 52.1 LRBRL i art. 116 
LRJPA). 

En cas que s’opte per interposar el recurs de reposició, s’ha de fer davant 
l’Ajuntament en Ple i en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació. 
Cal tindre en compte que la interposició impedeix, fins a la resolució expressa o 
desestimació presumpta, la utilització de la via contenciosa administrativa de conformitat 
amb els vigents articles 116 i 117 de la LRJPA. El recurs ha de resoldre’s i notificar-se en el 
termini d’un mes; en cas contrari, s’entén desestimat i queda expedita la via contenciosa 
administrativa (116 LRJPA). 

En cas que s’interpose un recurs contenciós administratiu directament, s’ha de fer 
davant el jutjat del contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de 
l’endemà de la publicació de la disposició impugnada o de la notificació o publicació de 
l’acte que pose fi a la via administrativa, si és exprés, de conformitat amb els vigents articles 
8-1 i  46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. 
 Tot això sense perjudici que s’exercite qualsevol altra acció o recurs que s’estime 
convenient. 
 

6.2 PROPOSICIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS RELATIVA A LES 
PROPOSTES FORMULADES PER L’ASSOCIACIÓ VALLDIGNA ACCESSIBLE I 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EN MATÈRIA URBANÍSTICA. 

El secretari dóna compte de la proposició del títol de referència 
 
Tot seguit, l’Ajuntament en Ple, per dèsset (17) vots a favor dels regidors presents 

en el moment de la votació (Sr. Juan Huguet, Sra. Sansaloni Arlandis, Sr. Llàcer i Gandia, 
Sr. Sansaloni i Vila, Sra. Martí i Romance, del Grup Bloc; Sra. Canet Mollà, Sr. Borràs 
Chofre i Sra. Altur Talens, del Grup Socialista; Sra. Vercher González, del Grup Esquerra 
Unida; Sr. Vidal Almiñana, Sra. Tudela Talens, Sr. Ferrando Grau, Sra. Alario Vidal, Sr. 
Enguix Sales, Sr. Sansaloni i Moltó, Sra. Escrivà Sanchis i Sra. Ciscar Pons, del Grup 
Popular), dels dèsset (17) regidors que de dret componen la corporació municipal, que 
suposa unanimitat dels presents, aprova, i el Sr. Alcalde President proclama adoptat, el 
següent ACORD: 

 
Existeix una normativa autonòmica que regula les obres tenint en compte facilitar 

l’accessibilitat de les persones amb diversitat funcional. Per exemple: 
• Normes d’Habitabilitat i Disseny de Vivendes en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en 

vigor des de 1991. Segons les HD-91, en aquells edificis amb obligació d’ascensor 
(Article  2.11), haurà d’haver existit un itinerari practicable per a persones amb mobilitat 
reduïda, a partir de l’alineació de l’edifici amb la rasant de la vorera i fins a l’ascensor, 
que no incloga escala ni escalons aïllats. El pendent màxim per a salvar un desnivell 
mitjançant rampa és del 8% i s’admet un 10% o 12% per a trams amb longitud inferior a 
10,00 o 3,00 m, respectivament, sent el desnivell admissible per a accedir-hi sense 
rampa d’una alçària de 0,12m, salvada per un pla inclinat. 
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• Normes de  Disseny i Qualitat de la Comunitat Valenciana (DC-09), en vigor des de 
2009.  Substituïxen les Normes de  Disseny i Qualitat de la Comunitat Valenciana. En 
l’article 6.2 s’indiquen: 
Article 6 [...] 
2. Als edificis de més d’un habitatge que han de disposar d’un itinerari practicable o 
adaptat, els espais comunitaris de circulació han de tenir les dimensions següents: 
a) Accés: per a accedir-hi sense rampa des de l’espai exterior, s’ha de disposar d’un pla 
inclinat amb un desnivell màxim de 0,12 m, un pendent màxim del 25% i una amplària 
mínima de 0,90 m. 
b) Vestíbul i corredors: en l’inici i en els extrems de cada tram recte o cada 10 m fracció 
s’ha de proveir un espai de maniobra on es puga inscriure una circumferència amb un 
diàmetre de 1,50 m. 
c) Rampes: l’ample mínim de les rampes és de 1,20 m, sense pendent transversal. 
El pendent màxim per a salvar un desnivell mitjançant rampa ha d’estar en funció de la 
longitud del tram i de l’exigència de reserva d’habitatges adaptats, com s’indica en la 
taula 6.2. 

 

 
 
• El Codi Tècnic de l’Edificació, en el document bàsic sobre Accessibilitat, indica que, en 

temes d’accessibilitat a l’exterior de l’edifici, la parcel·la disposarà, almenys, d’un itinerari 
accessible que comunique una entrada principal a l’edifici. 
La definició d’itinerari accessible: “Itinerari que, considerant la seua utilització en 
ambdós sentits, compleix les condicions següents:  
 

Els desnivells es salven mitjançant rampa accessible conforme a l’apartat 4 del SUA 
1, o ascensor accessible. NO S’HI ADMETEN ESCALONS. 

No obstant la normativa exposada anteriorment, que és d’obligat compliment, i tal com 
ha pogut constatar esta associació Valldigna Accessible, tant en les obres de nova 
edificació com en les de rehabilitació i en les de reforma de locals de pública concurrència, 
l’Ajuntament de Tavernes ha estat autoritzant llicències d’obra i aprovant projectes que 
incomplixen l’esmentada normativa. Un fet que suposa una greu discriminació de les 
persones amb diversitat funcional en l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i 
edificacions. 

Una gran part de les dificultats de les persones amb diversitat funcional, a més de les 
personals, tenen l’origen en els obstacles resultants per la falta d’aplicació de les normes 
que, precisament, es redactaren amb la finalitat d’evitar-los i de crear un entorn urbà més 
favorable per a totes les persones. 
 

Pels anteriors arguments, el Ple acorda: 
 

PRIMER. Que s’aplique de manera correcta el Codi Tècnic de l’Edificació, així com tota 
la normativa en matèria d’accessibilitat, tant urbana com d’edificació. 

 
SEGON. Que els tècnics municipals revisen tots els punts sobre accessibilitat que la 

normativa indique abans de donar les llicències d’obra, no sols en obres de nova edificació 
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sinó també en la rehabilitació d’edificis i en les llicències de reforma de locals de pública 
concurrència, tal com s’indica en el Decret 189/2009, de 23 d’octubre, del Consell, pel qual 
s’aprova el Reglament de Rehabilitació d’Edificis i Habitatges. 

 
TERCER. Que el departament competent, sempre que tinga disponibilitat de personal i 

temps suficient, elabore un cens d’edificis existents en el municipi susceptibles d’incomplir la 
normativa urbanística abans esmentada, particularment en matèria d'accessibilitat, i que 
se’n done compte al Ple. 

 
QUART. Que en els propers pressupostos municipals s’hi incloga una partida 

econòmica destinada a revertir la situació creada per l’incompliment de la normativa 
urbanística referida en els edificis públics, dintre de les disponibilitats pressupostàries de 
què per a cada exercici dispose el Ple municipal.  

 
CINQUÉ. Que es valoren els incompliments exposats i que s’adopten les mesures que 

resulten procedents. 
 
 7é) DESPATX EXTRAORDINARI PER MOTIUS D’URGÈNCIA. 

No hi ha cap assumpte. 
 

II 
CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ DELS SEGÜENTS ÒRGANS DE GOVERN: 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORS AMB FACULTATS DELEGADES 
  
 1r) FISCALITZACIÓ DE LES RESOLUCIONS I DECRETS ADOPTATS PELS 
ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS, DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA (ART. 
10 REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL). 

El secretari dóna compte de les resolucions adoptades pels òrgans de govern 
unipersonals des de la última sessió plenària. 

 
2n) DONAR COMPTE DELS ESPORTISTES PROPOSATS PER LA REGIDORIA 

PER A LA XIII FESTA DE L’ESPORT. 
El Sr. Llàcer Gandia, del Grup Bloc, convida els veïns de Tavernes a celebrar esta 

Festa en la Casa de la Cultura i explica el contingut de l’acte, donant compte dels 
esportistes proposats. 

#***# 
 

 3r) DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA 
D’URBANISME, MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PROMOCIÓ TURÍSTICA, DE DATA 
23 DE MAIG DE 2012, PEL QUE ES FORMULEN AL·LEGACIONS AL PLA D’ACCIÓ 
TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EXP. 46-0241/12). 

La Sra. Canet Mollà, del Grup Socialista, resumix les al·legacions. 
 
La Sra. Tudela Talens, del Grup Popular, considera que fer les al·legacions és vital i 

felicita els tècnics municipals perquè han anat més enllà del text i han vist les 
conseqüències que podia tindre sobre la localitat. 

 
L’Alcaldia Presidència comenta que el Pla marcava com a zones forestals algunes 

que no ho són i ha calgut fer un treball frenètic. Felicita els tècnics i els serveis jurídics 
 
4t) PRECS I PREGUNTES. 
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