Dirección General de Planificación Estratégica, Calidad y Modernización
de la Administración Pública
Inspección General de Servicios

ACTUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
Códi expedient: AE 17/18
Origen de l’actuació:
Ordre d'inici del Sotssecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Partcipacii i
Cooperacii davant la informacii obtnngda dgrant els treballs preparatoris d'gna actgacii ordinària
prevista en el pla d'actgacii de la Inspeccii General de Serveis.
Objecte de l’actuació:
Realitzacii de comprovacions per analitzar el procediment sengit i descartar la possible existència
d’arbitrarietats en la tramitacii d’agtoritzacions per a la instal.lacii en el medi rgral d’actvitats
prodgctves en sll no grbanitzable.
Naturalesa de l’actuació:
Investnacii i informe
Data de remissió de l’informe:
29 de main de 2019
Resultats de l’actuació:
CONCLUSIONS
1. En relacii amb el tràmit d'informe anronlmic, qge ha de ser emés per la Generalitat en la sol·licitgd de
llicències grbanístqges mgnicipals per a la instal·lacii en el medi rgral d'actvitats prodgctves en sll no
grbanitzable, s'ha comprovat qge actgalment es prodgeixen les senüents febleses:
a) Manca d'actgalitzacii del marc jgrídic renglador del tràmit i gna aplicacii poc consistent de les
previsions contnngdes en el Decret 217/1999, de 9 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es
determina l'extensió de les Unitats Mínimes de Cultu.
b) Existència d'gna assinnacii competencial dispersa i directa en les direccions territorials, sense gna
clara adscripcii de competència sobre aqgeixa matèria als serveis centrals de la Conselleria
d'Anricgltgra, la qgal cosa pot nenerar distncions injgsticades en l'aplicacii dels criteris,
depenent de la província en la qgal sina tramitat l'expedient.
c) En la Direccii Territorial de València la nesti d'aqgest tràmit es troba concentrada internament
en gna seccii qge no té dependència jeràrqgica respecte a cap servei, qgedant adscrita
directament al ttglar de la direccii territorial, la qgal cosa nenera qge existsqgen menors
possibilitats de revisar, controlar o sgpervisar efectvament el seg fgncionament i qge
simgltàniament les decisions pgngen dependre en excés d'gnes poqges persones.
d) Insgicient pgblicitat prèvia dels criteris qge sin aplicats com a condicionants en els informes, amb
escassa motvacii i dins d'gn context en el qgal s'han posat de manifest sitgacions jgrídicament
confgses en relacii amb l'abast i la tramitacii dels referits informes.
2. S'ha constatat l'existència d'gn possible conficte d'interessos, qge derivaria de la presència de relacions
d'amistat i de consannginitat entre els membres d'gna empresa qge presta assessorament als partcglars

per a la tramitacii d'aqgestes sol·licitgds de llicències grbanístqges i el personal qge ha d'informar-les.
RECOMANACIONS
1. En ocasii de la recent entrada en vinor de la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de
modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la
Comunitat Valenciana, es procedisca a actgalitzar el contnngt de l'Ordre de 17 d'octubre de 2005, de la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula l'emissió dels informes de caràcter
territorial i urbanístc, aclarint-se dengdament totes aqgelles qüestons qge han singt posades de
manifest, prestant especial atencii a la necessitat qge singen descrits en la norma, amb el major detall
possible, els criteris materials aplicables per a l'agtoritzacii anrària d'gsos, instal·lacions i obres en sll no
grbanitzable.
2. Amb independència de l'anterior i de forma grnent, s'hagria de “reforçar” l'estrgctgra administratva,
amb la inalitat qge la seccii qge té encomanada la realitzacii dels informes sobre sll no grbanitzable,
passara a dependre d'gn cap de servei de la mateixa direccii territorial, o en els serveis centrals, amb la
inalitat de sgpervisar de manera efectva els informes i l'actvitat qge es realitza en la seccii. Així mateix,
s'hagria d'assinnar a aqgest responsable les relacions amb els ajgntaments, la cigtadania i les empreses,
amb la inalitat de dissipar tot dgbte sobre possibles tractes de favor a tercers.
Ingalment s'hagria de valorar la conveniència qge la seccii pongera recirrer per a aclarir determinades
qüestons a alngn departament de la conselleria qge els pgna proporcionar gn major sgport jgrídic a la
sega tramitacii, ja qge el seg treball consisteix a interpretar l'aplicacii de normes jgrídiqges.
3. Entretant s'escomet la realitzacii del recomanat en els pgnts antecedents, s'hagria de realitzar per part
Direccii General d'Anricgltgra, Pesca i Alimentacii, gna tasca de coordinacii entre les tres direccions
territorials qge permeta sistemattzar la manera de condgcta. Com a conseqüència d'aqgesta coordinacii
s'hagrien de pgblicar, amb la major celeritat possible, gnes instrgccions en les qgals es donara a conéixer,
almenys de forma orientatva, els criteris interpretatgs qge en la pràctca s'gtlitzen per a informar
desfavorablement i facilitar aqgesta informacii als interessats i partcglarment als ajgntaments, tenint en
compte el qge es preveg en l'artcle 9.2.2.a.) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i
Partcipació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, per a narantr amb aixl qge les decisions es
prodgeixen en condicions d'ingaltat en tot l'àmbit territorial de la Comgnitat Valenciana. A més hangera
de millorar-se la manera en la qgal venen expressats els motgs de fons pels qgals no resglta factble
realitzar gn projecte concret, així com aclarir als interessats el rènim de recgrsos qge caben contra els
informes de sll no grbanitzable.
4. Finalment es recomana qge, per part de l'lrnan competent, s'analitzen els comportaments descrits,
amb la inalitat d'iniciar la instrgccii del corresponent expedient disciplinari, qge permeta aclarir, de
forma contradictlria, la concgrrència o no de la possible falta disciplinària, comentada en la conclgsii
senona, per intervindre en gn procediment administratg qgan es dina alngna de les cagses d'abstencii
lenalment assenyalades, tal com s'estableix en l'artcle 142.1.n) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol,
d'ordenació i gestó de la Funció Pública Valenciana.

