
Minuta núm. 02

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 17 DE FEBRER DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.20 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
SALVADOR FUSTER MESTRE

Srs. REGIDORS:
WALDO VILA GILABERT
AMPARO TERCERO ALEMANY
MANUEL GALLARDO SANCHIS
INMACULADA MAÑÓ PERIS
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
VICENT M. SABATER SAVALL
VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
VICENTA ISABEL TERCERO SAVALL
FRANCISCO JOSÉ SORIA CALATAYUD
VICENTE SAMUEL CATALÁ ORQUÍN
ROSA CRISTINA PONS PONS
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
SALVADOR LLOPIS IBIZA
CARLOS JOSÉ CANET ALEMANY
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

Sr. SECRETARI:
FRANCISCO TUR O’RYAN

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en forma de  l’Ordre del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  del  Sr.  Alcalde, 

SALVADOR  FUSTER  MESTRE, 

en  primera  convocatòria,  els 

membres  expressats  al  marge,  els 

quals  integren  la  majoria  de 

l’Ajuntament per dur a terme sessió 

extraordinària i pública.

Excusen  la  seua  assistència  els 

regidors  Sra.  Ana  Morell  Gómez, 

Sr.  Pau  Pérez  Ledo,  i  Sra.  Laura 

Canet Fuster.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE 
GENER DE 2011.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió 
ordinària de 27 de gener de 2011, i s’autoritza la seua transcripció al Llibre d’Actes 
corresponent.

SEGON.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  FOMENT 
ECONÒMIC: GUIA CONTROL DE MERCADERIA AGRÍCOLA.

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, incloïa com a 
matèries en què, en tot cas, exerciria competències el municipi, les de conservació de 
camins i vies rurals i de guarderia rural, ja que s'havia produït la gradual assumpció i 
exercici  pels  municipis  d'estes  competències  en  matèria  de  serveis  d'interés  general 
agrari.

Aquest nou protagonisme de les entitats locals en matèria agrària es va confirmar en la 
Llei  de Cambres Agràries, de 24 de desembre de 1986, que habilitava a les entitats 
locals, en el marc de la seua llei bàsica i de la legislació corresponent de les comunitats  
autònomes,  per  a  “prestar  serveis  d'interés  general  agrari  en  les  seues  respectives 
demarcacions territorials”.

Aquestes circumstàncies van fer convenient dotar als municipis valencians d'un òrgan 
que assumira les relacions amb el sector agrari i, com a conseqüència d'això, es publica 
la  Llei  5/1995,  de  20  de  març,  de  la  Generalitat  Valenciana,  de  Consells  Agraris 
municipals,  mitjançant  la  qual  es  constituïxen  en  els  ajuntaments  de  la  Comunitat 
Valenciana, els Consells Agraris municipals com a òrgans consultius, d'assessorament i 
de participació en matèria agrària.

El Reglament de Règim Interior i Funcionament del Consell Local Agrari de la ciutat 
d'Oliva,  aprovat  pel Ple de l'Ajuntament  en sessió extraordinària  de 18 d'octubre de 
1994, en l'article 3r, apartat e), indica una de les funcions del mateix, en concret “rebre 
informació  sobre  la  prestació  del  servei  de  guarderia  rural  i  de  qualsevol  tema  en 
matèria agrària, així mateix elaborar propostes per a l'optimització i adequada prestació 
del dit servei i de qualsevol altre”.
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L'article 14 de la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat 
Ciutadana, assenyala que “les autoritats competents, d'acord amb les lleis i reglaments, 
podran dictar les ordres o prohibicions i disposar les actuacions policials estrictament 
necessàries per a assegurar la consecució de les finalitats previstes en l'article 1 d'esta 
Llei”.

Així  mateix,  en  els  articles  4,  21,  i  següents  de  la  Llei  21/1992,  de  16  de  juliol, 
d'Indústria, es regulen els registres d'indústries i comerços respecte dels productes que 
manipulen, tot això sense perjudici de les disposicions que puguen dictar les comunitats 
autònomes en el marc de les seues competències, que en el cas de la valenciana, estan 
recollides  en  el  Decret  del  Govern  Valencià  182/1985,  d'11  de  novembre,  sobre 
competències  de  la  Generalitat  Valenciana  en  matèria  d'indústries  agràries  i 
alimentàries.

Establertes per tant les diferents competències normatives i  funcionals de les distintes 
administracions públiques central, autonòmica i local i en el marc de desenvolupament i 
coordinació  entre  les  mateixes,  s'ha  tractat  d'unir  esforços  a  fi  de  lluitar  contra  la 
inseguretat  que  actualment  senten  els  agricultors  valencians,  havent-se  reunit  la 
Delegació  del  Govern,  la  Generalitat  Valenciana  –a  través  de  la  Conselleria  de 
Governació– i la Federació Valenciana de Municipis i  províncies,  per a treballar  de 
forma conjunta i a fi de tallar, en la mesura que siga possible, els robatoris il·lícits que 
es produïxen en el camp, pretenent amb això posar en marxa una sèrie de mesures que 
permeten a les diferents forces i cossos de seguretat de l'estat, localitzar i intervindre els 
transports i càrregues de mercaderies de presumpta procedència il·lícita en el camp, a 
més de realitzar inspeccions en magatzems de fruites, tot això, com s'ha dit,  a fi de 
comprovar la tinença lícita de la mercaderia i, clar està, el seu transport. El dit acord es 
troba  pendent  de  formalitzar  amb  la  firma  del  conveni  corresponent  entre  les 
administracions esmentades.

Una de les iniciatives que es barallen en estes reunions de les diferents administracions 
públiques, és la implantació, a nivell de tot el territori de la Comunitat, del document 
que es denomina “Guia control de la mercaderia agrícola”,  document este en què es 
farien constar totes les dades disponibles en relació amb la mercaderia transportada com 
ara  procedència,  propietat,  lloc  de  recol·lecció,  quilos,  noms,  etc.  El  dit  document 
tindria  la  consideració  de  comprovant  de  la  legítima  procedència  de  la  fruita 
transportada, seria exigible quan l'agricultor necessite cedir o transportar la fruita per a 
altres usos en què no existisca una transacció econòmica anterior i tindria una validesa 
diària.
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En un altre orde de consideracions, cal tindre en compte que la rebusca o espigoleig en 
els camps de cítrics valencians, es produïx des de temps llunyans, però en un context de 
crisi com l'actual pot incrementar-se enormement i no és això desitjable que ocórrega de 
forma incontrolada. En este últim cas podria donar-se la paradoxa que l'agricultor puga 
veure com la collita que es queda en el camp davant de la falta de qualitat comercial, o 
la que a caigut a terra, desapareix ràpidament i pot tornar a entrar en escena en el circuit 
comercial  de forma il·lícita,  exemple  que cal  evitar  que succeïsca  realment  però de 
forma totalment organitzada com s'exposa i sense que es perda, d'altra banda, el caràcter 
social de la mateixa.

Basant-se en tot allò que s'ha exposat, el Consell Local Agrari d'Oliva, fent ús de les 
seues  funcions  com a  òrgan consultiu,  d'assessorament  i  de  participació  en  matèria 
agrària  de  l'Ajuntament,  en  la  seua  reunió  del  passat  dia  26  de  gener,  va  acordar 
sol·licitar al Ple de l'Ajuntament que establisca en el seu terme municipal la implantació 
de la “Guia control de la mercaderia agrícola” argumentant extensament l'acord adoptat, 
manifestant igualment que la imposició que se sol·licitava no havia de ser considerada 
en cap cas ni per cap aspecte per l'agricultor a qui va dirigida, com una trava al seu ja de 
per si confusa gestió d'altes, baixes, declaracions censals, de renda, etc. en un sector en 
què existix només una cosa certa i que és la incertesa que passarà amb la seua collita. 
Havia de ser vista com el document que es pretén que siga des de la seua implantació:  
un document previsor de presumptes robatoris en el camp i sector agrari i que evite amb 
això comportaments il·lícits.

Atés que, la Comissió Informativa de Foment Econòmic, en reunió que va tindre lloc el 
dia 10 de febrer de 2011, va emetre el corresponent dictamen i propostes d’acord sobre 
la guia de control de mercaderia agrícola.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. Soria Calatayud: “Ens congratulem que per fi es porte a plenari l’aprovació 
d’aquesta proposta, que va nàixer en una proposta del Partit Popular en el mes de 
març; però al mateix temps hem de lamentar que haja tardat pràcticament un any a 
fer-se possible una qüestió, en la qual ara es demostra que bàsicament estem tots 
d’acord. Aleshores pensem que s’ha perdut un temps innecessari;  pensem que si 
s’haguera portat abans de començar les collites d’enguany, segurament algun dels 
robatoris que ha hagut malauradament en aquesta ciutat, no s’haurien produït; i això 
és el que lamentem, la falta de rapidesa, de premura d’aprovar normes en les quals 
no hi ha bàsicament discrepància entre els grups de l’ajuntament. Al mateix temps 
vull fer notar una qüestió; és curiós, això no és culpa de ningú dels qui estem ací, 
però és curiós que siga més greu aparcar malament un cotxe que furtar taronges en 
el terme.”
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 Sr. Canet Alemany: “Jo voldria fer una intervenció molt curteta. Jo també lamente 
que els grups polítics que tenen portaveu, no se’n recorden que hi ha quatre, o cinc 
regidors no adscrits, almenys quatre que no depenen de cap partit polític,  que es 
mereixen estar també en l’encapçalament d’aqueixa moció.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo també vull  congratular-me que a la fi  s’aprove una 
ferramenta  que  possibilitarà  controlar  més  els  robatoris  de  taronja  al  camp.  És 
evident  que jo  també trobe que s’hauria  d’haver  aprovat abans,  molt  abans; i  el 
mateix que ha apuntat el Sr. Canet, crec que per cortesia, com a mínim, haurien 
d’haver comptat amb els regidors no adscrits en aquest aspecte, perquè estic segur 
que tots la recolzarem. I també faig referència, igual que ha dit el portaveu del Partit 
Popular, és curiós, que és evident que aparcar ix molt més car que robar taronges a 
Oliva. Jo crec que les sancions, almenys en el cas greu, o molt greu, haurien de ser 
molt més elevades de com es marquen ahí. Perquè parlem del cas greu, que per 
furtar 500 quilos la sanció pot arribar a 180 euros; no sé si ix a 33 cèntims d’euro el  
quilo robar aproximadament. És evident que jo crec que això és una sanció molt 
xicoteta  per al  mal que es fa.  Per tant,  jo crec que això sí  que s’hauria d’haver 
revisat a l’alça, prou més a l’alça, tant en el cas greu com en el molt greu, perquè és 
evident que les sancions que s’apliquen ací, jo no diré que incentiven, però almenys 
no tindran por a l’hora de delinquir. Però per la resta, recolzaré la proposta aquesta 
de la guia condueix, perquè crec que a la fi és beneficiosa per a controlar, com he 
dit, tots els robatoris que es produeixen en el nostre camp.”

 Sr. Sabater Savall: “Contestar-li al Sr. Carlos Canet, té raó. Les mocions conjuntes 
segurament la majoria  d’elles encara van encapçalades pels portaveus dels grups 
polítics, i d’alguna forma com si deixàrem de banda els regidors no adscrits; supose 
que en fer una cosa d’aquest tipus és més per qüestió de temps, perquè és més fàcil 
parlar amb dues persones que parlar amb set persones; i sempre tenim tendència a 
agarrar  els  portaveus  dels  grups  polítics.  De  totes  formes,  com  a  suggeriment, 
normalment les mocions, tot i ser conjuntes, passen per la comissió corresponent, i 
en el moment que passa per la comissió es pot dir que els no adscrits també es volen 
incorporar a la moció, i no hi ha cap problema. Disculpen, però supose que serà per 
una qüestió d’economia de temps. Volia comentar també, perquè jo crec que hem 
confós dues qüestions que són completament distintes; l’ajuntament, el 25 de març 
de 2010,  efectivament  va aprovar  una  moció,  que eixia  d’una moció  presentada 
inicialment pel Partit Popular, i que posteriorment va ser una moció conjunta. Crec 
que s’han confós els termes, perquè la moció que es va aprovar el 25 de març, el que 
deia era, el primer punt instar a la que Mancomunitat de Municipis de La Safor, a la  
Federació de Municipis i Províncies, a la Conselleria d'Agricultura, i a la Delegació 
del Govern,  que adopten els  acords necessaris  perquè s'aplique aquest Pla-Guia-
Conduix en els àmbits territorials que corresponga a cada administració. El segon, 
iniciar campanyes de conscienciació als agricultors perquè denuncien els robatoris 
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que pateixen en les seues propietats. I tercer, posar aquest acord en coneixement de 
tots els agents que participen en la comercialització dels productes del camp; entre 
ells  el  Consell  Local  Agrari  i  els  diferents  comerços  majoristes  de  cítrics  de la 
localitat. En aqueixa moció no es deia que s’aprovara un reglament. Tots aqueixos 
punts que es van aprovar en la moció de 25 de març, immediatament es van portar a 
cap.  Es va instar a la mancomunitat,  a la federació,  a la conselleria,  etc.  que es 
prengueren totes les mesures. De fet hem estat molt de temps esperant una iniciativa 
de  la  Mancomunitat  de  Municipis  de  la  Safor  per  a  aquesta  ordenança,  el  que 
aprovarem ara, aquest reglament, que tirara endavant. Però els acords que es van 
prendre el 25 de març es van portar endavant. Perdone. És aquesta la moció. Sé el 
que es va provar el 25 de març, i sé el que estem aprovant ara. I allò del 25 de març 
es va portar a efecte immediatament. Es van complir tots els manaments del plenari 
immediatament. Açò és una ordenança; per tant no s’ha de confondre una cosa amb 
l’altra,  són  qüestions  completament  diferents.  Si  el  Partit  Popular,  o  la  resta  de 
grups, hagueren volgut que l’ajuntament, de manera immediata presentara aquesta 
guia que es presenta hui, supose que haurien posat un altre punt en l’acord de 25 de 
març, que diguera això, però no ho deia. Per tant, no confonguem una cosa amb 
l’altra, que són completament distintes. Mire, jo, ho sent moltíssim, la guia no marca 
les sancions. Les sancions les marca l’ordenança del Medi Rural; ho diu el punt sisé; 
d’acord amb l’article 30 de la vigent ordenança del Medi Rural, i no només per a 
aquest cas sinó en general per a qualsevol infracció de l’ordenança del Medi Rural 
es marca les sancions, que en cas lleu seran de 6 a 60 euros, en cas greu seran de 60 
a  180  euros,  i  en  cas  molt  greu  serà  de  180  a  450 euros;  però  això  ho marca 
l’ordenança del Medi Rural.  Jo crec una lleugeresa dir que costa més aparcar el 
cotxe malament que furtar taronges; costa més aparcar malament que furtar fins a 
quatre arroves de taronges, perquè furtar quatre arroves de taronges costa ja 180 
euros, i aparcar malament, amb la reducció, els costa 100 euros. Per tant, si parlem, 
parlem amb  propietat.  De  zero  a  50  quilos,  en  arroves,  que  és  com parlen  els 
llauradors, fins a quatre arroves, de 6 a 60 euros. De quatre arroves a 38 arroves, de 
60 a 180 euros. I de 180 a 450 euros, si passa de les 38 arroves. Per tant, si es furten  
menys de quatre arroves sí que costa més barat que aparcar el cotxe malament, però 
a  partir  de quatre  arroves  pot  costar  molt  més car;  pot  costar  perquè hi  ha una 
gradació, pot costar molt més car que aparcar malament.”

 Sr. Soria Calatayud: “Estem al final de la legislatura, i no està bé que diguera que 
em sorpén, perquè no és de veres, no em sorprén. No em sorprén gens ni miqueta la 
forma que tergiversa vosté la realitat,  que tergiversa les dates,  que tergiversa les 
mocions,  i  ho  tergiversa  tot.  M’hauria  de  sorprendre,  però  no  em  sorprén. 
Comencem pel final. Vosté, ben bé, jo pense que 500 quilos no són quatre arroves. 
No estic molt posat en el camp, però crec que 499 quilos no són quatre arroves; o si? 
Jo crec  que no,  i  això pot  costar,  com a molt  30.000 pessetes,  180,30 euros  de 
denúncia; simplement no posar el tiquet de l’ORA costa 90 euros; no posar el tiquet 
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costa 90 euros. 200 euros és la denúncia que hi ha per deixar el cotxe en segona fila.  
Vosté pot more els números com vulga però furtar menys de quatre arroves que deia 
vosté, el que pot costar són 6 euros que són 1.000 pessetes; menys de la desena part 
de pagar amb reducció no haver-li posat el tiquet de l’ORA. Per tant, això que ha dit 
vosté, no és cert, i sembla mentida que ho diga un senyor que està al front de la 
Policia Local, que sap una cosa i l’altra. Pel que fa a allò que diu de la moció, li  
torne a  reiterar  que s’ha perdut  un any de forma miserable.  Adés no he usat  la 
paraula  miserable,  he  sigut  més  fluix,  però  ja  que vosté  intenta  mentir  a  tots,  i 
tergiversar el que ací es fa, a la millor haurem de gastar paraules més grosses. Mire, 
la moció que va presentar el Partit Popular, portava que es posara d’immediat en 
funcionament  en  la  població  d’Oliva.  Després  de  parlar  amb  vostés,  vostés 
únicament estaven disposats a portar endavant una moció que passara abans per la 
mancomunitat; per tant no diga el que no és, perquè no és cert. El que es va aprovar 
ací és efectivament allò que vosté ha llegit,  però la proposta que va fer el Partit 
Popular no era aqueixa, i vosté ho sap perfectament; i a més està registrada. Per tant 
s’ha perdut el temps. Que vosté diga que s’ha fet immediatament, jo voldria saber 
què és immediatament per a vosté; tardar onze mesos i escaig, és immediatament? 
Doncs maleïda gràcia.  Així van les coses. S’hauria de preguntar a molts la seua 
forma  que  tenen  d’operar  en  moltíssimes  qüestions  d’aquest  ajuntament,  d’anar 
esgotant, sempre, terminis, en comptes d’avançar-se a les situacions. Això és el que 
fa vosté. Immediatament portar a la mancomunitat; quan ho van portar havien passat 
sis mesos. Què està dient vosté? Què ho diu, per dir-ho? I ens ho hem de creure 
perquè ningú li ho ha de rebatre? Quan s’ha aprovat en la mancomunitat? Aleshores, 
què ha canviat? Per què ho fan ara? Perquè anem cara la campanya electoral? Doncs 
no,  ho  haurien  d’haver  fet  vostés  fa  un  any;  i  ens  hauríem estalviat  molts  dels 
robatoris que ha patit el camp durant aquestos mesos. I ho fan ara que està acabant-
se la campanya agrícola. Molt bé. Enhorabona. Està molt bé perquè l’any que ve ja 
el tindrem aprovat, però per a enguany res de res.”

 Sr. alcalde: “Per acabar, perquè em fa la impressió que votarem tots a favor, i ací 
estem donant-li voltes.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Jo  reitere  el  mateix.  És  evident  que  en  el  tema  de 
l’ordenança que regula els preus de les sancions, és per a riure. Estem parlant que 
500 quilos són al voltant de 40 arroves, 38, 39 arroves, i a la fi la sanció màxima 
seran 180 euros. Jo no sé si  eixirà  sobre quatre euros,  i  depén de la varietat  de 
taronja, i de l’època, hi ha arroves que són molt més cares que els quatre euros; i no 
cal que parlem de la sanció màxima, que en cas molt greu, 450 euros per furtar més 
de 500 quilos; més de 500 quilos què poden ser, 1.000 quilos, 2.000 quilos, 4.000 
quilos, un camió sencer? 450 euros? Doncs la veritat és que no diré que incentiven a 
furtar taronges, però no cap dubte que més de quatre no voran aquesta sanció com 
un motiu per poder deixar de furtar aquestes taronges.”
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 Sr. Sabater Savall: “A vore. Jo crec que el pitjor és confondre els acords amb els 
desitjos. Aquest ajuntament, al respecte d’aquest tema, insistesc, i no és un full que 
m’he trobat ahí a l’entrada, és un certificat del secretari de l’acord del Ple de 25 de 
març, va aprovar els punts que he llegit abans. Lletra per lletra i paraula per paraula. 
No  va  aprovar  res  més.  Per  tant,  aqueixos  tres  acords,  i  el  quart,  també  és  va 
complir, que era trametre còpia a tot el món. Aqueixos tres acords es van complir de 
manera immediata. Per tant, l’ajuntament, el seu responsable, l’Alcaldia, va complir 
immediatament els acords que manaven del plenari.  No va prendre altre acord el 
plenari; són aqueixos els que es van prendre. Després, jo crec que he sigut molt clar, 
anava llegint l’ordenança, i simplement he traduït els quilos a les arroves que és el 
llenguatge que solen, o que solem, usar la gent que tenim terra. Jo no sé què és el 
que hauré amagat. De totes formes, per si de cas no està clar, ho tronaré a repetir.  
Per si de cas. Cas lleu, de zero a cinquanta quilos, fins a quatre arroves de taronja, 
quatre arroves són 52 quilos, és a dir quatre ja no estarien en el lleu sinó que estarien 
en el greu; de 6 a 60 euros. Això és el que he dit abans, i el que dic ara. Cas greu,  
aprensió de cítrics entre 51 i 500 quilos, des de quasi quatre arroves de taronja, fins 
a 38,5 arroves, abans he dit 38, rectifique, 38 arroves i mitja; de 60 a 180 euros. Jo 
crec que si es coneix a l’alcalde, i la vinculació que té amb la terra, no crec que 
sancione a ningú amb 60 euros si el pot sancionar amb 180; fóra un altre, a la millor  
sí, però coneixent a l’Alcaldia dubte molt que un furte 500 quilos i el sancionen amb 
60 euros;  o  que  en  furte  200,  i  que  el  sancione  amb 60 euros.  Cas  molt  greu,  
aprensió de més de 500 quilos. Des de 180 fins a 450 euros. Hi ha una limitació a 
500 quilos, perquè vostés saben, i tots sabem que a partir d’una certa quantitat de 
quilos, a partir d’uns valoració de la mercaderia que es roba deixa de ser una falta 
per convertir-se en un delicte. Aquesta ordenança el que regula són les faltes. Però a 
partir  d’una  certa  quantitat  que  evidentment  no  estableix  l’ordenança  sinó  que 
estableix la llei, l’aprensió deixaria de ser una falta, per tant deixaria d’aplicar-se 
aquesta ordenança, i passaria a ser delicte, i per tant passaria al jutjat. Això no ho dic 
jo, ho diu la mateixa ordenança. Per tant, ací es tracta de regular aquella part que no 
és  delicte  per  llei.  No diguem que si  furta  1.000 arroves  també li  posarem 450 
euros? No. Si furta 1.000 arroves és delicte, i per tant anirà al jutjat, i serà el jutge 
qui sentencie.”

 Sr. alcalde: “Jo crec que ha quedat tot clar; i en tot cas, les sancions sempre estaran 
fins a més d’un 300 per cent del que costa produir les taronges. Passem a votació.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- L’Ajuntament  d’Oliva,  tenint  en  compte  el  que  disposa  la  Llei  Orgànica 
1/1992, Llei  21/1992 i  Decret  del Govern Valencià  182/1995 i  fent  ús de les seues 
competències, estableix la implantació en el seu territori del document denominat “Guia 
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control  de mercaderia  agrícola”,  tot  això  sense  perjudici  de  les  disposicions  que  es 
pogueren  dictar  després  de  la  firma  del  conveni  pendent  de  formalitzar  entre  les 
diferents administracions a què s'ha fet referència amb anterioritat i sobre la matèria que 
ens  ocupa.  El  document,  que  es  podrà  retirar  en  Oficina  Local  Agrària,  Magatzem 
municipal, Oficines de la Policia Local, Seu de les distintes organitzacions agràries i 
SAT Novacitrus, a les que podran afegir-se altres llocs que es consideraren oportuns, es 
del següent tenor literal:

Guia control de mercaderia agrícola

A.- Dades del propietari o productor
Cognoms i nom

Denominació social

NIF o CIF Teléfon

Domicili Localitat

B.- Dades de la parcel·la i mercaderia
Municipi Partida Polígon Parcel·la

Superfície Producte Varietat Quantitat

C.- Dades del transportista o persona autoritzada al transport de la fruita
Cognoms i nom

NIF o CIF Teléfon

Domicilio Localitat

Vehicle i marca Matrícula

D.- Dades del comerç, societat, entitat compradora o receptora
Cognoms i nom

Denominació social

NIF o CIF Teléfon

Domicilio Localitat

Destinació de la 
mercaderia

Data Firma propietari o productor Firma transportista o autoritzat

E.- Dades de recepció del producte en punt de destinació descrit en apartat anterior
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Quantitat rebuda Producte

Varietat Data entrada Hora entrada

Vehicle i marca Matrícula

Transportista NIF o CIF

Observacions:

Nom Recepcionista Firma recepcionista

Segon.- La  “Guia  control  de  la  mercaderia  agrícola”  tindrà  la  consideració  de 
comprovant de la legítima procedència de la fruita transportada i en conseqüència, haurà 
de  ser  exhibida  en  qualsevol  moment  del  transport  o  recepció  de  la  mateixa,  a 
requeriment  de les  forces  de  seguretat  de l'estat,  policia  local  o  qualsevol  agent  de 
l'autoritat.

Tercer.-  Per  tal  com està  referida  a  la  fruita  transportada  en  el  moment  del  propi 
transport o recepció, se li estableix una validesa diària, és a dir, que expira el mateix dia 
de la seua expedició i després de la seua recepció en el comerç o magatzem, el qual serà 
dipositari últim de dita guia, per la qual cosa haurà de fer-se una diligència per cada 
transport al magatzem o lloc de recepció. El seu valor a partir d'este últim pas, serà de 
mer comprovant per a les inspeccions que es pogueren efectuar respecte del comerç o 
magatzem receptor,  ja  que  suposar-li  una  major  validesa  de  dies,  es  considera  que 
podria generar la picaresca que amb una sola guia, es transportara i emmagatzemara 
fruita  de  forma il·lícita,  fi  que  no és  el  que es  pretén,  lògicament,  aconseguir  amb 
aquesta  mesura  i  que  no  és  un  altre  que  previndre,  d'una  banda,  els  robatoris  o 
apropiacions indegudes en el sector agrari i d'una altra, evitar comportaments il·lícits.

Quart.- La  citada  “Guia  control  de  la  mercaderia  agrícola”  serà  exigible  quan 
l'agricultor necessite cedir o transportar la fruita per a altres usos en què no existisca una 
transacció econòmica anterior a això pel mig, ja que als agricultors que venen la fruita a 
comerços degudament autoritzats o tenen un contracte amb cooperatives, no els serà 
exigida la  “Guia”,  ja  que estes empreses  ja  utilitzen  albarans  i  altres  documents  de 
transport  autoritzat  que aporten les dades necessàries.  No obstant això i  a falta  dels 
mateixos, sí que els serà exigida la “Guia”.

Cinqué.- En el cas de retenció del que transporta presumptament de forma il·lícita, les 
Forces i Cossos de Seguretat  de l'Estat,  podran dipositar la fruita intervinguda en el 
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magatzem agrícola municipal, durant el temps prudencial que considere convenient la 
força actuant en relació amb l'estat de la fruita agarrada, realitzant-se mentrestant les 
diligències pertinents tendents a identificar l'amo legítim de la fruita, el qual retirarà la 
mateixa  o  decidirà  la  seua  destinació.  Cas  de  no  aconseguir-se  la  identificació  del 
propietari  legítim  de  la  mercaderia,  podrà  destinar-se  la  fruita  agarrada  a  pal·liar 
necessitats  socials  de  menjadors  socials,  asils,  etc.  Tot  això  pensant  que  la  fruita 
intervinguda fóra valorada per davall  del límit  legal  per  a considerar  l'il·lícit  com a 
delicte, i en aquest cas decidiria la seua destinació l'autoritat judicial corresponent.

Sisé.- D'acord amb l'article 30 de la vigent Ordenança del Medi Rural i fins que no es 
modifique, s'estableixen tres nivells de qualificació i sanció en el supòsit d'aprensió de 
fruita de procedència, transport o recepció presumptament il·lícits:

      - Cas lleu: aprensió de cítrics entre 0 i 50 quilos.- sanció de 6,01 a 60,10 euros.
      - Cas greu: aprensió de cítrics entre 51 i 500 quilos.- sanció de 60,10 a 180,30 euros.
      - Cas molt greu: aprensió de més de 500 quilos.- sanció de 180,30 a 450,76 euros.

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  President  alça  la  sessió  a  l’hora 
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s’estén aquesta acta, cosa que, com a Secretari, certifique, amb el vist i plau del senyor 
President.

 Vist i plau
El President
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