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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D’ARBITRATGE DEL
CONSELL AGRARI MUNICIPAL
L’Ajuntament de Benimodo aprovà en Sessió Plenària del dia 14 de juliol de
2003, el Reglament del Consell Agrari Municipal (BOP nº 229 de 26 de setembre
de 2003), en el que establix que: el Consell Agrari podrà acordar la formació de
Comissions tècniques, quan l’especialitat dels assumptes que tracte així ho
aconselle.
El Consell Agrari Municipal, en Sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2003,
acordà la creació de la Comissió Tècnica d’Arbitratge. En base a dit acord i de
conformitat amb la proposta informada per dit Consell en la reunió del dia 26
d’abril de 2004, la Junta de Gove de Benimodo d’acord amb les facultats que li
atorguen en la Disposició Final del Reglament de Consell Agrari Municipal i en
us de les que li conferix la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim
Local, disposa:
ARTICLE 1.- Es crea dins del Consell Agrari Municipal de Benimodo la
Comissió Tècnica d’Arbitratge.
ARTICLE 2.- La Comissió Tècnica d’Arbitratge, estarà formada per un mínim
de tres i un màxim de cinc membres del Consell Agrari.
Els components de la mateixa seran anomenats pel President del Consell Agrari,
previ aprovació del Ple del Consell i una volta escoltats els membres.
De conformitat amb el contingut de l’article 7.3 del Reglament del Consell
Agrari Municipal, podran participar en la Comissió Tècnica d’Arbitratge els
especialistes que s’estimen convenients. A tal efecte, a petició del President o
de qualsevol dels seus membres, podran participar, amb veu però sense vot, el
personal al servici de l’Ajuntament o d’altres administracions, tècnics o experts
en la matèria, així com particulars o altres representants d’organismes amb
incidència en el sector agrari.
ARTICLE 3.- Son funcions de la Comissió Tècnica d’Arbitratge les actuacions
d’arbitratge extrajudicial voluntari i d’equitat entre titulars de drets del sector
agrícola de Benimodo. En este sentit resoldran: conflictes, litigis i valoracions de
danys, en aplicació de les previsions establertes en la Llei 60 de 23 de
desembre de 2003, d’Arbitratge.
En concret, la Comissió Tècnica d’Arbitratge emetrà laudes d’arbitratge d’equitat
sotmesos al seu coneixement i referits a les matèries indicades, així com
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informes referents als usos i costums aplicables al sector agrícola, i qualsevol
altra de les funcions atribuïdes pel Consell dintre l’àmbit de les seues
competències.
ARTICLE 4.- La Comissió Tècnica d’Arbitratge, per a l’admissió de les seues
propostes, s’ajustarà al següent procediment:
1.
L’inici del procediment arbitral s’efectuarà per qualsevol de les següents
formes:
a)
Denuncia formulada contra altres per part de qualsevol particular,
propietari o arrendatari de terrenys al terme de Benimodo, presentant escrit
dirigit la C.T.A., amb les següents dades personals: D.N.I., adreça, telèfon de
contacte, polígon i parcel·la i formulant el més raonat i detallat possible els
motius pels quals necessita de l’emparament per esta C.T.A.
b)
Mitjançant escrit raonat, formulat per les dues parts confrontades en un
contracte, amb els requisits establerts a l’apartat anterior.
2.
Una vegada rebut l’escrit la Comissió, en el termini de quinze dies,
procedirà a admetre o no a tràmit la denuncia arbitral formulada. En cas que la
Comissió no l’admeta a tràmit, la resolució es notificarà a les persones
interessades i hi quedarà oberta la via judicial.
3.
En cas que siga admesa, es comunicarà el seu contingut al particular
denunciat per tal que este manifeste la seua acceptació de l’arbitratge
proposat. En cas que la resposta siga negativa o haja transcorregut un mes des
de la data de recepció de la comunicació per part del denunciat, la Comissió
estimarà que este no admet l’arbitratge, resoldrà l’arxivament de les actuacions
i ho farà saber al denunciant per tal que este exercisca, si cal, les accions
legals oportunes.
4.
Admés l’arbitratge per acord de les dues parts, el President de la
Comissió, després de l’audiència prèvia de les parts, ordenarà les actuacions
necesaries per a la correcta resolució del procediment, tant si son responsables
per alguna de les parts o son realitzades d’ofici. L’audiència podrà realitzar-se
verbalment o per escrit, segons decisió del President de la Comissió i en la
mateixa es podran presentar la documentació i fer les al·legacions que
considedren necesaries en defensa dels seus drets.
En este tràmit, la Comissió podrà instar la conciliació de les parts, que en el seu
cas, serà recollida en el laude arbitral.
5.
Les actuacions d’instrucció del procediment deuran estar finalitzades en
el període màxim de tres mesos, a comptar des del dia d’admissió a tràmit del

2

AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

procediment o des del dia de recepció del consentiment de l’arbitratge.
Si finalitzat el període assenyalat, no estiguera ultimada la instrucció del
procediment, es podrà establir una prorroga màxima de sis mesos, sempre que
la complexitat del procediment o l’acumulació d’expedients comporte el fer
necessari este termini.
6.
El procediment arbitral finalitzarà per resolució de la Comissió i tindrà el
caràcter de ‘laudo arbitral’. El laude deurà ser emès en el pla d’un mes,
prorrogable per un pla d’altres dos mesos, des de la data de conclusió de la
fase d’instrucció del procediment. El laude arbitral es decidirà per majoria de
vots, i en cas d’empat este es resoldrà amb el vot de qualitat del President
7.
El laude, el qual haurà de dictar-se per escrit, deurà contindre almenys
les següents especificacions:
a)

Data i lloc on es dicta.

b)

Identificació dels membres actuants de la Comissió d’arbitratge.

c)

Identificació de les parts.

d)

Objecte de l’arbitratge.

e)
Breu descripció de les al·legacions efectuades per les parts, així com en
el seu cas, de les proves practicades.
f)

Resolucions adoptades per cadascun dels punts de controvèrsia.

g)

Pla per al compliment d’allò acordat.

h)

Vots de la majoria i, en el seu cas, vots dissidents.

i)

Signatura dels membres de la Comissió Tècnica d’Arbitratge.

8.
Emès el laude arbitral, el mateix serà notificat a les parts i demés
interessats en el procediment. Es remetrà còpia al Consell Agrari Municipal.
ARTICLE 5.- El sistema d’arbitratge previst es regirà per les normes
contemplades en este Reglament, i en allò no previst al mateix serà d’aplicació
la Llei 60/2003 de 23 de desembre d’Arbitratge.
Benimodo, a 21 d’abril de 2004
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