
 

Unitat: Secretaria General 
Expt.: PLN/2018/16

VANESA  FELIP  TORRENT,  SECRETÀRIA  GENERAL  DEL  PLE  DE 
L’EXCEL·LENTÍSSIM  AJUNTAMENT  DE  GANDIA   (Resolució  Director  General 
d’Administració Local de 22/05/2018). 

CERTIFIQUE: Que el Ple del l’Excm. Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el  dia 
22 de novembre de 2018,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

«4.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME,  MEDI  AMBIENT I  SERVEIS  URBANS 
Dictàmens (arts. 70 i 136 ROPLE):   

4.4.- Aprovació definitiva de la 80a modificació puntual de l’ordenació detallada 
del pla general (80a MOD PG). Modificació alineacions i altres determinacions sòl 
industrial ‘Silos’ (PP-812, exp. 4012/2017). 

Es  dóna  compte  del  dictamen  següent  emès  per  la  Comissió  d’Urbanisme,  Medi 
Ambient i  Serveis Urbans, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de novembre de 
2018: 

 
“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Urbanisme i 
Habitatge,  de data 13 de novembre de 2018, en relació al assumpte de referència i del 
tenor literal següent:

‘ANTECEDENTS

1. El projecte de la modificació de l’ordenació detallada núm. 80 del Pla General (80a. 
MOD PG),  presentat  per  la  mercantil  Holding  Hidalgos,  SL,  amb CIF B98028589, 
consisteix en ajustar les alineacions, les rasants i altres  determinacions del Sòl urbà 
industrial,  Subzona  B1  «Silos»,  situat  junt  a  la  CV-670,  parcel·les  cadastrals 
5876101YJ4157N0001FW,  i  contigües  (5776102,  5873103,  5876104,  5876105  i 
5876113). 

2. La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia (JGCG) —en qualitat d’Òrgan Ambiental 
i Territorial Municipal, en virtut de Decret 2016-4019— en sessió ordinària celebrada el 
2 de juliol de 2018, emet Informe Ambiental i Territorial Estratègic FAVORABLE en el  
procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la 
modificació puntual número 80 del  Pla General de Gandia, de conformitat  amb els 
criteris de l’Annex VII de la LOTUP, per no tenir efectes significatius sobre el medi 
ambient, ni influir en altres plans o programes i per tant no tenir incidència en el model 
territorial vigent del municipi, ni suposar afecció sobre elements del patrimoni natural i 
cultural, amb la fi  de continuar la tramitació de l’expedient conforme a la normativa 
urbanística.

3.  L’esborrany del  Projecte de la  80a.  MOD aprovat  per  la  JGCG el  30/10/2017 i 
diligenciat pel  secretari  general  del Ple el  13/11/2017 mitjançat certificat 2017-1587 
s’adapta a les consideracions rebudes durant la fase de consulta a les administracions, 
u queda substituït pel projecte que se sotmet a informació pública, prèvia aprovació 

 



 

per la Junta de govern el 16 de juliol de 2018.

4. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 24 de juliol de 2018, resol 
sotmetre a informació pública el Projecte de la 80a. Modificació puntual de l’Ordenació 
Detallada del Pla General  per termini  de 45 dies. Aquest  projecte es diligencia pel 
titular  acctal.  de  l’Òrgan  de  suport  a  la  JGCG  el  30/07/2018  mitjançant  certificat 
2018-1182.

5. La informació pública s’ha realitzat per mitjà d’anuncis publicats en el diari Levante 
(4/08/2018),  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana DOGV núm.  8361 de 
14/08/2018, en el  tauler d’anuncis municipal i  en la seua pàgina web (del 30/07 al 
19/10/2018).

6. Així mateix, durant el tràmit d’informació al públic s’ha notificat i traslladat el projecte 
a les companyies subministradores de serveis urbanístics i administracions afectades 
segons el detall següent:

Companyia/Departament Ofici
Registre 
d’eixida

Entrada 
cia/dep.

Recepció 
informe

Registre 
d’entrada

DG Medi Natural 31/07/2018 12229 31/07/2018 — —

Àrea carreteres Diputació 31/07/2018 2600 20/08/2018 31/10/2018 31319

Iberdrola, SA 31/07/2018 2601 1/08/2018 29/08/2018 4348

Aguas de Valencia, SA 31/07/2018 2602 7/08/2018 — —

Telefónica España, SA 31/07/2018 2603 17/08/2018 — —

Gas Natural Cegas, SA 31/07/2018 2604 2/08/2018 — —

Iberdrola manifesta que la zona afectada manca d’instal·lacions que garantisquen el 
subministrament  d’energia  elèctrica  per  la  qual  cosa  en  fases  posteriors  a  la 
modificació de planejament se’ls tindrà com interessats i se’ls traslladarà el projecte 
d’urbanització de les obres a realitzar.

Els tècnics de l’Àrea de carreteres de la Diputació de València informen favorablement 
la proposta de modificació.

7. Durant el tràmit d'informació pública no s’ha presentat cap al·legació. 

FONAMENTS JURÍDICS

La present modificació, és de caràcter puntual i accessori en raó de la seua entitat, no 
incideix en l’ordenació estructural del Pla General i només opera sobre decisions de 
l’ordenació  detallada de l’exclusiva  competència  municipal,  l’aprovació  definitiva  en 
correspon al  mateix Ajuntament d’acord amb el  que es disposa l’article  63.1 de la 
LOTUP i conforme a l’article segon de les Normes Urbanístiques del Pla General.

L’article 57 de la LOTUP estableix el procediment per a la tramitació dels plans. Així 

 



 

una  vegada  emesa  la  resolució  d’informe  ambiental  i  territorial,  l’òrgan  promotor 
adaptarà  l’esborrany  de  modificació  del  pla  als  pronunciaments  efectuats  per  les 
administracions  consultades  i  redactarà  el  projecte  de  modificació  puntual  del  Pla 
General perquè el Ple de l’ajuntament el sotmeta a informació pública per un període 
de  quaranta-cinc  dies,  i  finalitzat  el  període  d’informació  al  públic,  aprovació 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament.

Posteriorment,  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  València (BOP), 
prèvia remissió del projecte al Registre d’Instruments de Planejament Urbanístic de la 
Conselleria

De conformitat amb la normativa específica de règim local, l’article 123.1.i) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), atribueix la competència per a 
«L’aprovació inicial del planejament general i  l’aprovació que pose fi  a la tramitació 
municipal  dels  plans  i  altres  instruments  d’ordenació  previstos  en  la  legislació 
urbanística» al Ple de l’Ajuntament.

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració de la 
Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans la següent 

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER. Aprovar  definitivament  el  Projecte  de  la  80a.  Modificació  Puntual  de 
l’Ordenació Detallada del Pla General consistent en determinar les alineacions de la 
parcel·la  urbana  formada  per  les  cadastrals  5876101YJ4157N0001FW, 
5776102YJ4157N0001MW,  5873103YJ4157N0001OW,  5876104YJ4157N0001KW, 
5876105YJ4157N0001RW  i  5876113YJ4157N0001WT,  les  seues  connexions  i  la 
xarxa viària  bàsica,  així  com determinar  el  sòl  dotacional  que s’hauran de cedir  a 
l’administració perquè la parcel·la obtinga la condició de solar.

Aquesta modificació afecta la Norma 25, Sòl industrial de les Normes Urbanístiques, la 
qual queda redactada com segueix:

NORMA 25, ZONA URBANA INDUSTRIAL

Article 106. Definició i objectius

1. Compren les zones de sòl urbà destinades en l’actualitat a usos industrials que 
es poden mantenir por adequar-se a l’estructura territorial i als objectius generals 
del Pla.

Es delimiten les subzones següents:

Subzona A: compren la zona de la CV-671 (VITAL). 22a MOD Pla General, Rotonda 
CV-671  (PP-627).  Creació  d’una  rotonda  intermèdia  en  el  tram  de  la  CV-671 
comprés entre la CN-332 i la rotonda del sector Rafalcaid. Es respecta i potencia el 
vial de la xarxa primària dissenyat en el Pla General i es manté la superfície de la 
illa  afectada  pel  traçat  de  la  rotonda  mitjançant  el  reajustament  del  vial 
perpendicular al referit tram.

Subzona B: Se distingeixen dues subzones

Subzona B1: compren emplaçaments dispersos pel terme municipal, amb  inclusió 
de:

 



 

Cartonajes Unió
Viguetas Moreno/Citroen
Tableros Faus
Transboscá
Hierros Costa/Coca-Cola
Michelin/Gasolinera
Silos,  compren  la  parcel·la  que  ocupava  la  industria  i  la  connexió  a  la  xarxa 

primària de la CV-670

Subzona B2: Conjunt Carretera Alacant, que compren les illes 312, 315, 316 i 317. 
(31a. MOD PG, Via de Servei UE 13 i UE-1414", PP-645)

 Gasolinera Nolasco

Subzona C: Compren la unitat d’execució on es troben les illes 313 i 314

25a. MOD PG, PDAI UNITAT D’EXECUCIÓ EL RAJOLAR, PP-635. Afecta a una 
extensió de 51.792 m2 situats al  Sud-Est  de la ciutat, junt a l’antiga CN-332. El 
projecte  de modificació del Pla General consisteix en el reajustament d’alineacions 
motivat fonamentalment pel  traçat de ferrocarril  Gandia-Dénia i  l’ampliació de la 
rotonda existent, sense afectar els elements de l’ordenació estructural.

2. S’estableix l’objectiu d’articular l’estructura urbana de les zones delimitades amb 
les confrontants.

3.  En  la  Subzona  B1,  SILOS es  preveu  el  seu  desenvolupament  d’edificació  i 
urbanització simultània, subjecta al règim d’actuació aïllada al règim d’edificació de 
solars (Art. 176-178 LOTUP).

Article 107. Tipus d’ordenació

Serà  el  d’edificació  segons  alineacions  de  vial  o  aïllada,  amb  les  condicions 
particulars següents:

a) Se defineix edificabilitat màxima

b) Se defineix ocupació màxima de parcel·la

Article 108. Condicions de l’edificació

1. Són d’aplicació les definicions de la Norma 3a.

2. Les  edificacions  d’habitatge  compliran  les  condicions  d’habitabilitat  i  les 
condicions generals dels serveis i instal·lacions de la Norma 4a.

3.  Les edificacions s’ajustaran al que estableix la Norma 6a. quant a condicions 
particulars de l’edificació segons alineacions de vial,  referides a línia de façana, 
mitgeres, mesurament de l’altura edificable, patis interiors, i queden expressament 
prohibides les volades i els elements sortints.

4.  Les edificacions compliran el  que estableix  la  Norma 7a.  quant  a condicions 
particulars de l’edificació aïllada, referides a tancaments de parcel·la, edificabilitat 
neta sobre parcel·la, edificabilitat mínima i ocupació màxima en parcel·la.

5. Parcel·la mínima edificable

Subzona A. Tindrà una superfície mínima de 400 m2

Subzones B i C. Tindrà una superfície mínima de 1.000 m2

S’exceptua del compliment del paràmetre de la parcel·la mínima de 1.000 m2 les 

 



 

parcel·les  consolidades  en  la  illa  313  en  la  Unitat  d’Execució  en  el  Sòl  Urbà 
Industrial  El  Rajolar,  on  la  parcel·la  mínima  la  constitueix  les  naus  industrials 
existents  que  no  ocupen  terrenys  de  domini  públic  viari  (25a  MOD PG,  Unitat 
d’Execució EL RAJOLAR, PP- 635).

Subzona B1, SILOS. La parcel·la mínima serà la recollida en el plànol d’alineacions, 
i no es permetrà la segregació.

6. Alineacions oficials

Són les grafiades en la documentació gràfica del Pla.

Per  la  45a.  modificació  de l’ordenació  detallada del  Pla  General,  (PP-684)  a  la 
subzona  A  es  modifiquen  les  alineacions  oficials  que  delimiten  les  parcel·les 
adjudicades números 1 i 25 de l’expedient de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 
Zona Industrial Carretera Daimús, amb motiu d’assegurar el respecte al traçat del 
Ferrocarril Gandia- Dénia, de conformitat amb els antecedents d’aquest remesos a 
l’Ajuntament per la  Direcció  General de Transport.

La  modificació  consisteix  en  modificar  les  alineacions  oficials  previstes  en  el 
planejament  general,  amb  l’augment  dels  terrenys  destinats  a  xarxa  viaria,  la 
disminució de la superfície edificable i el manteniment de la proporcionalitat dels 
drets assignats pel planejament, cosa que es formalitzarà mitjançant un conveni de 
cessió  de  terrenys.  De  conformitat  amb  la  proposta,  només  es  modifica 
l'edificabilitat neta sobre la parcel·la resultant, una vegada efectuada la cessió dels 
terrenys descrits per a vials. Els coeficients d'edificabilitat seran

Parcel·la inicial número 1

Superfície adjudicada: 2.450 m2

Edificabilitat neta sobre parcel·la: 1,30 m2/m2

Edificabilitat màxima: 3.185 m2

Compensació edificabilitat per cessió: 404,00 m2 

Edificabilitat total: 3.589 m2

Edificabilitat neta sobre parcel·la (deduïdes les cessions) 1,671 m2/m2

Parcel·la inicial número 25

Superfície adjudicada: 852 m2

Edificabilitat neta sobre parcel·la: 1,30 m2/m2

Edificabilitat màxima: 1.107,60 m2

Compensació edificabilitat per cessió: 35,37 m2

Edificabilitat total: 1.142,97 m2

Edificabilitat neta sobre parcel·la (deduïdes les cessions):1.384 m2/m2

En la Subzona B1 (Silos) són les detallades en l’annex gràfic d’aquesta modificació, 
s’incorpora  a  les  determinacions gràfiques d’ordenació  detallada  del  PG,  plànol 
P2-A bis a escala 1/1000.

7. Ocupació màxima de parcel·la

En les Subzones A i C es podrà ocupar el 100% de la parcel·la.

En la Subzona B únicament es podrà ocupar el 75% de la parcel·la.

 



 

En la subzona B1, en els supòsits d'ampliació de les edificacions existents quan no 
resulte  possible  consumir  tota  l'edificabilitat  permesa,  es  podrà  ocupar 
excepcionalment  el  100%  de  la parcel·la.

En  la  subzona  B2,  en  els  supòsits   de   parcel·les   resultants   procedents 
d'expedients  de Reparcel·lació voluntària o forçosa, l'ocupació del 75% serà en 
relació  amb  la   superfície  adjudicada  en  l'expedient  reparcel·latori  inicial.  En 
qualsevol altre cas, serà conforme amb la superfície real de la parcel·la edificable. 
(31a. MOD PG, Vial de Servei UE-13 i UE-14, PP-645).

No  obstant  això,  s'aplicarà  la  normativa  de  la  Subzona  A   en   els  supòsits 
d'ampliació  de les edificacions existents, quan no resulte possible consumir tota 
l'edificabilitat  permesa.  En els supòsits de substitucions i de construccions de nova 
planta,  s'aplicarà la  normativa  de  la subzona B i serà preceptiva, en tot cas, una 
separació a límits i a front de parcel·la de tres (3) metres (19a. MOD PG, PP-616).

7 bis. Separació a límits i front de parcel·la

En les subzones A, B2 i C no s'estableix separació obligatòria a límits i fronts de 
parcel·la.

En la subzona B1, en els supòsits de substitució i construcció de nova planta, serà 
preceptiva una separació a límit i front de parcel·la de 3,00 m. (31a. MOD PG, Vial 
de Servei UE-13 i UE-4, PP- 645).

8. Altura edificable màxima i nombre màxim de plantes

L’altura  edificable  màxima  serà  de  12,50  m.  i  el  nombre  de  plantes  seran  les 
necessàries per al fi al qual es destinen.

9. Edificabilitat màxima

En les subzones A, B1 i C l’edificabilitat màxima serà d’1,30 m2/m2 (25a. MOD PG, 
Unitat d'Execució EL RAJOLAR, PP-635 i 31a. MOD PG, Via de Servei UE-13 i 
UE-14, PP-645).

En la subzona B, l'edificabilitat màxima serà d'1,30 m2/m2, sobre la superfície de 
parcel·la  real  existent  desprès  de  l'aprovació  d’aquest  expedient  de  modificació 
d'ordenació  detallada (31a. MOD PG, Vial de Servei UE-13 i UE-14, PP-645).

El volum ocupat per tota l’edificació en m3 no superarà en cap cas, al producte de la 
superfície de la parcel·la en m2 multiplicat per 10 en les Subzones A i  C, i per 8 en 
la Subzona B.

Els coeficients d’edificabilitat i de volum són complementaris i hauran de concórrer 
en tot cas.

10. Aparcament

Són d’aplicació les condicions específiques de l’ús d’aparcament contingudes en la 
Norma 10a.

Per a la subzona B1 SILOS, per al compliment dels estàndards d’aparcaments de la 
Norma 10a, article 45.3, s’inclouen les places a crear a l’àmbit de sòl dotacional.

Article 109. Condicions d’ús

Són d’aplicació les definicions d’usos de  la  Norma 8a. i els límits a les condicions 
de funcionament de les activitats de la Norma 9a.

Usos permesos: Indústria Mitjana, Petita i Reduïda, Comercial, Oficines, Habitatge 

 



 

de l’encarregat,  Aparcament,  Recreatiu,  Cultural,  Esportiu o Sanitari  sempre que 
siguen prestacions que no impliquen estància hospitalària.

Usos prohibits: Residencial i restants d’Habitatge

 SEGON. Traslladar l’acord i el projecte de modificació a la Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la seua inscripció en el Registre 
d’Instruments de Planejament Urbanístic, i publicar l'acord de conformitat amb el 
que disposa l’article 57.2 de la LOTUP i 123.1.i)  de la Llei 7/1985, de Bases de 
Règim Local, que estableix la competència municipal, les condicions de publicitat 
així com l’executivitat i entrada en vigor dels plans’.

La Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, sense debat i per 
unanimitat dels seus membres, dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva 
al Ple de la Corporació per a la seua aprovació.”
 
L’alcaldia-presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel 
Ple de la Corporació sense debat i  per unanimitat dels seus membres, i per tant 
amb  el  quòrum  de  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  de  membres  de  la 
Corporació exigit en l'article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, i 106.2.e) del ROPLE». 

I  per  deixar-ne  constància  on  procedisca  i  tinga  els  efectes  oportuns,  autoritze  i 
expedisc  la  present  certificació,  d'ordre  i  amb  el  vistiplau  del  Regidor  de  Govern 
Delegat d’Administració, Modernització i Govern Obert, amb l'advertiment de quedar a 
reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent (article 206 del 
ROFRJ).

Gandia, en data i firma consignada al marge segons codificació electrónica. 
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