
 

Unitat: Secretaria General 
Expt.: PLN/2019/3

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 
21 de març de 2019,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

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

5.-   81a. modificació puntual de l’ordenació detallada del Pla General: Modificació 
de l’article 15.22 —elements tècnics de les instal·lacions—, l’article 27 —trasters
— i l’article 45.2 —previsió d’aparcaments— de les normes urbanístiques del Pla 
General: Aprovació definitiva del projecte de la 81a. MOD PG (exp. 1888/2019).

Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient I Serveis Urbans en sessió  celebrada el 
dia 13  de març de 2019: 

“Es dóna compte de la proposta presentada el  Coordinador General d’Urbanisme i 
Habitatge de data 8 de març de 2019 en relació a l’assumpte de referència i del tenor 
literal següent:
 

‘Antecedents
1. El projecte de la modificació de l’ordenació detallada núm. 81 del Pla General (81a. 
MOD PG),  redactat  pels  Serveis  Municipals,  consisteix  en  modificar  l’article  15.22 
(elements  tècnics  de  les  instal·lacions);  i  els  articles  27  (trasters)  i  45.2  (previsió 
aparcament als edificis) de les Normes Urbanístiques del  Pla General, per a imposar 
l’obligació de vincular-los registralment als habitatges.

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 81 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. Atès que l’esborrany del Projecte de la 81a. MOD aprovat per la JGCG el 5/03/2018 
i diligenciat pel titular accidental de l’òrgan de suport a la Junta de Govern de la Ciutat  
de Gandia el 6/03/2018, mitjançat certificat 2018-0347, s’adapta a les consideracions 
rebudes durant la fase de consulta a les administracions, queda substituït pel projecte 
que se sotmet a informació pública, prèvia aprovació per la Junta de govern el 16 de 

 



 

juliol  de  2018 i  diligenciat  pel  titular  accidental  de l’òrgan de suport  a la  Junta  de 
Govern de la Ciutat de Gandia el 6/08/2018, mitjançat certificat 2018-1212.

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 81a. Modificació puntual de l’Ordenació 
Detallada del Pla General per termini de 45 dies.

5. La informació pública s’ha realitzat per mitjà d’anuncis publicats en el diari Levante 
(1/08/2018),  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  7/08 al 
22/10/2018).

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

7.  Amb  data  8/03/2019  els  tècnics  municipals  informen  que  s’ha  de  introduir  una 
excepcionalitat  en  l’article  45.2  en referència a  la  vinculació de cotxeres en edifici 
diferent al de l’habitatge atesa la impossibilitat de acomplir-se en els termes establerts, 
per la qual cosa es redacta de nou aquest article.

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  81a.  Modificació  Puntual  de 
l’Ordenació Detallada del Pla General consistent en modificar l’article 15.22 (elements 
tècnics de les instal·lacions); i els articles 27 (trasters) i 45.2 (previsió aparcament als 
edificis) de les Normes Urbanístiques del  Pla General, per a imposar l’obligació de 
vincular-los registralment als habitatges.

Aquesta modificació afecta diversos articles de les Normes Urbanístiques. En concret:

— Es modifica l’article 15.22 del Pla General, per a afegir la prohibició de canviar l’ús i 
d’unir aquestes dependències als habitatges

— Es redacta de nou l’article 27, trasters

—  I  s’afegeix  l’obligació  de vincular  registralment  les  cotxeres  situades en  edificis 
distints al de la llicència sol·licitada, per la qual es redacta de nou l’article 45.2

Així doncs, els citats articles queden com segueix:

NORMA 3. Terminologia

.../...

Article 15

Als efectes d’aquestes Normes els conceptes que es defineixen tindran el significat 
que s’expressa en els apartats següents:

...22. ELEMENTS TÈCNICS DE LES INSTAL·LACIONS

S’engloben  sota  el  terme  elements  tècnics  de  les  instal·lacions  els  següents 
conceptes: filtres d’aire, dipòsit d’aigua, de refrigeració o acumuladors, conductes 
de  ventilació  o  de  fums,  claraboies,  remats  de  murs,  antenes  de  ràdio,  TV, 
parallamps,  maquinària  d’ascensor,  caixa  d’escala  per  a  accés  a  la  coberta, 
elements de suport per a estendre la roba, i altres anàlegs.

Si en els edificis destinats a habitatges plurifamiliars, tant si es tracta d’edificació 
entre mitgeres com d’edificació aïllada,  s’habilita  una dependència sobre l’altura 
màxima edificable per a albergar un o varis d’aquestes elements, aquesta no es 
podrà destinar a cap ús distint  ni  es podrà unir mai  a algun dels habitatges de 
l’edifici. Aquesta prohibició és aplicable tant si la dependència en qüestió forma part 
dels elements comuns de l’edifici com si constitueix unitat edificatòria independent.

NORMA 6. Condicions particulars de l’edificació segons alineacions de vial

.../...

Article 27. Trasters

1. Són construccions per damunt de l’altura edificable i destinades exclusivament a 
dipòsit d’estris.

Hauran de complir les condicions següents:

a) Es retiraran, com a mínim, tres metres, cinquanta centímetres (3,50 m) de la 
façana i, al menys, dos paraments dels patis de llums

b) No seran més d’un (1) per habitatge.

c) La seua superfície individual no superarà els sis metres quadrats (6 m²)

d) La superfície màxima ocupable serà del trenta per cent (30%) de la superfície de 

 



 

l’última planta projectada, deduïdes les superfícies dels patis i  caixes d’escales i 
ascensors

e) L’altura màxima entre el paviment del traster i la cara inferior del seu forjat de 
sostre no serà superior a dos metres, vint centímetres (2,20 m)

2. En edifici amb coberta inclinada es podrà destinar l’espai lliure, entre la coberta i  
l’últim  forjat,  per  a  traster  amb  les  dimensions  i  les  superfícies  anteriorment 
senyalades. La ventilació i la il·luminació d’aquests es farà en l’interior de l’edifici, 
mai a façana.

3. En les declaracions d’obra nova i divisió horitzontal, o títol jurídic equivalent referit 
a  les  primeres  utilitzacions  d’immobles  destinats  a  ús  residencial  d’habitatges 
plurifamiliars, s’exigirà la vinculació registral de cada habitatge amb el corresponent 
traster, sent inseparables ambdues unitats constructives.

4. Únicament es podran transmetre els trasters com a immobles independents quan 
el  seu  nombre  siga  superior  al  nombre  d’habitatges  de  l’edifici  on  se  situen. 
Excepcionalment es podrà sol·licitar la desvinculació quan expressament el primer 
adquirent de l’habitatge renuncie a l’adquisició del traster.

5.  Els  trasters  tindran  accés independent  per  la  planta  coberta  i  no  es  podran 
destinar a cap ús distint.

Disposició addicional. Aquests condicionants seran d’aplicació per a tots els edificis 
amb ús principal d’habitatge plurifamiliar amb trasters a la planta coberta de l’edifici, 
tant es tracte d’edificació entre mitgeres com d’edificació aïllada i estiguen subjectes 
o no al règim de propietat horitzontal.

Aquesta  normativa  serà  d’aplicació  a  totes  les  declaracions  responsables  de 
primera ocupació, així com la resta de títols equivalents de caràcter ambiental, que 
se tramiten a l’entrada en vigor de la 81a. MOD PG.

NORMA 10. Condicions específiques de l’ús d’aparcament

.../...

Article 45. Previsió d’aparcaments en els edificis

...2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, la reserva de places d’aparcaments 
en edificacions de nova planta es podrà situar en parcel·la distinta a la qual es 
projecta edificar, sempre que l’accés a l’aparcament des de la via pública se situe a 
una distància menor de 30 metres de les alineacions oficials exteriors de la illa on 
s’emplaça l’edificació; tot això sense perjudici de possibles desafeccions ulteriors de 
les superfícies destinades inicialment a aquests usos, prèvies les afeccions d’altres 
superfícies en las condicions enumerades.

Aquesta  distància de 30 metres podrà augmentar-se en aquells supòsits en els 
quals  s’acredite  de  forma  fefaent  per  part  del  propietari  la  impossibilitat  física 
d’obtenir la corresponent plaça d’aparcament dins de l’àmbit assenyalat. En este 
cas, el Departament d’Urbanisme haurà de comprovar aquest extrem amb un estudi 
previ dels immobles existents dins de la zonificació prevista.

Aquestes places d’aparcament s’hauran de vincular registralment a l’edifici.  Si la 
declaració d’obra nova va unida a la divisió horitzontal de l’edifici, es vincularà cada 
una de les places d’aparcament a un habitatge en concret. Quan es presente el 
final  d’obra  de  l’edificació  s’haurà  d’acreditar  el  compliment  d’aquesta  obligació 
mitjançant la presentació de còpia de l‘escriptura d’obra nova i divisió horitzontal 
degudament  inscrita  en  el  Registre  de  la  Propietat  o  de les  Notes Simple  dels 

 



 

habitatges en les quals conste l’aparcament vinculat.

Les  declaracions  responsables  de  primera  utilització  que  es  presenten  sense 
complir aquest requisit es podran inadmetre, amb el requeriment al presentant per a 
esmenar i completar la documentació o cas contrari se’l tindrà per desistit.

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, amb 5 vots a favor 
(2 PSPV-PSOE, 2 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 4 vots en contra (PP), 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 per 13 vots a favor (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s 
GANDIA) i 12 abstencions (12 PP)». 

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 electrònica. 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2019-03-25T14:08:35+0100
	Gandia
	VANESA FELIP TORRENT - DNI 24374046A
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2019-03-25T14:09:11+0100
	Gandia
	JOSEP-MANEL PRIETO PART - DNI 20046438Y
	Lo acepto




