
 

Unitat: Secretaria General 
Expt.: PLN/2019/8

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 
16 de maig de 2019,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

I.- PART RESOLUTIVA

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

2.-    Aprovació definitiva de l’Ordenació Detallada del Pla General, carrer Eivissa 
(84a. MOD PG) (exp. PP-726).

Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Comissió d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, en sessió ordinària celebrada 
el dia  8 de maig de 2019: 

“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Urbanisme i 
Habitatge de data 26 d’abril 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. 84 del Pla General (84a. 
MOD PG),  redactat  pels  Serveis  Municipals,  consisteix  en  establir  una  ordenança 
d’aplicació al carrer Eivissa del Grau de Gandia.

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 
12 de novembre 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 84 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 84a. MOD aprovat per la JGCG el 2/07/2018 
i diligenciat pel titular accidental de l’òrgan de suport a la Junta de Govern de la Ciutat  
de Gandia el 4/07/2018, mitjançat certificat 2018-1084, 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 10 de 
desembre de 2018 i diligenciat pel titular accidental de l’òrgan de suport a la JGCG el 
4/01/2019, mitjançat certificat 2019-0046.

 



 

4. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2018, 
resol  sotmetre  a  informació  pública  el  Projecte  de  la  84a.  Modificació  puntual  de 
l’Ordenació Detallada del Pla General per termini de 45 dies.

5. Així mateix, acorda sol·licitar l’informe de l’Administració hidràulica regulat en l’article 
14.bis.5)  del  Reial  Decret  638/2016,  de  9  de  desembre,  pel  qual  es  modifica  el 
Reglament del Domini Públic Hidràulic, informe que a data d’avui no s’ha rebut.

6. La informació pública s’ha realitzat per mitjà d’anuncis publicats en el diari Levante 
(8/01/2019),  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana DOGV núm.  8469 de 
22/01/2019,  en el  tauler  d’anuncis municipal  i  en la  seua pàgina web (del  4/01 al 
27/03/2019).

7.  Durant  el  tràmit  d'informació  pública  s’han  presentat  dues  al·legacions  de 
L’Associació de veïns del carrer Eivissa del Grau de Gandia, de les quals l’arquitecte 
municipal, cap de Servei de Coordinació i Supervisió de Projectes, informa:

Que se  han  presentado  dos  alegaciones  por  parte  de  Dª  Esther  Lloret  Loret  y  por  la 
Associació de Veïns del Carrer Eivissa del Grau de Gandia.

Ambas presentan idéntico contenido. 

Se hace referencia al consenso alcanzado con los técnicos municipales en lo que se refiere 
a:

• Permitir usos de actividades profesionales: se incluye en el proyecto la posibilidad de 
permitirlos ligados a la vivienda

• Profundidad edificable y definición volumétrica: se considera que desde el  punto de 
vista  paisajístico  el  cuerpo  adosado  a  la  edificación  inicial,  objeto  de  protección  debe 
retirarse del cuerpo recayente directamente al riu St. Nicolau. El técnico que suscribe el  
presente informe manifiesta que la separación entre cuerpos para que sea eficaz debería 
ser al menos de 1 m por lo que se acepta parcialmente la alegación presentada

• Regulación  de cuerpos  emergentes  sobre  cubiertas.  Se  llega  a  un  consenso  para 
incorporar los cuerpos salientes a la segunda crujía de teja de la edificación protegida de 
manera  que  aparezca  como una  buhardilla,  no  existiendo  impedimento  alguno  para  la 
incorporación de lucernarios siguiendo la inclinación de la cubierta e incorporados a ella.. 
Las terrazas de los demás cuerpos serán planas

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.  Estimar/desestimar les al·legacions presentades de conformitat amb l’informe 
transcrit  en  l’antecedent  setè.  Conseqüència  d’aquesta  estimació  es  modifica  la 
normativa urbanística d’aquest Projecte. La nova redacció de la normativa no suposa 
una modificació substancial del projecte sotmès a informació pública i a més els canvis 
han  estat  consensuats  amb  els  afectats  per  la  qual  cosa  no  precisa  d’una  nova 
informació pública.

Segon.  Aprovar  definitivament  el  Projecte  de  la  84a.  Modificació  Puntual  de 
l’Ordenació Detallada del Pla General consistent en establir una ordenança d’aplicació 
al  carrer  Eivissa  del  Grau  de  Gandia,  amb  l’adaptació  de  la  normativa  a  les 
al·legacions estimades, per la qual cosa i per a evitar confusions s’aprova en aquest 
acte el projecte redactat pels tècnics municipals en abril del 2019.

La  Normativa  d’aplicació  aprovada  s’incorpora  a  la  Norma  12  de  les  Normes 
Urbanístiques del Pla General com a subzona C1, carrer Eivissa del Grau, amb la 
creació d’un article 51.bis, sent l’ordenança específica per a aquesta zona, la següent:

NORMA 12, Sòl urbà, zona residencial nuclis antics Article 49. Definicions i 
objectius

Article 49. Definició i objectius

1. Compren l’àmbit de les subzones següents:

Subzona A: Beniopa

Subzona B: Benipeixcar

Subzona C: Grau

Subzona C1: carrer Eivissa del Grau de Gandia

.../...

Article 51. Condicions de l’edificació

.../...

Article 51.bis. Ordenança específica per a la subzona C1, carrer Eivissa del 
Grau

 



 

1. Àmbit

L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança abasta els dos costats del carrer Eivissa, 
concretament des del número 6 fins al 52 (ambdós inclosos) i des del 3 fins al 51 
(ambdós inclosos), i queda determinat en els plànols d’ordenació.

2. Usos

Usos permesos: habitatge,   aparcament  i  despatxos  professionals  vinculats  a 
l’habitatge

Usos prohibits: la resta de conformitat amb les definicions de la Norma 8 del 
Pla General  (comercial, oficines, cultural, esportius, sanitari, religiós, recreatiu, 
industria reduïda, industria petita i industria mitjana)

3. Parcel·lació

Es mantindrà l’estructura parcel·laria existent com a  característica essencial del 
marc en el qual es desenvolupa la tipologia actual, sense modificar la composició 
volumètrica de la façana principal en la qual es mantindrà la coberta de teula corba, 
la línia de cornisa i la de carener. Es permetrà únicament la construcció, sobre ella, 
d’un cassetó d’accés a les cobertes dels elements afegits. 

4. Altura edificable

Les altures màximes edificables són les determinades en els plànols d’ordenació.

Es mantindrà el volum existent en les dues crugies des del carrer, é a dir, una i 
dues altures amb cobertes inclinades, i diferents pendents, segons esquema 
compositiu façana.

Respecte dels habitatges recaients al barranc, tindrà la  consideració de soterrani 
el cos edificat per davall de la rasant del carrer Eivissa. L’altura mínima d’aquesta 
planta serà 2,20 m i el seu tractament i les condicions de la seua façana serà unitari 
amb la resta de l’edificació.

5. Profunditat edificable i definició volumètrica

La distància màxima entre l’alineació de la façana principal i el límit posterior de 
l’edificació, mesurada sobre la perpendicular a l’alineació de façana, s’estableix en 
15,50 m, corresponent a tres cossos:

Cos primer. Edificació original

Cos segon. Volum amb dimensions màximes de 5 metres, la coberta del qual se 
situarà  almenys 20 cm per  davall  de  de  la  cornisa  del  cos  anterior  (edificació 
original) i tindrà una altura màxima fins el primer forjat de 3,10 m.

Cos tercer. Volum situat sota l’anterior, que necessàriament hi haurà de sobreeixir 
al menys 1,00 m, però podrà assolir fins un màxim de 3,00 m.

Es  tracta  d’una  volumetria  escalonada  cap  el  riu  Sant  Nicolau,  en  la  qual  el 
parament superior se situarà necessàriament almenys a 20 cm de la cornisa del 
cos original en la seua part al darrere, tindrà una altura màxima de 3,10 m, i estarà  
separada de l’inferior almenys 1,00 m amb un màxim de 3,00 m. 

El  plànol  d’ordenació  núm.  3  defineix  el  sòlid  capaç  (envolupant  tridimensional) 
permès. I el plànol d’ordenació núm. 4, marca les dimensions i situació del cassetó.

6. Cobertes

Es mantindran les cobertes inclinades de les dues crugies (tipologia original), però 
es permetrà en la coberta de la segona crugia un cassetó amb coberta de teula, la 

 



 

qual tindrà la consideració de cos d’accés per a permetre l’accés a la coberta del 
cos afegit a la volumetria de l’edificació original. Igualment es permeten lucernaris 
individualitzats adossats al plànol inclinat format per les teules.

La resta de cobertes seran planes amb les limitacions següents: l’altura màxima de 
la cara superior del cos serà almenys 20 cm. inferior a l’aler de l’edifici  original, 
tradicional, no podrà sobrepassar els 3,10 m. d’altura, i per damunt d’aquest forjat 
es permetran únicament baranes metàl·liques calades o envidrades transparents.

El cos tercer s’haurà d’avançar sobre el segon no menys d’un metre i un màxim de 
3 m.

Regulació dels cossos emergents sobre la coberta

No es permeten, a excepció del cassetó abans citat situat en la segona crugia de 
l’edificació original. 

Es  prohibeix  qualsevol  tipus  de  construcció  o  instal·lació  com  ara:  pèrgoles, 
cobertes lleugeres, instal·lacions de tendals permanents o similars.

7. Composició de la façana

— Carrer Eivissa:

Els buits es mantindran en la seua configuració originària, tot i que s’assumiran 
lleus modificacions que s’han produït al llarg del temps

Es mantindran les dimensions i la situació de les finestres del projecte, les quals 
seran les mínimes permeses, però s’admetrà una variació per damunt 
d’aquestes segons esquema compositiu façana, sempre que es respecte l’altura 
de l’ampit

Existeix l’opció de cegar el buit superior del cos reculat

A la planta baixa, l’arrencada de la finestra es produirà a 0,90 m des de la rasant i 
el seu emplaçament servirà per a delimitar el sòcol de la façana

En cap cas s’incrementarà el nombre de finestres

Es mantindrà la dimensió i la situació de la porta principal del projecte original, tot 
i que es podrà admetre una variació de l’amplària però amb el manteniment del 
seu eix. La llinda (dintel) de la porta estarà a la mateixa alçada que la del buit 
confrontant

No s’admet  cap tipus  de marcs (recercados)  als buits, ni en la superfície de la 
façana ni en els propis brancals (jambas)

Es mantindran els buits en forma d’estrela de la planta baixa, així com les peces 
de ventilació de la coberta. Si alguna n’haguera desaparegut s’haurà de reposar

Es podrà habilitar accés per a vehicles, en substitució de la finestra de planta 
baixa. L’amplària màxima serà de 2,7 m

— Barranc Sant Nicolau:

Les façanes seran planes on no s’admeten  voladisses,  només xicotets  ressalts 
ordenats  en  funció  dels  buits  (El  vol  màxim  autoritzable  serà  de  30  cm)  i  
motlurat o ressalte senzill com a goteró

Procurarà la integració amb la façana principal, mitjançant la unitat de colors i 
materials, és a dir, unificarà el color dels paraments i els materials de les 
fusteries

 



 

8. Acabats superficials

L’acabat superficial de les façanes es realitzarà amb revestiment continu llis, sense 
juntes, en tonalitats clares i color gris o, preferentment, blanc.

Serà unitari per a tots els paraments exteriors de l’habitatge i, preferentment, es 
coordinaran dos a dos segons el cos principal de façana.

Abans de pintar s’ha de realitzar prova de color per a la seua supervisió pels tècnics 
municipals.

Les façanes principals podran presentar sòcol, en pedra natural fins  0,90 m 
d’altura. Seran peces  senceres de gran format de color preferentment  gris, i 
podran ser rematades amb peces del mateix material o marbre blanc o gris de 
màxim 2 cm d’espessor i vol també de 2 cm. Necessàriament requereix supervisió 
dels tècnics municipals.

9. Fusteries

Es mantindrà el criteri d’unificar materials en totes les façanes de l’habitatge.

Podran ser de fusta, de PVC o alumini de colors clars en façana principal i color 
lliure en façana posterior.

10. Reixes, persianes i baranes

Les reixes es composaran a base de barrots verticals, amb o sense elements 
ornamentals decoratius i del mateix color que les fusteries o, en qualsevol cas, color 
natural.

Les persianes podran ser  de tipologia tradicional  enrotllables del mateix color  que 
les fusteries o venecianes enrotllables de fusta.

Las baranes de la façana posterior seran, igualment, acordes a les fusteries 
existents i es composaran a base de barrots verticals, preferentment sense 
elements ornamentals. En cap cas s’admetran les balustrades i/o gelosies.

En el cos tercer es permeten baranes opaques.

11. Regulació de les instal·lacions i cossos emergents

Els canals i baixants seran de xapa metàl·lica galvanitzada, zinc o acer. Discorreran 
adossades a la façana i seran connectades a la xarxa general de clavegueram.

S’eliminaran tots aquells elements impropis com antenes parabòliques, unitats 
exteriors de les màquines d’aire condicionat,  tendals...

Es revisarà el cablejat de la façana principal per a regularitzar el seu traçat. Es 
podrà pintar del mateix color que la façana o ocultar‐se mitjançant canal del mateix 
color que la façana

12. Reserva d’aparcament

Quan es tracte d’obres de reforma, reestructuració o rehabilitació es podrà 
dispensar l’obligació d’ubicar aparcament en l’habitatge.

13. Autorització d’altres administracions

Qualsevol intervenció en la zona de servitud del barranc, requerirà d’autorització 
prèvia de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

14. Paràmetres no regulats per aquesta ordenança

S’estarà al que disposen les normes urbanístiques del Pla General de Gandia. En 

 



 

cas de dubte, s’optarà per la interpretació que millor garantisca la conservació del 
volum protegit (primera crugia) i la unitat del conjunt.

Esquema plànol ordenació aprovat

Esquema cassetó

Tercer.  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 abstencions (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 11 abstencions (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. 
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