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José Manuel Prieto Part, Regidor Secretari de la Junta de Govern de la Ciutat de 

Gandia (Decret 3604, de 17/06/2015). 

  

CERTIFIQUE: Que la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió ordinària 

celebrada el dia 18 de juliol de 2016, va adoptar d’entre altres, l’acord del tenor literal 

següent: 

 

«3. SERVEIS 

3.13.-Resolució de l’informe ambiental i territorial, per tractar-se d’un procediment 

simplificat d’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica, de la MOE 70a de Pla 

General, Modificació Xarxa primària educativa (PP-788) 

Es dóna compte de la proposta presentada pel President de la Comissió Tècnica de suport a 

l’Òrgan ambiental i territorial de data 5 de juliol de 2016, en relació a l’assumpte de referència 

i del tenor literal següent: 

 

"1. Documentació aportada 

 

A. El 30 de setembre de 2015 la Regidoria de Polítiques Educatives i Joventut sol·licita al 

Departament d’Urbanisme que realitze el tràmit corresponent per tal d’iniciar el procés per a 

revertir l’ús residencial del solar annex a l’IES Ausiàs March de forma que puga ser 

considerat d’ús educatiu i procedir així a l’ampliació de l’esmentat centre educatiu. 

B. El 16 de gener de 2009 l’Ajuntament de Gandia i l’Arquebisbat de València signen un 

contracte de permuta pel qual l’Ajuntament de Gandia ofereix una parcel·la de 2.300 m2, a 

segregar de la registral 62447, situada a la Unitat d’Execució Riu Sant Nicolau, Sector IV 

Barranc a canvi de tres finques propietat de l’Arquebisbat que són d’interès general per al 

municipi. Aquesta petició va ser informada desfavorablement pel Servei de projectes i 

construccions educatives de l’Àrea d’Infraestructures de la Direcció General de Règim 

Econòmic de la Conselleria d’Educació el 24 de febrer de 2010. 

Els Serveis Tècnics de l’Àrea d’Urbanisme, vista la situació urbanística d’ambdues parcel·les 

i les necessitats de la ciutat, redacten el Document Inicial Estratègic (DIE) i l’esborrany del 

Projecte de modificació puntual de l’ordenació detallada del Pla General  Núm. 70 (70a. MOD 
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PG), que consisteix en aconseguir uns terrenys per a ampliar i millorar les instal·lacions de 

l’institut d’Educació Secundària (IES) Ausiàs March, i alliberar la parcel·la educativa situada 

al sector IV Barranc, d’aquest ús per a destinar-la a altres equipaments demandats per la 

societat que podrien desenvolupar-se per iniciativa privada. 

 

2. Planejament vigent 

 

El Pla General (PG) vigent de Gandia s’aprova definitivament pel conseller d’Obres 

Públiques, Urbanisme i Transport, mitjançant resolució de 7 de juliol de 1999, es publica 

juntament amb les Normes urbanístiques, en el Butlletí Oficial de la Província de València 

(BOP) el 16 d’agost de 1999, i es ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 

(DOGV) el 10/09/1999. 

A. En el Pla General d’Ordenació Urbana de 1983, la parcel·la situada junt a l’IES tenia un ús 

residencial, i és en l’homologació de 1999 quan es qualifica com a Xarxa primària 

d’equipament comunitari amb ús educatiu. Per això els propietaris inicien el 26/11/2004 

l’expedient d’expropiació, el qual després d’un llarg recorregut judicial compta amb sentència 

del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obliga a 

expropiar-lo per l’import de 3.611.714,68 euros. 

Per la Modificació de l’Ordenació Estructural del Pla General núm. 55 (55a. MOE PG), 

aprovada definitivament per resolució de la consellera d’Infraestructures, Territori i Medi 

Ambient de 25 d’octubre de 2013, aquesta parcel·la que el Pla General de Gandia (PG) 

classificava com a Xarxa Primària d’Equipaments Comunitaris, institut Ausiàs March es 

desafecta de l’ús dotacional educatiu i passar a tenir ús residencial. 

B. El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 16/11/1987, aprova la Junta de 

Compensació de la Entitat Urbanística de Compensació de la Unitat d’Execució Riu Sant 

Nicolau, Sector IV, Barranc, amb l'aprovació prèvia dels seus estatuts i bases d'actuació. 

L’aprovació del Pla Parcial es publica juntament en el BOP el 29 de desembre de 1987. 

En el Projecte de compensació de la Unitat d’Execució Riu Sant Nicolau, Sector IV, Barranc 

—aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 5/10/1989 i protocol·litzat mitjançant Acta de 

Protocol·lització notarial autoritzada el 14/07/1992 pel notari de Gandia Sr. Salvador Moratal 

Margarit— s’adjudica una parcel·la d’ús escolar a l’Ajuntament de Gandia amb caràcter 

demanial, en virtut de les cessions obligatòries i gratuïtes imposades per la legislació 

urbanística. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 6/03/1999, acorda sol·licitar a la Conselleria 

d’Educació, la substitució de l’ús escolar per altres usos dotacionals públics, atès que 

aquesta parcel·la no és adequada per a la instal·lació d’infraestructures educatives per tenir 

una superfície inferior a la necessària per a la construcció d’un col·legi. 
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El Servei de projectes i construccions educatives de l’Àrea d’Infraestructures de la Direcció 

General de Règim Econòmic de la Conselleria d’Educació informa desfavorablement aquesta 

petició en data 24 de febrer de 2010, no obstant això, atès que els paràmetres per a calcular 

les reserves educatives s’han modificat l’any 2014 es torna a plantejar el canvi d’ús. 

 

 

3. Modificació Núm. 70 del Pla General (70a. MOD PG), objecte i justificació 

 

L’objecte d’aquesta modificació és doble, per una part, recuperar l’ús educatiu de la parcel·la 

confrontant amb l’IES Ausiàs March i d’altra banda ampliar els usos de la parcel·la del sector 

IV, en concret es tracta de:  

— Modificar l’ús de la parcel·la cadastral 3869901YJ4136N0001MM, de 1.881 m2, 

actualment Sòl Urbà Residencial, per a convertir-lo en Dotació comunitària educativa que 

integrarà la Xarxa secundària d’equipaments educatius (SQE) 

— Modificar l’ús de la parcel·la cadastral 5391701YJ4159S0001IZ, de 5.053 m2 destinada a 

usos escolars, situada a la Unitat d’Execució Riu Sant Nicolau, Sector IV Barranc i propietat 

de l’Ajuntament, finca registral 62447, per a desafectar-la i incorporar-la al Patrimoni 

Municipal de Sòl (en compensació de la parcel·la anterior) 

 

4. Característiques de la 70a. MOD PG 

 

4.1. Àmbit 

Les parcel·les afectades per aquesta 70 modificació del Pla General són: 

Zona 1 

Parcel·la cadastral 3869901YJ4136N0001MM, de 1.881 m2 segons recent 

mesurament, situada al passeig de les Germanies núm. 51, cantonada al carrer Abat 

Solà 

Zona 2 

Parcel·la cadastral 5391701YJ4159S0001IZ, de 5.053 m2, situada a la Unitat 

d’Execució Sector IV Barranc, carrers França, País de Gal·les, Luxemburg i 

Dinamarca 

 

4.2. Canvi d’ús i classificació urbanística 

Zona 1 

Substituir l’ús residencial per un ús educatiu cultural de la parcel·la descrita 

anteriorment 
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Zona 2 

Modificar l’ús i el caràcter (per a substituir l’ús educatiu per un equipament comunitari 

de caràcter privat) de la parcel·la descrita anteriorment 

 

 

4.3. Modificació paràmetres urbanístics 

 

Els paràmetres urbanístics es modifiquen en el sentit que amb el canvi d’ús —de 

residencial a educatiu-cultural per a la parcel·la de la zona 1, i d’escolar a 

equipament múltiple par a la parcel·la de la zona 2—, la normativa d’aplicació per a 

ambdues serà la Norma 27, Equipaments Comunitaris del Pla General 

 

4.4.Modificació de les Normes Urbanístiques 

 

D’acord amb l’article 11 del Decret 104/2014, de 4 de juliol les normes urbanístiques 

establertes pel planejament, d’aplicació a les parcel·les que alberguen centres 

públics hauran de complir les condicions d’edificabilitat següents: 

• Coeficient d’edificabilitat màxim ≥ 1,00 m2 sostre/m2s 

• Coeficient d’ocupació de parcel·la màxim ≥ 50% 

• Distàncies a límits o façanes, sense cap limitació 

• Nombre màxim de plantes,3 (sense limitació del nombre mínim) 

• Altura de cornisa ≤ 12 metres 

• Formes dels edificis i les seues cobertes, sense limitació 

• Nombre de places d’aparcament, el que es determine en el programa de 

necessitats 

 

 

5. Anàlisi d’alternatives 

 

Es plantegen 3 alternatives 

— L’alternativa 0, que no implica cap modificació del planejament i demandar a la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que millore les instal·lacions de l’IES 

Ausiàs March de manera urgent, considerant la superfície actual, 3.465 m2 de la parcel·la 

ja ocupada pel centre, cadastral 3869902YJ4136N0001OM 

— L’alternativa 1, que abasta únicament la parcel·la cadastral 3869901YJ4136N0001MM, i 

es limita exclusivament al canvi d'ús de la parcel·la, que passa de Residencial a 

Educativa-Cultural 
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— L’alternativa 2, per la qual s’opta, que abasta dues parcel·les de propietat municipal. La 

cadastral 3869901YJ4136N0001MM, descrita en l’alternativa 1, i altra situada a la Unitat 

d’Execució Riu Sant Nicolau, Sector IV Barranc, parcel·la cadastral 

5391701YJ4159S0001IZ, d’ús educatiu-cultural, que actualment integra la Xarxa 

secundària, que suposa la seua desclassificació com a sòl dotacional per a passar-lo a 

patrimonial, però es manté el seu destí com equipament però no com educatiu sinó com 

equipament múltiple i amb la prohibició expressa de no destinar-lo a ús residencial. 

Tot i que el DIE es redacta sobre la base de l’alternativa 2, les consultes realitzades durant la 

tramitació ambiental obliguen a reconsiderar l’opció inicial i adaptar el projecte de modificació 

a l’alternativa 1 però amb certes matisos com a continuació explicarem. 

 

6. Consultes 

 

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia (JGCG), en sessió celebrada l’1 de febrer de 

2016 ha aprovat el Document Inicial Estratègic i l’esborrany del Projecte de la 70a. 

Modificació puntual de l’Ordenació detallada del Pla General (70a. MOD PG), consistent en 

la reversió parcial de la 55a. MOE PG i la modificació de la Xarxa Secundària d’Equipaments 

Educatius, per a la sol·licitud d'inici del tràmit d'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica 

pel procediment simplificat. 

 

CONSULTES REALITZADES 

Administració Ofici 
Registre 
d’eixida 

Entrada 
adm. 
consultada 

Recepció 
informe 

Registre 
d’entrada 

Cap de Secció 
d’Activitats  

15/12/2015 - 16/12/2015   

AMPA IES Ausiàs 
March 

4/02/2016 2625 12/02/2016 - - 

Conselleria d’Educació 5/02/2016 2652 10/02/2016 15/03/2016 9026 

Servei d’Ordenació del 
Territori (PATRICOVA) 

5/02/2016 2653 10/02/2016 9/03/2016 8333 

Direcció Territorial 
Urbanisme 

- - - 13/04/2016 11981 
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Àrea infraestructures 
Educació  

(Esmena deficiències) 

26/04/2016 8612 4/05/2016 6/06/2016 18080 

 

El 3 de març de 2016 el cap del Servei d’Ordenació del Territori de la Conselleria d’habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori emet informe pel qual conclou que la parcel·la 

confrontant amb l’IES Ausiàs March no està afectada i per tant es compatible amb el 

PATRICOVA. Mentre que la parcel·la situada a la Unitat d’execució Riu Sant Nicolau, Sector 

IV Barranc si que està afectada per risc d’inundabilitat i per tant serà l’ajuntament el 

responsable d’analitzar la seua vulnerabilitat segons l’ús que li assigne (que una vegada es 

concrete haurà de ser objecte d’un nou anàlisi per aquest Servei), i de senyalitzar la zona 

com inundable amb la suspensió d’usos en casos de predicció de pluges. 

Amb data 29 de febrer de 2016, la cap de Servei d’Infraestructures de la Conselleria 

d’Educació, Investigació, Cultura i Esport emet informe desfavorable al DIE i l’esborrany de la 

modificació, pe les qüestions següents. 

— Respecte de la parcel·la de la zona 1, s’haurà d’adscriure a la Xarxa primària, i tot i que 

no suposarà una ampliació del perfil de l’institut, es considera molt positiva per al 

funcionament del centre 

— Respecte de la parcel·la de la zona 2, no es pot modificar l’ús educatiu, atès que revisat el 

mapa escolar de conformitat amb el Decret 104/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual 

s’aprova la norma tècnica en matèria de reserves dotacionals educatives (D.104/2014), no es 

pot eximir l’ús per ser necessària aquesta parcel·la per a implantar futures instal·lacions 

educatives 

— S’haurà d’adaptar la normativa municipal a l’article 11 del D.104/2014 

L’1 d’abril de 2016 el cap del Servei d’Ordenació del Territori de la Conselleria d’habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori trasllada l’informe emès pel cap de Servei 

d’Infraestructures de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i ratifica la 

necessitat d’adscriure la parcel·la cadastral 3869901YJ4136N0001MM a la Xarxa Primària. 

El 28 d’abril de 2016 els tècnics municipals emeten informe en resposta a l’ofici de 2/03/2016 

d’Educació per a esmenar les deficiències senyalades, pel qual: 

— Justifiquen les raons per les quals consideren que la parcel·la situada junt a l’institut ha 

d’integrar la xarxa secundària municipal però no obstant això i a la vista de l’ofici del cap del 

Servei Territorial d’Urbanisme no hi ha inconvenient de modificar el projecte perquè figure 

com xarxa primària 
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— Desisteixen de sol·licitar que s’eximisca l’ús educatiu de la parcel·la de la zona 2 

— Modifiquen les normes urbanístiques per a contemplar les exigències del D.104/2014 en 

la Norma 33, Xarxa primària, en lloc de la Norma 27, Dotacions comunitàries 

 

 

7. Identificació i valoració de possibles efectes sobre el Medi Ambient 

 

L’avaluació ambiental i territorial estratègica és una fase prèvia a la tramitació de plans i 

programes per a estudiar, identificar, valorar i preveure els possibles efectes sobre el medi 

ambiental de les actuacions urbanístiques. 

Les modificacions de planejament són l’instrument habitualment emprat per a ajustar les 

previsions de planejament a les necessitats immediates del municipi i els seus veïns. En 

aquest cas la modificació es planteja per la necessitat de millorar les instal·lacions de l’IES 

Ausiàs March. El solar afectat per la modificació està enclavat dins de la trama urbana de la 

ciutat i confronta amb illes amb edificació consolidada per la qual cosa l’actuació no té cap 

impacte sobre el medi ambient, però com que s’adscriu la parcel·la objecte de l’expedient a 

la xarxa primària, estem davant una modificació de caràcter estructural. Tot i això, estem 

davant una modificació menor del pla general en els termes establerts en l’article 46.3.a) de 

la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del Territori, Urbanisme i 

Paisatge (LOTUP), i per tant, subjecta a avaluació ambiental estratègica simplificada. 

El DIE exposa que la modificació pretesa, de residencial a educatiu no causarà efectes sobre 

el medi ambient ni sobre elements estratègics del territori. Tot al contrari millorarà l’entorn del 

barri (caracteritzat per edificis en altura resultat de l’eixample de la ciutat cap a l’oest produït 

a finals dels anys 50, principis dels 60) atès que es preveu destinar la parcel·la a usos 

esportius on els volums edificatoris seran mínims (front a les 6 altures que es podrien alçar 

de mantenir l’ús residencial). Pel caràcter urbà del sòl, no existeixen característiques naturals 

especials, ni efectes sobre el patrimoni cultural, no afecta cap àmbit amb rang de protecció 

reconegut, si bé es recomanarà a la Conselleria d’Educació que a l’hora de redactar el 

projecte de millora de l’Institut respecte les línies arquitectònics d’aquest edifici de finals dels 

anys 30 del segle XX. Per tant, podem concloure que amb aquest canvi d’ús no es superen 

valors límits de qualitat ambiental atès que es redueix l’edificabilitat. 

De l’anàlisi territorial i dels riscs, una vegada definit l’ús del sòl, s’obté el diagnòstic següents 

de la zona 1, objecte de l’expedient: 

— L’àmbit d’actuació es troba afectats mínimament (perillositat geomorfològica) per la Zona 

de Inundació de conformitat amb la Cartografia del Pla d’Acció Territorial de sobre Prevenció 

del Risc d’Inundació en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA)  
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— El risc sísmic relatiu al municipi de Gandia és alt atès que la sismicitat de la Comunitat 

Valenciana es considera de caràcter superficial, i al Sud de la província de València es 

reconeixen alineaments sísmics de direccions N45W i N45E. Aquest factor s’haurà de 

contemplar en els corresponent projectes d’edificació que es presenten 

— No existeix cap paratge natural a l’àmbit afectat per la modificació ni cap figura de 

protecció paisatgística (l’Estudi d’Integració Paisatgística ampliarà aquest apartat)  

— Les possibles afeccions acústiques detectades en l’Estudi Acústic que acompanyarà el 

Projecte de modificació del Pla General s’hauran de tenir en compte a l’hora de redactar el 

projecte d’ampliació de l’institut, per las qual cosa es traslladarà aquest Estudi a la 

Conselleria d’educació 

— La modificació del planejament no tindrà cap incidència en la vulnerabilitat d’aqüífers, risc 

d’erosió o risc d’incendi 

Vist que la modificació proposada és de poca entitat i mínima incidència mediambiental per 

afectar a sòl urbà i consistir en eliminar l’ús residencial que abans permetia 64 habitatges, 

cosa que implica un menor consum de recursos, quan es presenten el corresponent projecte 

d’obra i d’activitat, l’ajuntament garantirà les mesures de prevenció i reducció d’efectes 

negatius sobre el medi. 

 

8. Consideracions jurídiques 

 

El procediment d’avaluació ambiental s’ha d’integrar en el d’aprovació del pla o programa, 

per imperatiu de la llei bàsica estatal en la matèria, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental (LEA), tot i que ja s’havia previst en la derogada Llei 9/2006, de 28 

d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, 

atès que el procediment d’avaluació ambiental és un procediment especial incardinat en el 

procediment principal d’aprovació dels plans, com així ho recull la nova llei urbanística 

valenciana, la LOTUP, que aporta com a gran novetat la integritat en el tractament del 

territori, ja que d’una part harmonitza adequadament totes les escales espacials de la 

planificació i, d’altra, estableix un mecanisme d’elaboració i avaluació del pla on els aspectes 

ambientals, territorials, paisatgístics, econòmics i socials convergeixen en un mateix plànol 

per a contribuir a una visió més eficient de la planificació.  

D’aquesta manera, per a tramitar aquesta modificació del planejament hem de distingir dues 

fases: 

— Una primera, preceptiva, de tramitació ambiental per a complir amb els objectius 

establerts en l’article 47 de la LOTUP i amb les directrius de la LEA, que vist el seu abast es 

determina la tramitació com avaluació estratègica simplificada 
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Segons l’article 45.2 de la LOTUP els plans i programes que estiguen subjectes a avaluació 

ambiental i territorial estratègica simplificada s’elaboraran seguint el procediment establert en 

els articles 50 i 51, si es conclou amb l’informe ambiental i territorial estratègic. 

— Finalitzada la tramitació de l’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada amb la 

resolució d’informe ambiental i territorial estratègic, procedirà iniciar la tramitació urbanística, 

que per tractar-se d’una modificació estructural s’aprovarà provisionalment pel Ple de 

l’Ajuntament i serà la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori la 

competent per a l’aprovació definitiva. 

 

9. Acord 

 

Segons estableix l’article 51 de la LOTUP, per considerar, d’acord amb els criteris de l’annex 

VIII —Criteris per a determinar si un pla o programa ha de sotmetre’s a avaluació ambiental i 

territorial estratègica ordinària—, la modificació puntual Núm. 70 de l’ordenació estructural 

del Pla General de Gandia no influeix en altres plans o programes; no té incidència en el 

model territorial vigent del municipi; i no suposa afecció sobre elements del patrimoni natural 

i cultural, per la qual cosa la Comissió tècnica de suport a l’Òrgan Ambiental i Territorial 

Municipal (OATM) considera que aquesta 70a. MOD PG no presenta efectes significatius 

sobre el medi ambient i per tant se sotmet al procediment d’avaluació ambiental i territorial 

estratègica simplificada. 

 

 

10. Òrgan competent 

 

L’article 48.c) de la LOTUP, en la seua redacció donada per la Llei 10/2015, de 29 de 

desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la 

Generalitat disposa 

 

c) Òrgan ambiental i territorial 

És l’òrgan autonòmic, dependent de la conselleria competent en matèria d’ordenació del 
territori i medi ambient que realitza l’anàlisi tècnica dels expedients d’avaluació ambiental i 
territorial, formula les declaracions ambientals i territorials estratègiques, i en col·laboració 
amb l’òrgan promotor i substantiu, vetla per la integració dels aspectes ambientals, junt als 
territorials i funcionals, en l’elaboració del pla o programa. L’òrgan ambiental i territorial 
serà l’ajuntament del terme municipal de l’àmbit de planejament objecte de l’avaluació 
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ambiental, sense perjudici de l’assistència i la cooperació de les diputacions provincials 
d’acord amb la legislació de règim local, en els casos següents: 

1. En els instruments de planejament urbanístic que afecte únicament i exclusiva a 
l’ordenació detallada del sòl urbà definida en la present llei 

2. En els instruments de planejament urbanístic que, en el desenvolupament del 
planejament avaluat ambientalment, afecte únicament i exclusiva a l’ordenació del sòl 
urbanitzable definida en aquesta llei 

3. En els instruments de planejament urbanístic que afecten únicament i exclusiva a 
l’ordenació estructural del sòl urbà que compte amb els serveis urbanístics efectivament 
implantats, sense modificar l’ús dominant de la zona establerta en l’ordenació estructural. 

 

Per Decret de l’Alcaldia D.2016-4019, de 30 de juny de 2016, s’ha atribuït a la JUNTA DE 

GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA les funcions d’ÒRGAN AMBIENTAL I TERRITORIAL 

MUNICIPAL (OATM) del municipi de Gandia per a realitzar l’anàlisi tècnica dels expedients 

d’avaluació ambiental i territorial, i s’ha acordat la creació de la Comissió tècnica de suport a 

aquest òrgan. 

De conformitat amb l’article 127.c) i 127.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 

Local (LRBRL) la competència per a l’aprovació dels projectes d’instruments d’ordenació 

urbanística, l’aprovació definitiva o provisional dels quals corresponga al Ple, correspon a la 

Junta de Govern Local. 

Mentre que la normativa específica de règim local, l’article 123.1.i) de la LBRL atribueix la 

competència per a «L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que pose fi a la 

tramitació municipal (en aquest cas, aprovació provisional) dels plans i altres instruments 

d’ordenació previstos en la legislació urbanística» al Ple de l’Ajuntament 

Finalitzada la tramitació ambiental de l’expedient i la informació pública del Projecte de 

modificació, el Ple de l’Ajuntament l’aprovarà provisionalment i el remetrà a la Conselleria per 

a la seua aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 44 de la LOTUP. 

De conformitat amb tot el que s’ha exposat, 

 

RESOL 

 

Proposar a l’ÒRGAN AMBIENTAL I TERRITORIAL MUNICIPAL que emeta Informe 

Ambiental i Territorial Estratègic FAVORABLE en el procediment simplificat d’avaluació 

ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació puntual número 70 del Pla 

General de Gandia, de conformitat amb els criteris de l’Annex VII de la LOTUP, per no tenir 
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efectes significatius sobre el medi ambient, perquè continue la tramitació conforme a la 

normativa urbanística. 

Segons estableix l’article 51.7 de la LOTUP, l’informe ambiental i territorial estratègic perdrà 

la seua vigència i cessarà en la producció del efectes que li són propis si, una vegada 

publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana no s’aprovara aquesta modificació en 

el termini màxim de 4 anys des de la publicació. En aquest cas, el promotor haurà d’iniciar 

novament el procediment d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la 

modificació". 

 

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels 8 membres assistents, 

aprova la proposta transcrita sobre l'assumpte de referència» 

  

I perquè així conste i produïsca els efectes oportuns, a reserva dels termes que resulten de 

l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedisc la present certificació, 

d’ordre i amb el vistiplau del Titular de l’Òrgan de Suport a la Junta de Govern (Decret 274 

de 13/09/2010), a Gandia, 19 de julio de 2016.   

  

Vist i plau 

EL TITULAR DE L’ÓRGAN DE SUPORT A LA JUNTA DE 

GOVERN 

(Resolució de 5/11/2012 del DGAL GV) 

  

 Lorenzo Pérez Sarrión. 

(Signat electrònicament segons codificació al marge) 
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