
 

LORENZO  PÉREZ  SARRIÓN,  SECRETARIO  GENERAL  DEL  PLENO  DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GANDIA. 
 

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada 
el  día  20 de septiembre de 2012, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

«1.  COMISIÓN  DEL  PLENO  DE  URBANISMO,  MEDÍ  AMBIENTE,  TERRITORIO, 
SOSTENIBILIDAD, VIVIENDA Y SERVICIOS URBANOS.  Dictamen:
1.1.   Proyecto 54ª Modificación Puntual Ordenación Detallada del Plan General.   
Cambio de uso puntual de terrenos situados en la Zona Residencial Aislada de la 
Playa (PP-727).

Visto el dictamen emitido por la Comisión del Pleno de Urbanismo, Medio Ambiente, 
Territorio,  Sostenibilidad,  Vivienda y Servicios Urbanos,  en sesión de fecha  30 de 
marzo de 2012, sobre el asunto de referencia y del tenor literal siguiente: 

 “ANTECEDENTS 

Primer. Per Acord de la Junta de Govern Local de 7 de novembre de 2011, es va 
aprovar el Projecte la 54a Modificació de l’Ordenació Detallada del Pla General i es va 
sotmetre  a  informació  pública  per  mitjà  d’anuncis  publicats  en  els  diaris  Levante 
(16.11.2011),  Las  Provincias (16.11.2011)  i  en  el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat 
Valenciana DOCV núm. 6.656 de 22 de novembre de 2011.

Segon. El Projecte, redactat pels Serveis Municipals, de modificació de l'Ordenació 
Detallada  del  Pla  General  es  concreta  en  el  canvi  parcial  d’ús  d’una  part  de  la 
superfície destinada en el Planejament vigent, com a dotació pública “xarxa viària”, per 
a passar-la a un altre ús dotacional d’ús públic sense determinar, per tant “dotacional 
múltiple”. En aquest sentit es planteja la creació d’un equipament públic, sense minvar 
la  superfície  de  zona  verda,  però  sense  definir-ne  la  ubicació  exacta,  la  qual  es 
materialitzarà quan es redacte el corresponent projecte bàsic.

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

Quart.  La  Comissió  Municipal  Informativa  d’Urbanisme,  Medi  Ambient,  Territori, 
Sostenibilitat, Habitatge i Serveis Urbans, en sessió celebrada el dia 13 de gener de 
2012, va emetre, el dictamen següent: “Remetre el projecte de la 54a MOD del PG 
(PP-727),  Canvi  d’ús  puntual  de  terrenys  situats  a  la  Zona  Residencial  Intensiva 
Aïllada Platja  al  Consell  Jurídic  Consultiu  de la  Comunitat  Valencia perquè emeta 
informe, de conformitat amb el que estableix l’art. 94 de la LUV, en relació amb l’article  
10.8.e  de  la. Llei  10/1994,  de  19  de  desembre,  de  Creació  del  Consell  Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana.”

Cinquè.  El  Consell  Jurídic  Consultiu  amb  data  22  de  febrer  de  2012,  va  emetre 
informe en el que sol·licitava:

- aclariment sobre l’objecte de la modificació projectada, atès que considera 
que hi ha una contradicció entre la memòria descriptiva i els plànols presentats, 
i determinar la situació exacta de l’equipament públic projectat.

Sisè.  El cap de servei de Planificació urbanística, el 21 de març de 2012 informa que: 
“es proposa desplaçar  el  límit  sud de la  zona verda fins  l’alineació  del  vial  per  a 
vianants indicat anteriorment, amb la qual cosa la zona verda en principi disposaria 

 



 

d’una superfície de 862,00 m2 més de l’establerta en el Planejament, motiu pel qual  

sense alterar la superfície resultant del Pla General (12.208,00 m2), es proposa que 

els 862 m2 es destinen a un ús dotacional múltiple, a l’espera de fixar l’ús idoni per a  
la dinamització i potenciació de la platja”,  alhora que emplaça la situació exacta de 
l’espai dotacional múltiple.

FONAMENTS  DE  DRET

El projecte 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 
explícitament en els articles 37, 57 i 91 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV) i conforme a l’article segon de les Normes 
Urbanístiques del Pla General.

L’article 94.1 de la LUV disposa que les modificacions dels Plans es duran a terme 
segons el  procediment establert en cada tipus de Pla. D’altra banda, l’art.  91.1, en 
relació amb el 83.2.a) de la Llei, estableix la competència municipal i les condicions de 
publicitat.

Integrats aquests preceptes en el articles 37, 50, 90.2 i 91 de la LUV, que atribueixen 
la competència als ajuntaments en supòsits com el que s’actua, en relació amb el 104 i 
el 107 de l’esmentada Llei, l’art. 223.5 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, 
(ROGTU), i l’art. 123.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, el 
procediment per a l’aprovació del projecte de modificació de l’Ordenació Detallada del 
Pla Parcial s’ajustarà als tràmits en ells establerts.

No obstant això, atès que la modificació plantejada afecta (sense minorar-la) a una 
zona verda, es considera procedent sol·licitar Informe del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valencia abans de procedir a la seua aprovació definitiva.

Sobre la base dels fets i fonaments jurídics exposats, s'eleva a la consideració del Ple 
de l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió d’Urbanisme, Medi Ambient, Territori, 
Sostenibilitat, Habitatge i Serveis Urbans,  la següent 

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.  Remetre  l’informe  emès  pels  serveis  tècnics  municipals,  amb  data 
21.03.2012, per a aclarir el projecte de la 54a MOD del PG (PP-727), així com el plànol 
amb l’emplaçament exacte de l’equipament públic, al Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valencia perquè emeta informe, de conformitat amb el que estableix l’art. 94 
de la LUV, en relació amb l’article 10.8.e de la. Llei 10/1994, de 19 de desembre, de 
Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

SEGON. Una  vegada  obre  en  l’expedient,  l’informe  favorable  del  Consell  Jurídic 
consultiu,  elevar  a  la  consideració  del  Ple  de  l’Ajuntament,  l’Aprovació  definitiva 
d’aquest  Projecte  de  la  54a  Modificació  Puntual  de  l’Ordenació  Detallada  del  Pla 
General, consistent en el canvi parcial d’ús d’una part de la superfície destinada en el 
Planejament vigent, com a dotació pública “xarxa viària”, per a passar-la a un altre ús 
dotacional, dotacional múltiple.
La normativa d’aplicació per a la nova parcel·la dotacional és la de la Norma 27. Sòl 
Urbà. Dotacions Comunitàries, establerta en el vigent Pla General

 



 

“NORMA 27a. SÒL URBÀ. DOTACIONES COMUNITÀRIES.
Article 114. Definició i objectius.
1. Compren  les  zones  destinades  a  dotacions  comunitàries  de  sòl  urbà,  de 
propietat pública o privada.
2. Les construccions  i  instal·lacions s’ajustaran a  la  normativa de la  zona se 
situen, sent l’altura edificable màxima i el nombre de plantes les necessàries per  
al seu desí, tot això degudament justificat en el corresponent projecte tècnic, que 
haurà de respectar els valors ambientals de l’entorn...”.

La  normativa  d’aplicació  per  a  la  Zona  Residencial  Intensiva  Aïllada  Platja  és  la 
continguda en la  Norma 18 de les Normes Urbanístiques del  Pla General,  la  qual 
roman inalterable.

TERCER. Traslladar l’Acord a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, 
i publicar l'acord de conformitat amb el que disposa l’article 104.1, en relació amb el 
107 de la LUV i 22.2.c) de la  Llei 7/1985,  de Bases de Règim Local,  estableix la 
competència municipal, les condicions de publicitat així com l’executivitat i entrada en 
vigor dels plans.

Tot  seguit  se  sotmet  a  aprovació  la  proposta  transcrita,  quedant  dictaminada 
favorablement per 8 vots a favor (5 del PP i 3 del PSOE) i 1 abstenció (Bloc-Verds: 
Compromís).” 
 
El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 27 
de juny de 2012 ha emés informe sobre l’assumpte de referència amb la següent 
conclusió: 
‘Que  el  proyecto  de  Modificación  Puntual  nº  54  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbana de Gandia es conforme con el ordenamiento jurídico, por cuanto afecta a las 
zonas verdes.’

INTERVENCIONES PLENO 
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Finalizado  el  debate  sobre  este  asunto,   la  Alcaldía-Presidencia  somete  a 
votación  el  dictamen  trascrito,  el  cual es  aprobado  por  el  Pleno  de  la 
Corporación por 23 votos a favor (PP: 13 y PSOE: 10) y 2 abstenciones (Bloc-
Verds:  Compromís),  y  por  tanto  con  el  quórum  de  la  mayoría  absoluta  del 
número legal de miembros de la Corporación exigido en el artículo 123.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.»

Y para que conste donde proceda y surta los efectos oportunos, autorizo y expido la 
presente,  de orden y con el  visto bueno del  Consejero Delegado del  Gobierno en 
asuntos  de Alcaldía,  con la  advertencia  de  quedar  a  reserva de  los  términos que 
resulten  de  la  aprobación  del  acta  correspondiente  (artículo  206  del  ROFRJ),  en 
Gandia a veintiuno de septiembre de dos mil doce.

                                   Vº Bº
    CONSEJERO DELEGADO DEL GOBIERNO
            EN  ASUNTOS DE LA ALCALDÍA
           (Decreto núm. 3183 de 24-06-2011)
            Francisco Javier Reig Garrigues
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