
 

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 qualitat d’òrgan 
ambiental territorial municipal, en virtut del decret núm. 4019 de 30 de juny de 2016, en 
sessió ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2017, va adoptar d’entre altres, l’acord 
del tenor literal següent:

«3. SERVEIS

3.3.-    Resolució de l’informe ambiental i territorial de la 79a modificació puntual 
de l’ordenació detallada del pla general. Modificació de l’entorn de l’illa B del 
sector IV. Barranc de Sant Nicolau (exp. PP-801)

Es  dóna  compte  de  la  proposta  formulada pel  coordinador  general  d’Urbanisme  i 
Habitatge, de data 27 d’abril de 2017, del tenor literal següent: 

“1. Documentació aportada
La mercantil Uanvan, SL presenta el Document Inicial Estratègic (DIE) i l’esborrany del 
Projecte de la 79a. Modificació puntual de l’Ordenació detallada MOD del Pla General, 
consistent en la reordenació urbanística de l’entorn de la illa B de la Unitat d’Execució 
Riu  Sant  Nicolau,  sector  IV  Barranc  de  Gandia,  sense  alterar  els  paràmetres 
d’edificació ni minvar les superfícies de la zona verda d’acord amb les determinacions 
del Pla Parcial aprovat el 16 de novembre de 1987.

La  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  (JGCG),  en  sessió  celebrada  el  24 
d’octubre de 2016 aprova el Document Inicial Estratègic i l’esborrany del Projecte de la 
79a. Modificació puntual de l’Ordenació detallada del Pla General (79a. MOD PG), i en 
la mateixa data, en la seua qualitat d’Òrgan ambiental i territorial municipal, ha acordat 
iniciar  el  tràmit  d'Avaluació  Ambiental  i  Territorial  Estratègica  pel  procediment 
simplificat.

2. Planejament vigent

El Ple de l’Ajuntament,  en sessió de data 16 de novembre de 1987 aprova el  Pla 
Parcial de la Unitat d’Execució «Riu Sant Nicolau, Sector IV, Barranc», que es publica 
en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) el 16 d’agost de 1999.

El Pla General d’Ordenació Urbana, resultat del document d’Homologació Modificativa 
pel qual es va adaptar la Llei 6/1994, de 15 de novembre, Reguladora de l’Activitat 
Urbanística  Valenciana  (LRAU),  s’aprova  definitivament  pel  conseller  d’Obres 
Públiques,  Urbanisme  i  Transport,  mitjançant  resolució  de  7  de  juliol  de  1999. 
Aprovació publicada —juntament amb les Normes Urbanístiques— en el BOP el 16 
d’agost  de  1999,  i  ressenyada  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana  el 
10/09/1999. En conseqüència, Gandia disposa d’un marc jurídic-urbanístic definit per 
un Pla General complet i vigent, cosa que possibilita un desenvolupament urbanístic 
regularitzat i dotat de l’adequada seguretat jurídica.

 



 

3. Modificació Núm. 79 del Pla General (79a. MOD PG), objecte i justificació

L’objecte d’aquesta modificació es concreta en la reordenació i urbanització de la zona 
compresa  entre  la  ribera  Oest  i  la  plaça de  Portugal,  del  sector  IV,  Barranc Sant 
Nicolau,  sense  alterar  les  superfícies  de  zones  dotacionals  ni  la  dels  sòls  amb 
aprofitament lucratiu. Es tracta d’una modificació menor del pla general en els termes 
establerts en l’article 46.3.a) de la LOTUP, que no suposa una nova ocupació de sòl.

4. Característiques de la 79a. MOD PG

4.1. Àmbit
L’àmbit d’actuació se situa en el límit Nord-oest del Sector IV, Barranc Sant 
Nicolau,  concretament  pretén  la  reordenació  i  urbanització  de  la  zona 
compresa entre la ribera Oest, la illa B i la zona verda a.5. 

4.2. Condicions específiques
• Per a evitar l’efecte d’embassament  i  el  perill  de trencament brusc,  les 

tanques i murs de tancament de les parcel·les seran permeables al flux de 
l’aigua  a  partir  de  trenta  centímetres  (30  cm)  d’altura  u  en  tot  el  seu 
perímetre

• En forjat  corresponent a la planta baixa de les futures construccions se 
situaran per damunt de la rasant del carrer circumdant

• En aquelles zones on el calat d’inundació supere els vuitanta centímetres 
(80 cm), es disposarà d’accés a la coberta o terrat a través d’escala des de 
l’interior de l’immoble

• La separació de la línia d’edificació a fronts de parcel·la respecte a la zona 
verda núm. a.5 serà com a mínim de 3,00 metres

• A la  zona  verda  núm.  a.5  es  permet  l’accés  de  vehicles  a  residents 
confrontants i als serveis de manteniment  

• La disposició de les noves edificacions a les parcel·les situades junt  al 
barranc  es  realitzarà  de  manera  que  s’orienten  en  el  sentit  del  flux 
desbordat,  i  s’evitarà  la  disposició  transversal  per  a  no  causar  efecte 
barrera que puga produir sobreelevació del calat assolit per les aigües a 
l’entorn

4.3.  Superfícies de les parcel·les respecte del Pla Parcial vigent

Zona
Ordenació 
proposada

Ordenació vigent

Parcel·la B-10 5.725,44 m2 5.785,34 m2

Parcel·la C-2 952,56 m2 1.000,35 m2

Ribera Oest 1.436,56 m2 1.406,00 m2

Zona verda, àrea de jocs a.5 507,21 m2 507,00 m2

Viari i voreres 76,92 m2 0,00 m2

Total superfície afectada 8.698,69 m2 8.698,69 m2

 



 

5. Anàlisi d’alternatives

Es plantegen tres alternatives:

ALTERNATIVA 0

No realitzar cap modificació del planejament.

ALTERNATIVA 1

Mantenir l’ordenació urbanística existent, però reordenar l’edificació amb la creació de 
servituds  d’accés  entre  les  possibles  parcel·les  resultants  de  la  segregació  per  a 
facilitar l’accés.

ALTERNATIVA 2

Reordenar urbanísticament l’entorn de la illa B del Sector IV, Barranc Sant Nicolau 
sense modificar la normativa urbanística, ni els paràmetres d’edificació, ni disminuir la 
superfície dotacional segons les determinacions del Pla Parcial aprovat per a:

— Reubicar la zona verda núm. a.5 en la vorera Est de la parcel·la C2 per a crear un 
itinerari  de  connexió  i  continuïtat  física  de  la  xarxa  de  zones  verdes  del  carrer 
d’Anglaterra, la plaça de Portugal i la Ribera Oest, per a contribuir a la seua utilització i 
aprofitament 

— Delimitar, desplaçar i urbanitzar la zona verda núm. a.5, que actualment és un espai 
residual sobrant del disseny i configuració de l’edificació privada dels espais públics 
que configuren la imatge privada

—  Adequar  per  al  seu  ús  i  gaudi  la  zona  de  ribera,  amb la  dotació  d’elements  i 
característiques adequades, que a hores d’ara es troba abandonada i molt deteriorada 
a causa de la seua situació marginal

—  Es complementen les ordenances d’edificació referents a illa d’acord amb el que 
disposa el Pla d’acció territorial sobre prevenció del risc d’inundació en la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA)

 



 

6. Consultes

La JGCG en qualitat d’Òrgan ambiental i territorial municipal acorda el 24 d’octubre de 
2016 iniciar el  tràmit  d'Avaluació Ambiental  i  Territorial  Estratègica pel  procediment 
simplificat i realitzar les consultes següents:

CONSULTES REALITZADES

Administració Ofici
Registre 
d’eixida

Entrada 
adm. cons.

Recepció 
informe

Registre 
d’entrada

Departament  de 
Serveis  Bàsics  als 
ciutadà

28/10/2016 — 31/10/2016 — —

Departament  de trànsit 
i mobilitat

28/10/2016 — 2/11/2016 28/11/2016 mail

Servei  d’Ordenació  del 
territori (CHOPVT)

31/10/2016 20680 3/11/2016 8/02/2017 4903

Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer 
(CHJ)

31/10/2016 20679 8/11/2016 28/12/2016 42293

—  L’intendent  principal  cap  de  la  Policia  Local  de  Gandia  informa  que  l’actuació 
projectada no suposa cap implicació al trànsit de la zona

— El comissari d’aigües de la CHJ informa que:

 



 

◦ L’àmbit de l’actuació es troba junt al Barranc de Sant Nicolau i podria donar lloc 
a l’ocupació del domini públic hidràulic i de la zona de servitud, per la qual cosa 
eixos sòls hauran de tenir la classificació de sòl no urbanitzable

◦ S’haurà  de contemplar  la  solució  per  a la  conducció  i  el  tractament  de les 
aigües residuals  de tots  els  sectors  de sòl  urbà i  urbanitzable,  així  com el 
sistema d’evacuació i tractament de les aigües pluvials

◦ Atès que la zona està identificada pel PATRICOVA amb un nivell de perillositat 
5  als  efectes  de  garantir  la  no  interferència  en  el  règim  de  corrents,  es 
justificarà que el pla no suposa l’execució de construccions vulnerables en la 
zona de flux preferent del llit del barranc, per la qual cosa caldrà realitzar un 
estudi d’inundabilitat de l’àmbit d’actuació

◦ S’haurà de justificar l’increment de demanda de recursos hídrics, acreditar la 
seua disponibilitat i presentar un estudi de demandes

— Els tècnics del Servei de Planificació de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques 
i Vertebració del Territori informen que tot i estar la zona d’actuació afectada per risc 
d’inundació, és COMPATIBLE amb les determinacions normatives del PATRICOVA. No 
obstant  això  caldrà  justificar  el  compliment  del  Reial  Decret  638/2016,  de  9  de 
desembre, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

—  Traslladat l’informe de la CHJ al tècnic redactor del projecte, aquest presenta el 
23/01/2017, (RE 2379) un informe aclaridor respecte les qüestions plantejades; afecció 
a llits fluvials, sanejament i depuració, incidència en el règim de corrents, i disponibilitat 
de recursos hídrics.

—  Amb data 26/04/2017,  el  cap de Servei  de Planificació Urbanística,  després de 
mantenir contacte amb els tècnics de la Confederació, informa que

◦ En la fase de tramitació ambiental, l’organisme de conca no va a emetre un 
nou  informe  per  a  declarar  la  compatibilitat  o  no  de  l’actuació,  atès  que 
consideren  que  el  seu  informe  de  12/12/2016  ja  dóna  les  pautes  i 
consideracions  que  s’han  de  seguir  i  incorporar  a  la  versió  definitiva  del 
projecte, i que serà en la informació pública del mateix, quan l’organisme de 
conca  emeta  l’informe preceptiu  de  l’article  25.4  del  Text  Refós  de  la  Llei 
d’Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol)

Així  mateix,  vist  l’informe  de  2/02/2017  de  la  CHOPVT,  s’ha  comprovat  que  la 
modificació  del  Reglament  del  Domini  Públic  Hidràulic,  aprovada  pel  Reial  Decret 
638/2016, de 9 de desembre, en vigor des del 30/12/2016, sí que afecta a la proposta 
formulada, particularment és afectada pels articles 9.ter i 14.bis, per la qual cosa la 
versió definitiva del projecte que se sotmeta a informació al públic haurà d’adaptar-se i 
justificar el seu compliment.
Per  últim,  cal  ressenyar  que  la  proposta  de  modificació  no  suposa  l’execució  de 
construccions vulnerables en la zona de flux preferent del llit del barranc

En conclusió, caldrà adaptar el projecte de modificació del Pla General als requeriment 
de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i del Servei d’Ordenació del Territori, abans 
de sotmetre l’expedient a informació pública en la fase de tramitació urbanística.

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 expedient, la modificació que es pretén, no és més que millorar una 
zona verda per a generar en un futur un passeig paral·lel al llit del barranc i alhora 
connectar el passeig paral·lel  al carrer d’Anglaterra amb aquest espai verd, amb la 
qual  cosa  augmenta  la  qualitat  de  les  infraestructures  verdes  del  barri  i,  en 
conseqüència de la ciutat.

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

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  detallada  s’aprovarà 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament.

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. 79 
de  l’ordenació  detallada  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 79a. 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  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 definitivament.

De conformitat amb tot el que s’ha exposat,

RESOLC

PRIMER. Concloure que la proposta de modificació puntual del Pla General número 
79, que consisteix en la reordenació urbanística de l’entorn de la illa B de la Unitat 
d’Execució  Riu  Sant  Nicolau,  sector  IV  Barranc  de  Gandia,  sense  alterar  els 
paràmetres  d’edificació  ni  minvar  les  superfícies  de  la  zona  verda,  no  té  efectes 
significatius sobre el medi ambient d’acord amb els criteris establerts en l’Annex VII de 
la LOTUP.

SEGON. 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 de 
l’ordenació detallada número 79 del Pla General de Gandia, i designar com alternativa 
més idònia mediambientalment l’alternativa 2 del document inicial estratègic.

TERCER. Incloure aquest informe en la documentació de l’instrument de planejament 
urbanístic als efectes de posar-lo  en coneixement  de l’òrgan promotor i  de l’òrgan 
substantiu  per  a  la  continuació  de  la  tramitació  urbanística  de  l’instrument  de 
planejament.

QUART. Ordenar  la  publicació  de  l’extracte  de  la  resolució  d’informe  ambiental  i 
territorial  estratègic  pel  procediment  simplificat  en el  Diari  Oficial  de la  Generalitat  
Valenciana, als efectes establerts en l’article 51.7 de la LOTUP. I en la pàgina web 
municipal de conformitat amb el Decret 2016-4019.

CINQUÈ. Aquesta resolució d’informe ambiental i territorial estratègic pel procediment 
simplificat no és susceptible de cap recurs per considerar-se un acte de tràmit, sense 
perjudici  dels  recursos  que,  si  escau,  siguen  procedents  en  via  contenciosa 
administrativa davant de l’acte que aprove l’instrument de planejament corresponent, 
la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans de defensa que 
s’estimen convenients en dret.

SISÈ. Aquesta  resolució  d’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 Generalitat 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.

SETÈ. Traslladar aquesta resolució a la mercantil promotora i al tècnic redactor perquè 
adapte  i  complete  la  documentació  del  projecte  de  modificació  d’acord  amb  els 
informes  de  la  Confederació  Hidrogràfica  del  Xúquer,  del  Servei  d’Ordenació  del 

 



 

Territori,  i  del  cap de Servei de Planificació Urbanística, ressenyats en l’antecedent 
sisè”.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, 
aprova la proposta 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, 8 de maig de 2017.  

                      Vist i plau
    EL TITULAR DE L’ÒRGAN 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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