
 

LORENZO  PÉREZ  SARRIÓN,  SECRETARI  GENERAL  DEL  PLE  DEL 
EXCELENTÍSSIM AJUNTAMENT DE GANDIA. (R. Conselleria Presidència 13/12/12, 
DOCV 26/12/12). 

CERTIFIQUE: Que el Ple del l’Excm. Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el  dia 
2 de març de 2017,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

I.- PART RESOLUTIVA
«3.-  COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I  SERVEIS URBANS. 
Dictàmens (art. 70 ROPLE):

3.1.-  Aprovació  definitiva  del  projecte  de  la  77a.  Modificació  puntual  de 
l’Ordenació  Detallada  del  Pla  General.  Modificació  de  l’Ordenança  de  Rètols 
“Monopostes” (Exp. PP-799).

Pel  Secretari  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 22 de febrer de 2017: 

“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Urbanisme i 
Habitatge, de data 17 de febrer de 2017, en relació a l’assumpte de referència i del 
tenor literal següent: 
 

‘ANTECEDENTS

1. 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 
24 d’octubre de 2016, emet Informe Ambiental i Territorial Estratègic FAVORABLE en 
el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de 
la modificació puntual número 77 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.

2. L’esborrany  del  Projecte  de  la  77a.  MOD  aprovat  per  la  JGCG  el  25/07/2016 
incorpora les consideracions rebudes durant la fase de consulta a les administracions, 
les quals  no suposen una modificació  substancial  del  projecte  inicial  i  per  tant  no 
precisen de nova aprovació del projecte, ja que consisteix únicament en ressenyar 
amb més detall en la normativa municipal les especificacions de la legislació sectorial 
de carreteres, estatal i autonòmica.

3. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 3 de novembre de 2016, ha 
resolt  sotmetre  a  informació  pública  el  Projecte  de  la  77a.  Modificació  puntual  de 
l’Ordenació Detallada del Pla General per termini de 45 dies.

4. La informació pública s’ha realitzat per mitjà d’anuncis publicats en el diari Levante 
(23/11/2016),  en el  Diari  Oficial  de la  Generalitat  Valenciana DOGV núm. 7933 de 
9/12/2016, en el tauler d’anuncis municipal i en la seua pàgina web.

5. El  Projecte,  redactat  pels  Serveis  Municipals,  de  modificació  de  l'Ordenació 
Detallada del  Pla General  consisteix en afegir  una Disposició addicional  primera a 
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l’Ordenança  reguladora  de  l’aire  condicionat,  rètols  i  altres  elements,  que 
denominarem «Disposicions per a l’autorització d’elements de publicitat del tipus pals 
de publicitat  “monopostes”»,  on s’establiran  unes condicions  específiques per  a  la 
seua implantació.

6. Durant el tràmit d'informació pública no s’ha presentat cap al·legació, amb la qual 
cosa  la  Memòria  del  projecte  sotmesa  a  informació  pública  per  Acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament en sessió celebrada el 3/11/2016 esdevé definitiva, (Certificat 2016-1895).

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 el Projecte de la 77a. Modificació Puntual de l’Ordenació Detallada 
del Pla General consistent en afegir una Disposició addicional primera a l’Ordenança 
reguladora  de  l’aire  condicionat,  rètols  i  altres  elements,  que  denominarem 
«Disposicions per a l’autorització d’elements de publicitat del tipus pals de publicitat 
«monopostes», on s’establiran unes condicions específiques per a la seua implantació.

Aquesta  modificació  afecta la  Norma Addicional  Tercera,  Ordenança reguladora  de 
l’aire condicionat, rètols i altres elements de les Normes Urbanístiques del Pla General 
de 1999, amb la redacció següent:
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NORMA ADDICIONAL TERCERA. Ordenança reguladora de l’aire condicionat, 
rètols i altres elements
[....]
Norma addicional  primera.  Disposicions  per  a  l’autorització  d’elements  de 
publicitat del tipus pals de publicitat «monopostes»

1. Objecte
És objecte de la present Norma Addicional la regulació de la col·locació d’elements 
publicitaris tipus «monopostes» en determinats sòls urbans del municipi de Gandia.

Es  permet  la  instal·lació  de  pals  o  columnes  publicitàries  tipus  «monoposte», 
subjecta al compliment de les condicions que tot seguit s’indiquen.

2. Definicions
Pal  o  columna  publicitària  o  «monoposte»:  Es  considerarà  pal  o  columna 
publicitària, o «monoposte» aquella instal·lació d’implantació estàtica composta per 
una  columna  vertical  que  serveix  de  sustentació  d’un  element  transversal, 
preferentment rectangular,  amb un o dos paraments susceptibles de contenir un 
missatge indicatiu de contingut fix.

3. Contingut
Missatge:  Únicament  i  exclusivament  es  permetrà  un  contingut  estàtic  amb  la 
publicitat  de  l’activitat  principal  que  s’exerceix  a  la  pròpia  parcel·la  on  se  situa 
mitjançant el rètol i/o nom d’identificació comercial d’aquesta activitat.
 
Es  prohibeix  expressament  la  utilització  d’aquest  suports  per  a  publicitat  o 
indicacions no relacionades amb l’activitat del comerç o empresa  instal·lada a la 
parcel·la  sobre  la  que  s’hi  implanta,  així  com  també  la  seua  utilització  per  a 
publicitar ofertes, productes, campanyes, etc. encara que estiguin relacionats amb 
la pròpia activitat.

Queden totalment prohibits els missatges dinàmics, així com els lluminosos, o les 
pantalles de projecció, de LED, etc.

4. Emplaçament

4.1. Àmbits on s’admeten
Únicament es permet la implantació de «monopostes» en els àmbits de sòl 
urbà industrial que a continuació s’indiquen, corresponents tots ells a polígons 
industrials o de caràcter comercial o terciari:
— Benieto – Ciutat del Tansport
— Sanxo Llop
— Alcodar
— UE-14
Constituirà un ús no permès en la resta d’àmbits i  sòls no indicats al  llistat 
anterior.

4.2. Superfície mínima de parcel·la
Amb l’objecte d’evitar l’efecte acumulatiu i  la seua incidència en el  paisatge 
urbà, únicament es permet la instal·lació de pals publicitaris tipus «monoposte» 
en parcel·les que disposen d’una superfície mínima de 20.000 m2. Aquesta 
circumstància s’haurà d’acreditar en el tràmit previ de llicència d’obres.
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4.3. Carreteres supramunicipals
La implantació haurà de complir les determinacions de la legislació vigent en 
matèria de carreteres: Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres, o bé Llei 
6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana, segons es 
tracte  d’una  carretera  estatal,  o  autonòmica  o  provincial,  respectivament;  o 
aquelles que les hagen substituït o modificat en el moment en que es presente 
la sol·licitud.
En eixe sentit, cas que la ubicació afecte la zona de limitació de l’edificació, 
d’afecció, de protecció, de reserva, o de servitud, requerirà autorització prèvia 
del titular de la via.

4.4. Normativa sectorial d’aplicació
- Quant a les carreteres de titularitat provincial o autonòmica, per aplicació de 
la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana, i de 
conformitat  amb  el  seu  article  36,  fora  de  tram  no  urbà  es  prohibeix  la 
possibilitat de realitzar publicitat visible des de la zona de domini públic de les 
carreteres que composen el Sistema viari de la Comunitat Valenciana; i en tram 
urbà es prohibeix la realització de publicitat en la zona de protecció d’aquestes 
carreteres.

Segons l’article 41 d’aquesta llei,  està tipificada com falta molt  greu establir 
qualsevol classe de publicitat visible des de la zona de domini públic de la via 
pública.

- Quant a les carreteres de titularitat estatal, per aplicació de la Llei 37/2015, de 
29 de setembre, de carreteres, s’haurà de complir el que disposa l’article 37 
«Fora dels trams urbans de les carreteres queda prohibit realitzar publicitat en 
qualsevol lloc que siga visible des de la calçada de la carretera, i en general 
qualsevol anunci que puga captar l’atenció dels conductors que hi circulen». Si 
el  terreny  pel  qual  discorre  la  carretera  no està  classificat  com urbà en el 
corresponent instrument de planejament, estarà prohibida la publicitat visible 
des de les calçades de la carretera, tot i que el suport publicitari estiga situat en 
terrenys classificats com urbans.

- En cap cas s’autoritzaran:
a) Els rètols, la distància dels quals a l’aresta exterior de l’explanació siga 

inferior a 1,5 vegades la seua altura, amb inclusió dels elements de 
suport

b) Els rètols que, per les seues característiques o lluminositat, vistos des 
de  qualsevol  punt  de  les  calçades  de  la  carretera,  puguen  produir 
enlluernaments,  confusió  o  distracció  dels  seus  usuaris,  o  siguen 
incompatibles amb la seguretat de la circulació vial

c) Els rètols que,  que tot  i  informar de la  identitat  corporativa, puguen 
suportar missatges variables que canvien de forma programada

d) Els  rètols,  anuncis,  monopostes  o  estructures  de  sustentació  que 
requerisquen cimentació i se situen per davant de la línia d’edificació 
de la carretera.

5. Condicions tècniques
L’altura màxima total dels «monopostes» no podrà superar els 20 metres comptats 
des de la rasant en el seu punt més pròxim, ni tampoc podrà superar el doble de 
l’altura màxima del cos de l’edificació principal de la parcel·la. 
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S’haurà de respectar una separació mínima tant respecte a alineacions oficials com 
respecte  a  parcel·les  confrontants  d’almenys  6  metres,  mesurada  des  de  la 
projecció  vertical  de  l’element  publicitari.  És  a  dir,  la  projecció  vertical  sobre  el 
terreny de qualsevol punt de l’element publicitari ha d’estar almenys a 6 metres dels 
límits de la parcel·la.

S’estableix una superfície màxima de cada parament publicitari de 60 m2, amb el 
que resulta un màxim per cada «monoposte» de 120 m2.

En el cas que el «monoposte» compte amb enllumenat, s’haurà d’estudiar i justificar 
tècnicament  que  aquest  no  produïsca  enlluernament  sobre  cap  lloc  visible,  ni 
tampoc contaminació lumínica.

6. Tramitació de l’autorització
La instal·lació de pals publicitaris tipus «monoposte» requerirà llicència municipal, 
tal  com es preveu  en la  normativa  urbanística  valenciana  per  a  la  instal·lació  i  
col·locació  de  tanques  publicitàries  —Article  213.s)  LOTUP—.  Així  mateix,  es 
requerirà la presentació d’un estudi d’integració paisatgística, en el qual s’analitze la 
incidència  de  la  instal·lació  sobre  les  diverses  conques  visuals.  Cas  que 
l’ajuntament observe afecció sobre conques visuals característiques de la ciutat o el 
seu  entorn,  o  sobre  paisatges  singulars,  es  podrà  condicionar  o  denegar  la 
sol·licitud.

La sol·licitud de llicència s’haurà d’acompanyar del següents documents:

a) Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi professional 
que procedisca, o declaració del tècnic competent si  el  projecte no està 
visat.  El  projecte  tècnic  per  a  sol·licitar  llicència  per  a  les  instal·lacions 
publicitàries haurà d’identificar la ubicació de l’element dins de la parcel·la, 
així  com  justificar  el  compliment  de  totes  les  condicions  indicades 
anteriorment.  Així  mateix,  imprescindiblement  haurà  de  comptar  amb  el 
càlcul  de  la  seguretat  i  estabilitat  estructural.  En  cas  de  que  dispose 
d’enllumenat,  també s’haurà  de  justificar  l’absència  d’enlluernament,  així 
com la resta de càlculs lumínics i elèctrics que corresponga.

b) Estudi d’Integració Paisatgística subscrit per tècnic competent
c) Nomenament  de  Direcció  facultativa,  visada  pel  Col·legi  professional 

corresponent
d) Fotografies a color de l’emplaçament de grandària mínima de 10 x 15 cm i 

suport digital en format .jpg que permeta una perfecta identificació
e) Simulació del pal publicitari amb el text real que contindrà
f) Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil
g) Acreditació de la propietat de l’immoble mitjançant Nota simple informativa 

del  Registre  de  la  Propietat  on  conste  la  seua  superfície.  Cas  que  el 
sol·licitant  de  la  llicència  no  siga  el  propietari  (per  ser  arrendatari 
usufructuari o altre) s’haurà d’aportar la conformitat del titular de la propietat

h) Alineació oficial, en els casos que la parcel·la no estiga tancada conforme a 
la mateixa

i) Justificant d’haver abonat l’impost de construccions, instal·lacions i obres

La  documentació  anterior  s’haurà  de  presentar  també  en  suport  informàtic 
digitalitzat (Cd)
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Finalitzades les obres, s’haurà de presentar el certificat final d’obra de la Direcció 
Facultativa,  visat  pel  Col·legi  Professional  corresponent,  o  amb  declaració 
responsable.

7. Vigència de les autoritzacions i llicències
Per la seua especial naturalesa i la seua transcendència en el paisatge urbà, les 
autoritzacions i  llicències per  a  la  instal·lació  de pals  publicitaris  tenen caràcter 
temporal.  La  seua  vigència  serà  de  cinc  anys  a  comptar  des  de  la  data  de 
concessió.

8. Pròrrogues
Les pròrrogues es concediran expressament per l’òrgan municipal competent. Se 
sol·licitaran pel seu titular amb anterioritat a la finalització del termini de vigència. A 
la sol·licitud de pròrroga s’adjuntarà la documentació següent:

1. Fotografies actualitzades de l’emplaçament en suport digital .jpg

2. Certificat de facultatiu competent, visat pel Col·legi professional, en el qual conste 
que la instal·lació s’ajusta a la llicència concedida i es mantenen les condicions de 
seguretat i estètica previstes en el projecte inicial o prescrites en la llicència.

3. Acreditació d’haver abonat la prima de l’assegurança de responsabilitat civil exigida 
per a la concessió de la llicència.

4. Acreditació del pagament dels impostos i taxes corresponents.

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’.

INTERVENCIONS
 ___________________________________________________________________ 

 

Finalitzades  les  intervencions,  la  Comissió  del  Ple  d'Urbanisme,  Medi  Ambient  i 
Serveis  Urbans,  sense  debat  i  per  unanimitat  dels  seus  membres,  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, sense debat i  per unanimitat dels 24 membres presents 
en la sessió i, per tant, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació exigit en l'article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 106.2.e) del ROPLE». 
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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), a Gandia a 3 de març de 2017.

Vist i Plau
REGIDOR DE GOVERN DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ, MODERNITZACIÓ I GOVERN 
OBERT

(Decret núm. 0698 de 10/02/2017)
José Manuel Prieto Part

(Signat electrònicament, segons codificació al marge)
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