
 

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 5 de març de 2018, va adoptar d’entre altres, l’acord 
del tenor literal següent:

«3. SERVEIS

3.8.-    Estudi de detall (ED) illa 27 platja ‘Gran Manzana’: Resolució de l’informe 
ambiental  i  territorial,  per  tractar-se  d’un  procediment  simplificat  d’avaluació 
ambiental i territorial estratègica (exp. PP-824)

Es  dóna  compte  de  la  proposta  formulada pel  coordinador  general  d’Urbanisme  i 
Habitatge, de data 28 de febrer de 2018, del tenor següent:

"1. Documentació aportada
La mercantil, HOTEL SAFARI, SA, amb CIF A-46589446, i domicili al carrer Legazpi, 3 
de 46730 Gandia, presenta la proposta d’estudi de detall per a regularitzar els volums 
constructius  de  la  parcel·la  cadastral  5710101YJ4251S0001ST,  acompanyat  de 
l’Estudi d’integració paisatgística, l’Estudi acústic i el Document inicial estratègic (DIE) 
per  a  iniciar  el  tràmit  d’Avaluació ambiental  i  territorial  estratègica  pel  procediment 
simplificat.

La  Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  (JGCG),  en  sessió  celebrada  el  30 
d’octubre de 2017 admet el Document Inicial Estratègic i l’esborrany del Projecte de 
l’Estudi de detall  de la illa 27 de la platja, i  en la mateixa data, en la seua qualitat  
d’Òrgan ambiental i  territorial  municipal (OATM), acorda iniciar el  tràmit  d'Avaluació 
Ambiental i Territorial Estratègica pel procediment simplificat.

2. Planejament vigent

El  Municipi  de  Gandia  disposa  d’un  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),  aprovat 
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  Butlletí Oficial de la Província de València (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.

El Ple de l'Ajuntament,  amb data 8 de juny de 2017, aprova definitivament la 76a. 
Modificació puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General, consistent en l’habilitació 
d’Estudis de Detall a la Platja Nord de Gandia i el 5 d juliol de 2017 es publica en el 
BOP Núm. 128.

3. Estudi de Detall (ED) de la illa 27 de la platja de Gandia, objecte i justificació

L’objecte d’aquest ED és ordenar l’edificabilitat que el  Pla General atorga a la a la 
parcel·la cadastral 5710101YJ4251S0001ST (la qual té la consideració d’unitat urbana 

 



 

equivalent a una illa) per a definir altures, alineacions de les edificacions existents i de 
futures intervencions.

4. Característiques de l’Estudi de Detall

4.1.  Àmbit

Illa Parcel·la cadastral Superfície 
(m2

s)
Edificabilitat 
màxima (m2

t)
Ús

27 
platja

5710101YJ4251S0001ST 4.300,00 6.235,00 oci

4.2. Condicions específiques edificacions auxiliars
Les  edificacions  auxiliars  seran  complementàries  de  l’edificació  principal, 
sense possibilitat de constituir establiment independent i el seu accés serà des 
de l’interior de la parcel·la i en cap cas tindran caràcter residencial.
Cas d’adossar-se al front de parcel·la, linealment no s’excedirà el 20% de la 
longitud de la façana, mesurada individualment en cada front de vial.

Façana Longitud total
Longitud  màxima 
adossada (20%)

Longitud 
adossada 
proposta

Carrer Legazpi
Sala Dolce Vita

57,29 m 11,46 m 11,38 m

Carrer Navegant
Banys i barra sala Eclipse i banys 
Barbacoa
Accés  taquilles  i  eixida 
d’emergència (no computa)

60,33 m 12,07 m 12,05 m

Carrer Barraques
Banys,  accés  a  Eclipse  i  sala 
principal Eclipse

85,22 m 17,04 m 16,05 m

 



 

 

4.3. Usos
Ús terciari, destinat a establiment d’oci, no compatible amb l’ús residencial.

5. Anàlisi d’alternatives

Es plantegen 3 alternatives

— L’alternativa 0, mantenir les edificacions en el seu estat actual, en el qual alguns 
dels elements constructius estan en situació de fora d’ordenació.

— L’alternativa 1, regular de forma geomètrica la volumetria permesa a la parcel·la, i 
adequar  les  construccions existents  per  a  permetre  un  creixement  ordenat  que 
mantinga la imatge de conjunt sobre la base de les limitacions establertes en el Pla 
General.

— L’alternativa 2, establir un repartiment de volums que no respecte les construccions 
actuals.

Es  considera  que  l’opció  més  convenient  és  l’alternativa  1,  atès  que  soluciona  la 
problemàtica de la parcel·la i manté una estructura orgànica ja que conserva el valor 
estètic i la imatge actual.

6. Consultes

El  30  d’octubre  de  2017,  la  JGCG,   en  qualitat  d’OATM  acorda  iniciar  el  tràmit 
d'Avaluació Ambiental  i  Territorial  Estratègica pel procediment simplificat,  i  iniciar la 
consulta a les administracions afectades, amb el detall següent:

 

Segons  la  76a.  MOD  PG,  totes  les 
edificacions  mantindran  l’obligació 
de retirar-se respecte els  llindes de 
parcel·les confrontants.

No obstant això, l’edificació existent 
a la parcel·la objecte d’aquest Estudi 
de detall confronta amb la parcel·la 
ocupada  per  l’Hotel  Safari  sense 
respectar la distància entre ambdues 
parcel·les. 

Aquesta  obra  va  ser  autoritzada 
mitjançant l’expedient 133/1982, per 
la  qual  cosa  en  cap  cas  es  podrà 
sobreelevar  la  construcció  existent 
en aquest tram i en cas de demolició 
haurà de respectar la reculada de 3 
metres.



 

CONSULTES REALITZADES

Administració Ofici Registre 
d’eixida

Entrada  adm. 
consultada

Recepció 
informe

Registre 
d’entrada

Servei  d’Ordenació  del 
Territori de la CHOPVT

15/11/2017 22593

16/11/2017

170111360861

170111361741

170111362271

170111363182

170111363500

— —

Destí Safor (ASEMHTSA) 15/11/2017 22686 17/11/2017 — —

Asociación de Promotores 
y  constructores  de  La 
Safor

15/11/2017 22685 16/11/2017 — —

Junta  de  Districte  de  la 
platja de Gandia

15/11/2017 — 17/11/2017 — —

Cap de les administracions i associacions consultades ha presentat informe.

Així  mateix,  en  compliment  de  l’article  133  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques s’ha inserit el DIE i 
l’esborrany de l’ED en el  Portal  de Transparència de la  web municipal,  a  l’apartat 
Fòrum de Transparència,  http://serveis.gandia.org/forum/ des del  17/11/2017  fins el 
4/12/2017 sense que es presentara cap al·legació o suggeriment.

 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.

L’estudi  de  detall  és  un  instrument  urbanístic  per  a  definir  o  remodelar  volums  i 
alineacions sense modificar altres determinacions pròpies del pla que desenvolupa.

Aquest Estudi de Detall no té cap efecte significatiu sobre el medi ambient ni el territori, 
ni suposarà cap canvi significatiu en el paisatge urbà de la zona. 

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 

 

http://serveis.gandia.org/forum/


 

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 aquest Estudi de detall 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’un  instrument  de  planejament  que 
únicament  afecta  l’ordenació  detallada  s’aprovarà  definitivament  pel  Ple  de 
l’Ajuntament.

9. Acord

La  Comissió  tècnica  de  suport  a  l’Òrgan  Ambiental  i  Territorial  Municipal  (OATM) 
considera que 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
—, l’estudi de detall  de la illa 27 de la platja, coneguda com «Gran Manzana» 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,  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...

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 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 
d’Estudi de Detall, el Ple de l’Ajuntament l’aprovarà definitivament.

De conformitat amb tot el que s’ha exposat,

RESOL

PRIMER. Concloure que la proposta d’Estudi de detall  de la illa 27 de la platja de 
Gandia, coneguda com «Gran Manzana» que consisteix en ordenar l’edificabilitat que 
el Pla General atorga a la a la parcel·la cadastral 5710101YJ4251S0001ST (la qual té 
la consideració d’unitat urbana equivalent a una illa), amb façana als carrers Legazpi, 
Navegant i Les Barraques, 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 L’Estudi de detall de la illa 
27 de la platja de Gandia, i designar com alternativa més idònia mediambientalment 
l’alternativa 1 del document inicial estratègic.

TERCER. Sol·licitar al promotor de l’Estudi de Detall que presente un text refós del 
projecte d’Estudi de Detall que incloga les correccions presentades en l’Annex aportat 
el  28/09/2017, així  com un apartat que valore el  projecte des de la perspectiva de 
gènere.

QUART. 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.

CINQUÈ. 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.

SISÈ. 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.

SETÈ. 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".

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, 5 de març de 2018.  

                      Vist i plau
    EL TITULAR ACTAL. DE L’ÒRGAN DE 
SUPORT  A LA JUNTA DE GOVERN
           (Acord JGCG de 26/02/2018 )
           Francisco Rius Mestre
Signat electrònicament segons codificació al marge
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