
  

  

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 12 de març de 2018, va adoptar d’entre altres, l’acord del tenor literal 
següent: 
 
«3. SERVEIS 
 
3.9.- Aprovació del pla anual normatiu (PAN) de l’Ajuntament de Gandia per a 
l’any 2018 (exp. 7587/2018) 
 
Es dóna compte de la proposta formulada pel regidor delegat d’Administració, 
Modernització i Govern Obert, de data 12 de març de 2018, del tenor següent: 
 
"I.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPACAP) recull els principis als que les administracions 
públiques han d’ajustar l’exercici de l’iniciativa legislativa i la potestat reglamentària. 
 
En aquest sentit i per tal d’aconseguir una major seguretat jurídica l’article 132.1 de 
l’esmentada norma disposa que anualment les administracions públiques faran públic 
un Pla Anual Normatiu (PAN) que contindrà les iniciatives legals o reglamentàries que 
hagen de ser elevades per a la seua aprovació en l’any següent. El paràgraf 2 
d’aquest precepte estableix que una vegada aprovat el PAN es publicarà en el Portal 
de Transparència de l’administració corresponent. 
 
II.- Pel que fa a l’Administració Local, l’objectiu estratègic d’aquesta planificació 
normativa és augmentar la transparència, reforçar la seguretat jurídica, fer predictible 
l’ordenament jurídic local i posar en valor la normativa municipal, ordenances i 
reglaments municipals, com un instrument de modernització de l’administració i de 
servei a la ciutadania. 
 
Amb aquesta finalitat el que es pretén és promoure i facilitar l’adequació de la 
normativa municipal a la legislació vigent i a les exigències de simplificació, 
modernització i racionalització, millorant la tècnica d’elaboració de les ordenances i 
dels reglaments i potenciant el coneixement d’aquesta normativa. 
 
III.- Pel que fa a l’Ajuntament de Gandia, la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 
11 de desembre de 2017 (punt 3.4 de l’ordre del dia), va aprovar el disseny del 
procediment administratiu d’elaboració d’ordenances i reglaments municipals (amb el 
codi 1.02.07) que conté com a primer circuit parcial del mateix (C.01) l’aprovació del 
Pla Anual Normatiu (PAN) amb el contingut següent: 
 
Anualment, l’Ajuntament de Gandia ha de fer públic el Pla Normatiu (PAN) amb les ordenances 

i reglaments municipals que pretén aprovar durant tot l’any següent. Cada departament o unitat 

administrativa que vullga/haja d’aprovar una ordenança o reglament, disposarà com a data límit 

per a sol·licitar la seva inclusió en el Pla Anual Normatiu fins l’1 de desembre de l’any 

anterior. 
 

La inclusió de la norma al PAN es requisit ineludible per a l’elaboració i aprovació posterior de 

la respectiva ordenança o reglament. Amb caràcter excepcional, es podrà sol·licitar la inclusió 

amb posterioritat al seu tancament de forma suficientment justificada atenent a criteris 

d’oportunitat, necessitat i urgència de la iniciativa [Circuit parcial 02]. 



DEPARTAMENT INTERESSAT 

Per a facilitar les operacions posteriors de consulta i participació ciutadana en l’elaboració de la 

norma, cada departament emplenarà una fitxa individual d’inclusió al Pla Anual Normatiu 

(001). Aquesta proposta, argumentada pel tècnic del departament corresponent, inclourà el 

vistiplau i firma de les regidories que la impulsen i, si s’escau, d’aquelles altres afectades 

significativament per la iniciativa reglamentària. Cada departament enviarà la fitxa a secretaria 

mitjançant una comunicació pel gestor d’expedients (002) (Gestiona). 

SECRETARIA GENERAL 

Obrirà un expedient electrònic anual per a l’aprovació del Pla Anual Normatiu (Sèrie: 

Reglamentació municipal), on arreplegarà totes les propostes dels diferents departaments i 

elaborarà una relació resumida que conformarà el corresponent Pla Anual Normatiu (003), el 

qual sotmetrà a l’aprovació corporativa de la Junta de Govern Local.  

Enviarà una còpia de la certificació de l’acord d’aprovació del PAN al Web de Transparència 

municipal (004) i als diferents departaments afectats (005). 

Vistes les propostes formulades pels diferents departaments municipals en aplicació 
del procediment aprovat per la Junta de Govern en sessió d’11/12/2017. 

Vist el dictamen núm. 752/2017, de 21 de novembre, emés pel Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre diferents qüestions relatives a l’aplicació 
de les previsions contingudes en els articles 132 (planificació normativa a través del 
PAN) i 133 (participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de les normes) 
de la LPACAP. 

I en l’exercici de les atribucions delegades per l’Alcaldia mitjançant decret núm. 3868 
de 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), es formula a la Junta de Govern 
de la Ciutat de Gandia la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER.- Aprovar el Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Gandia per a l’any 2018, 
amb el contingut que s’adjunta com Annex a la present proposta. 

SEGON.- Publicar el Pla Anual Normatiu en el Portal de Transparència de 
l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 132.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre (LPACAP). 

TERCER.- Comunicar el present acord a totes les àrees i departaments municipals, 
mitjançant la seua inserció en la intranet municipal, per al seu coneixement i als efectes 
procedents". 



PLA ANUAL NORMATIU. Any 2018
FITXA INDIVIDUAL DE PROPOSTA 

En/na MªDolores Sanchis Izquierdo, 
tècnic responsable de l’àrea de Servicios Sociales Generales, en compliment de l’art. 132 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
públiques,  que  determina  la  necessitat  d’una  planificació  normativa  i  la  seva  publicació 
pública, sol·licita que s’incloga la següent iniciativa reglamentaria en el Pla Normatiu Anual 
de l’Ajuntament de Gandia de l’any 2018. 

Per la qual cosa, posem en consideració de la ciutadania aquesta proposta de norma, també 
per a recaptar l’opinió i la participació pública en el procés de la seva elaboració, així com 
dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta, 
d’acord amb l’explicació detallada de la fitxa següent:

Unitat administrativa proponent: Data

DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS 29/1/18

Títol de la norma municipal

ORDENANÇA MINUCIPAL DE SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

Tipus de tramitació: Normal X Abreujada ☐

Oportunitat de la proposta

Situació que regula: PRESTACIONS DE SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI

Problemàtica que 
pretén solucionar:

REGULAR ELS CRITERIS DE CONCESSIÓ D’AJUDES  DE 
SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI

Justificació de la seva 
necessitat i oportunitat:

DONAT  QUE  LA LLEI  DE  SUBVENCIONS  OBLIGA A LA 
PUBLICACIÓ  DE  CRITERIS  DE  CONCESSIÓ  ES  FA 
NECESSARIA L’ORDENANÇA MINICIPAL

Objectius que es 
persegueixen:

COBRIR NECESSITATS BÀSIQUES DE SERVEIS D’AJUDA 
A DOMICILI DE LA POBLACIÓ MUNICIPAL AMB CRITERIS 
TÈCNICS APROVATS PER L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
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Principals alternatives 
(regulatòries o no):

FINS ARA HA SIGUT APROVAT O DENEGAT EN FUNCIÓ 
D’UN  INFORME  TÈCNIC  DE  REGULACIÓ  DE  CRITERIS 
MUNICIPALS DE DIT SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI QUE 
ERA SIGNAT PEL RESPONSABLE POLÍTIC I TÈCNIC DEL 
DEPARTAMENT. 

Obligació de consulta prèvia: 

Sí X No ☐ Justificació (d’acord amb l’art. 133.4 LPA):

Informació pública del text articulat de la norma

Sí X No ☐

 ☐ Norma pressupostària

 ☐ Norma organitzativa

 ☐ Raons greus d’interés públic, justificades per:

(firmat electrònicament, segons codificació al marge)

2
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PLA ANUAL NORMATIU. Any 2018
FITXA INDIVIDUAL DE PROPOSTA 

En/na MªDolores Sanchis Izquierdo, 
tècnic responsable de l’àrea de Servicios Sociales Generales, en compliment de l’art. 132 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
públiques,  que  determina  la  necessitat  d’una  planificació  normativa  i  la  seva  publicació 
pública, sol·licita que s’incloga la següent iniciativa reglamentaria en el Pla Normatiu Anual 
de l’Ajuntament de Gandia de l’any 2018. 

Per la qual cosa, posem en consideració de la ciutadania aquesta proposta de norma, també 
per a recaptar l’opinió i la participació pública en el procés de la seva elaboració, així com 
dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta, 
d’acord amb l’explicació detallada de la fitxa següent:

Unitat administrativa proponent: Data

DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIAL  S 29/1/18

Títol de la norma municipal

ORDENANÇA MUNICIPAL D’AJUDES D’EMERGÈNCIA

Tipus de tramitació: Normal X Abreujada ☐

Oportunitat de la proposta

Situació que regula: PRESTACIONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL

Problemàtica que 
pretén solucionar:

REGULAR  ELS  CRITERIS  DE  CONCESSIÓ  D’AJUDES 
D’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT LOCAL

Justificació de la seva 
necessitat i oportunitat:

DONAT  QUE  LA LLEI  DE  SUBVENCIONS  OBLIGA A LA 
PUBLICACIÓ  DE  CRITERIS  DE  CONCESSIÓ  ES  FA 
NECESSARIA L’ORDENANÇA MINICIPAL

Objectius que es 
persegueixen:

COBRIR  NECESSITATS  BÀSIQUES  DE  LA  POBLACIÓ 
MUNICIPAL  AMB  CRITERIS  TÈCNICS  APROVATS  PER 
L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
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Principals alternatives 
(regulatòries o no):

FINS ARA HAN SIGUT APROVADES O DENEGADES EN 
FUNCIÓ  D’UN  INFORME  TÈCNIC  DE  REGULACIÓ  DE 
CRITERIS  MUNICIPALS  DE  DITES  PRESTACIONS  QUE 
ERA SIGNAT PEL RESPONSABLE POLÍTIC I TÈCNIC DEL 
DEPARTAMENT. 

Obligació de consulta prèvia: 

Sí X No ☐ Justificació (d’acord amb l’art. 133.4 LPA):      

Informació pública del text articulat de la norma

Sí X No ☐

 ☐ Norma pressupostària

 ☐ Norma organitzativa

 ☐ Raons greus d’interés públic, justificades per:      

(firmat electrònicament, segons codificació al marge)

          

2
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PLA ANUAL NORMATIU. Any 2018
FITXA INDIVIDUAL DE PROPOSTA 

En/na Javier Pitarch Garrido, 
tècnic responsable de l’àrea de Comerç, en compliment de l’art. 132 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  públiques,  que 
determina la necessitat d’una planificació normativa i la seva publicació pública, sol·licita que 
s’incloga la següent iniciativa reglamentaria en el  Pla Normatiu Anual de l’Ajuntament de 
Gandia de l’any 2018. 

Per la qual cosa, posem en consideració de la ciutadania aquesta proposta de norma, també 
per a recaptar l’opinió i la participació pública en el procés de la seva elaboració, així com 
dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta, 
d’acord amb l’explicació detallada de la fitxa següent:

Unitat administrativa proponent: Data

Departament de Polítiques Econòmiques i d’Innovació 30/01/201
8

Títol de la norma municipal

Ordenança reguladora de la venda no sedentaria

Tipus de tramitació: Normal ☒ Abreujada ☐

Oportunitat de la proposta

Situació que regula: Venda fora de l’establiment comercial. Mercats no periòdics o “mercadillos”

Problemàtica que 
pretén solucionar:

Adequació a la normativa autonòmica “Decret 65/2012 de 20 d’abril por el 
que  se  regula  la  venta  no  sedentària  en  la  Comunidad  Valenciana 
(2012/3941)) DOGV 6760 de 24.04.2012

Justificació de la seva 
necessitat i oportunitat:

Finalització del termini per a adaptar l’ordenança municipal a la normativa 
autonòmica abans citada 
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Objectius que es 
persegueixen:

Adequació de l’ordenança a la norma superior

Principals alternatives 
(regulatòries o no):

No hi ha alternativa

Obligació de consulta prèvia: 

Sí ☒ No ☐ Justificació (d’acord amb l’art. 133.4 LPA):      

Informació pública del text articulat de la norma

Sí ☒ No ☐

 ☐ Norma pressupostària
 ☐ Norma organitzativa
 ☐ Raons greus d’interés públic, justificades per:      

(firmat electrònicament, segons codificació al marge)

          

2
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PLA ANUAL NORMATIU. Any 2018/2019
FITXA INDIVIDUAL DE PROPOSTA 

En/na José Colomer Gisbert, 
tècnic responsable de l’àrea de departament d’urbanisme, en compliment de l’art. 132 de la 
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de  les  Administracions 
públiques,  que  determina  la  necessitat  d’una  planificació  normativa  i  la  seva  publicació 
pública, sol·licita que s’incloga la següent iniciativa reglamentaria en el Pla Normatiu Anual 
de l’Ajuntament de Gandia de l’any 2018/2019. 

Per la qual cosa, posem en consideració de la ciutadania aquesta proposta de norma, també 
per a recaptar l’opinió i la participació pública en el procés de la seva elaboració, així com 
dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta, 
d’acord amb l’explicació detallada de la fitxa següent:

Unitat administrativa proponent: Data

DEPARTAMENTO URBANISMO- SECCIÓN DE ACTIVIDADES 31/01/2018

Títol de la norma municipal

ORDENANZA REGULADORA DE DECLARACIÓN RESPONSABLE, COMUNICACIONES, 
LICENCIA URBANÍSTICAS Y LICENCIAS AMBIENTALES

Tipus de tramitació: Normal ☒ Abreujada ☐

Oportunitat de la proposta

Situació que regula: Modifica, en materia de actividades, la ordenanza vigente que acabada de 
citar

Problemàtica que 
pretén solucionar:

El desajuste existente entre la normativa municipal y la de origen estatal y 
autonómico

Justificació de la seva 
necessitat i oportunitat:

La  necesidad  de  adaptar  la  ordenanza  a  las  novedades  normativas 
surgidas  tras  la  promulgación  de  aquella  (por  ejemplo  en  materia  de 
espectáculos) así como la oportunidad de adecuar a las nuevas leyes  39 
y 40/2015 en lo que procede
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Objectius que es 
persegueixen:

Facilitar  a  los  ciudadanos  y  las  empresas  la  tramitación  para  la 
implantación y ejercicio de actividades

Principals alternatives 
(regulatòries o no):

La alternativa es inaplicar la Ordenanza en aquello que no se ajuste a la 
normativa promulgada por la Comunidad Autonómica o por el Estado y 
funcionar en base a los criterios interpretativos que, aun cuando fueran 
publicados, no reunidos en el mismo Texto, pueden no resultar coherentes 
al carecer de una visión de conjunto.

Obligació de consulta prèvia: 

Sí ☒ No ☐ Justificació (d’acord amb l’art. 133.4 LPA):      

Informació pública del text articulat de la norma

Sí ☒ No ☐

 ☐ Norma pressupostària
 ☐ Norma organitzativa
 ☐ Raons greus d’interés públic, justificades per:      

(firmat electrònicament, segons codificació al marge)

Vist i plau
El coordinador General d’ Urbanisme i 

Habitatge 
(D.3879, 03/07/2015 i

acords JGCG 10 i 30/07/2015)
Vicent Mascarrell Tarrazona

El cap de l’Área d’Urbanisme
(Decret núm. 4053 de 17/07/2015)

José Colomar Gisbert

2
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PLA ANUAL NORMATIU. Any 2018/2019
FITXA INDIVIDUAL DE PROPOSTA 

En/na  Jose Colomar Gisbert, 
tècnic responsable de l’àrea de unitat administrativa proponent, en compliment de l’art. 132 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
públiques,  que  determina  la  necessitat  d’una  planificació  normativa  i  la  seva  publicació 
pública, sol·licita que s’incloga la següent iniciativa reglamentaria en el Pla Normatiu Anual 
de l’Ajuntament de Gandia de l’any 2018/2019. 

Per la qual cosa, posem en consideració de la ciutadania aquesta proposta de norma, també 
per a recaptar l’opinió i la participació pública en el procés de la seva elaboració, així com 
dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta, 
d’acord amb l’explicació detallada de la fitxa següent:

Unitat administrativa proponent: Data

DEPARTAMENTO DE URBANISMO- SECCIÓN DE ACTIVIDADES 31/01/201
8

Títol de la norma municipal

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Tipus de tramitació: Normal ☒ Abreujada ☐

Oportunitat de la proposta

Situació que regula: La Contaminación Acústica

Problemàtica que 
pretén solucionar:

Desfase de la normativa municipal en relación a la autonómica y estatal 

Justificació de la seva 
necessitat i oportunitat:

Adecuarse a la normativa cita, en general, actualizarse. 

Aprovechar asimismo el impulso que, a esta materia, se le estádanto por 
el departamento
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Objectius que es 
persegueixen:

Adecuarse a la normativa citada, en general, actualizarse.

Aprovechar asimismo el impulso que, a esta materia, se le está dando por 
el departamento

Principals alternatives 
(regulatòries o no):

La alternativa es aplicar directamente y en gran medida, la normativa 
acústica y estatal

Obligació de consulta prèvia: 

Sí ☒ No ☐ Justificació (d’acord amb l’art. 133.4 LPA):      

Informació pública del text articulat de la norma

Sí ☒ No ☐

 ☐ Norma pressupostària
 ☐ Norma organitzativa
 ☐ Raons greus d’interés públic, justificades per:      

(firmat electrònicament, segons codificació al marge)

Vist i plau
El coordinador General d’ Urbanisme i 

Habitatge 
(D.3879, 03/07/2015 i

acords JGCG 10 i 30/07/2015)
Vicent Mascarrell Tarrazona

El cap de l’Área d’Urbanisme
(Decret núm. 4053 de 17/07/2015)

José Colomar Gisbert

2
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PLA ANUAL NORMATIU. Any 2018
FITXA INDIVIDUAL DE PROPOSTA 

En/na Marc Cuesta Fernández,Comissari Cap de Policia Local, 
tècnic responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Trtànsit, Mediació i protecció Civil, en 
compliment de l’art.  132 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú  de  les  Administracions  públiques,  que  determina  la  necessitat  d’una  planificació 
normativa  i  la  seva  publicació  pública,  sol·licita  que  s’incloga  la  següent  iniciativa 
reglamentaria en el Pla Normatiu Anual de l’Ajuntament de Gandia de l’any 2018. 

Per la qual cosa, posem en consideració de la ciutadania aquesta proposta de norma, també 
per a recaptar l’opinió i la participació pública en el procés de la seva elaboració, així com 
dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta, 
d’acord amb l’explicació detallada de la fitxa següent:

Unitat administrativa proponent: Data

Seguretat Ciutadana 31-01-2018

Títol de la norma municipal

Ordenança de Trànsit, circulació i seguretat viaria

Tipus de tramitació: Normal x Abreujada ☐

Oportunitat de la proposta

Situació que regula: Regulació del trànsit de vehicles, aparcaments, zona ORA, ocupació via 
pública,.....en la vies públiques de la Ciutat

Problemàtica que 
pretén solucionar:

La  congestió  de  la  zona  centre,  l’aparcament,  horari  de  carrega  i 
descarrega  en les  zones  peatonals,  així  com  regular  totes  aquelles 
ocupacions de la via pública per dotar-la dels permisos i autoritzacions 
corresponents.

La  circulació  de  tot  tipus  de  vehicles  (cotxes,  bicicletes,  patinets 
elèctrics,...)  que en l’actualitat  no té una regulació específica i  provoca 
conflictes entre els usuaris i els vianants.
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Justificació de la seva 
necessitat i oportunitat:

Es pretén  modificarla per adaptarla a les necessitats de la ciutat i  dels 
ciutadans, així com per regular la circulació del nous models de vehicles.

Objectius que es 
persegueixen:

Tindre un trànsit mes  fluïd i descongestionar la zona centre de la ciutat, 
així como facilitar el trànsit de vianants.

Regular l’ocupació de la via pública

Principals alternatives 
(regulatòries o no):

No hi han alternatives,degut a que es regula l’estacionament dels vehicles 
dins de les zones reservades per al mateix 

Obligació de consulta prèvia: 

Sí ☐ No x Justificació (d’acord amb l’art. 133.4 LPA):      

Informació pública del text articulat de la norma

Sí x No ☐

 ☐ Norma pressupostària
 ☐ Norma organitzativa
 ☐ Raons greus d’interés públic, justificades per:      

(firmat electrònicament, segons codificació al marge)

          

2
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PLA ANUAL NORMATIU. Any 2018
FITXA INDIVIDUAL DE PROPOSTA 

En/na Marc Cuesta Fernández, Comissari Cap de Polica Local, 
tècnic responsable de l’àrea de Seguretat ciutadana, trànsit, convivència i protecció civil , en 
compliment de l’art.  132 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú  de  les  Administracions  públiques,  que  determina  la  necessitat  d’una  planificació 
normativa  i  la  seva  publicació  pública,  sol·licita  que  s’incloga  la  següent  iniciativa 
reglamentaria en el Pla Normatiu Anual de l’Ajuntament de Gandia de l’any 2018. 

Per la qual cosa, posem en consideració de la ciutadania aquesta proposta de norma, també 
per a recaptar l’opinió i la participació pública en el procés de la seva elaboració, així com 
dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta, 
d’acord amb l’explicació detallada de la fitxa següent:

Unitat administrativa proponent: Data

Seguretat Ciutadana, Mobilitat 31-01-2018

Títol de la norma municipal

Reglament de l’estacionament llimitat, ORA

Tipus de tramitació: Normal X Abreujada ☐

Oportunitat de la proposta

Situació que regula: L’estacionament de vehicles en zones reservades (zona blava) de la via 
publica

Problemàtica que 
pretén solucionar:

En  l’actualitat  els  vehicles  estacionen en  la  zona  blava  i  permaneixen 
durant  tot  el  dia  i  no  roden,  no  deixant  que  altres  vehicles  puguen 
estacionar.

Justificació de la seva 
necessitat i oportunitat:

L’antiga ordenança no aplicava els criteris de moviments de vehicles
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Objectius que es 
persegueixen:

Es pretén que els vehicles que utilitzen la zona reservada (zona blava) 
vagen rodant, per a que hi haja moviment en les zones i no s’estacione 
durant tot el dia.

Principals alternatives 
(regulatòries o no):

No hi han

Obligació de consulta prèvia: 

Sí      No x Justificació (d’acord amb l’art. 133.4 LPA):      

Informació pública del text articulat de la norma

Sí x No ☐

 ☐ Norma pressupostària
 ☐ Norma organitzativa
 ☐ Raons greus d’interés públic, justificades per:      

(firmat electrònicament, segons codificació al marge)

          

2
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PLA ANUAL NORMATIU. Any 2018
FITXA INDIVIDUAL DE PROPOSTA 

En/na Marc Cuesta Fernández, Comissari Cap de Polica Local, 
tècnic responsable de l’àrea de Seguretat ciutadana, trànsit, convivència i protecció civil , en 
compliment de l’art.  132 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú  de  les  Administracions  públiques,  que  determina  la  necessitat  d’una  planificació 
normativa  i  la  seva  publicació  pública,  sol·licita  que  s’incloga  la  següent  iniciativa 
reglamentaria en el Pla Normatiu Anual de l’Ajuntament de Gandia de l’any 2018. 

Per la qual cosa, posem en consideració de la ciutadania aquesta proposta de norma, també 
per a recaptar l’opinió i la participació pública en el procés de la seva elaboració, així com 
dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta, 
d’acord amb l’explicació detallada de la fitxa següent:

Unitat administrativa proponent: Data

Seguretat Ciutadana, Mobilitat 31-01-2018

Títol de la norma municipal

Reglament de la retirada de vehicles de la via pública

Tipus de tramitació: Normal X Abreujada ☐

Oportunitat de la proposta

Situació que regula: La retirada de vehicles de la via publica mitjançant la Grua

Problemàtica que 
pretén solucionar:

La  situació  generada  per  possibles  estacionaments  indeguts  a  la  vía 
publica, així com la retirada de vehicles amb motiu de diversos actes a les 
vies públiques.

Justificació de la seva 
necessitat i oportunitat:

Atenent la nova adjudicació a l’empresa i la necessitat que no siga gravós 
per a l’ajuntament l’esmentat servei. Cal regular la nova situació.

17 de 28



Objectius que es 
persegueixen:

Millorar l’atenció al ciutadà i evitar costos al consistori.

Principals alternatives 
(regulatòries o no):

No hi han

Obligació de consulta prèvia: 

Sí      No x Justificació (d’acord amb l’art. 133.4 LPA):      

Informació pública del text articulat de la norma

Sí x No ☐

 ☐ Norma pressupostària
 ☐ Norma organitzativa
 ☐ Raons greus d’interés públic, justificades per:      

(firmat electrònicament, segons codificació al marge)

          

2
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PLA ANUAL NORMATIU. Any 2018 
FITXA INDIVIDUAL DE PROPOSTA  
 
 
 
En/na JAVIER PITARCH GARRIDO,  
tècnic responsable de l’àrea de AGRICULTURA I MEDI NATURAL, en compliment de l’art. 
132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions públiques, que determina la necessitat d’una planificació normativa i la seva 
publicació pública, sol·licita que s’incloga la següent iniciativa reglamentaria en el Pla 

Normatiu Anual de l’Ajuntament de Gandia de l’any 2018.  
 
Per la qual cosa, posem en consideració de la ciutadania aquesta proposta de norma, també 
per a recaptar l’opinió i la participació pública en el procés de la seva elaboració, així com 
dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta, 
d’acord amb l’explicació detallada de la fitxa següent: 
 

Unitat administrativa proponent: Data 

AGRICULTURA I MEDI NATURAL  12-2-2018 

Títol de la norma municipal 

ORDENANÇA DE POLICIA RURAL 

Tipus de tramitació: Normal ☒ Abreujada ☐ 

Oportunitat de la proposta 

Situació que regula: ACTIVITAT AGRÍCOLA, ESTRUCTURRES AGRÀRIES, ACTIVITATS AL 
MEDI RURAL, GUARDERIA RURAL  
 
 

Problemàtica que 
pretén solucionar: 

NORMA OBSOLETA A NIVELL LEGAL I OPERATIU, DONATS ELS 
CANVIS DE LEGISLACIÓ I L’EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT AGRÀRIA 
 
 

Justificació de la seva 
necessitat i oportunitat: 

LA NORMA ACTUAL DATA DE L’ANY 1997 
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 2 

Objectius que es 
persegueixen: 

ACTUALITZACIÓ A LA NORMATIVA VIGENT I MODERNITZACIÓ 
RESPECTE A LA SITUACIÓ DE L’ENTORN AGRÍCOLA I RURAL 
 
 

Principals alternatives 
(regulatòries o no): 

NO HI HA ALTERNATIVA 
 
 

Obligació de consulta prèvia:    

Sí ☒ No ☐  Justificació (d’acord amb l’art. 133.4 LPA):       

 
 

Informació pública del text articulat de la norma 

Sí ☒ No ☐ 

 ☐ Norma pressupostària 
 ☐ Norma organitzativa 
 ☐ Raons greus d’interés públic, justificades per:       

 
 

 
 
(firmat electrònicament, segons codificació al marge) 
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PLA ANUAL NORMATIU. Any 2018
FITXA INDIVIDUAL DE PROPOSTA 

En/na Jorge Hervás Más, 
tècnic responsable de l’àrea de Urbanisme, en compliment de l’art. 132 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, que 
determina la necessitat d’una planificació normativa i la seva publicació pública, sol·licita que 
s’incloga la següent iniciativa reglamentaria en el  Pla Normatiu Anual de l’Ajuntament de 
Gandia de l’any 2018. 

Per la qual cosa, posem en consideració de la ciutadania aquesta proposta de norma, també 
per a recaptar l’opinió i la participació pública en el procés de la seva elaboració, així com 
dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta, 
d’acord amb l’explicació detallada de la fitxa següent:

Unitat administrativa proponent: Data

Servei d’Habitatge integrat en l’Àrea d’Urbanisme 6/03/2018

Títol de la norma municipal

Ordenança reguladora de la gestió dels habitatges i annexes vinculats de titularitat municipal

Tipus de tramitació: Normal ☒ Abreujada ☐

Oportunitat de la proposta

Situació que regula: Establir unes normes per a la gestió dels habitatges de protecció pública i  
annexos  vinculats  que es  venien gestionant  des  de l’empresa  pública, 
amb  una  relació  fefaent  dels  habitatges  susceptibles  de  ser  posats  a 
disposició de les finalitats recollides en la normativa sectorial en matèria 
d’habitatge protegit.

Problemàtica que 
pretén solucionar:

Impulsar en coordinació amb la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori la gestió tant del Registre d'Oferta d'Habitatges de 
Titularitat  Municipal  com  del  Registre  de  Demandants  d'Habitatges 
Protegits o amb fins socials.

Justificació de la seva 
necessitat i oportunitat:

La  liquidació  definitiva  de  l’empresa  pública  municipal,  Iniciatives 
Públiques de Gandia, SA, amb la incorporació de tots els seus béns al 
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patrimoni municipal fa necessària la creació d’una norma que regule amb 
total transparència la gestió d’aquest habitatges. 

Objectius que es 
persegueixen:

L’objecteo d’aquesta ordenança és regular la gestió i aprofitament del parc 
d’habitatges  de  titularitat  o  gestió  municipal  amb  sujecció  als  principis 
informadors  de  la  normativa  sectorial  en  matèria  d’habitage  protegit  i 
constituir  el  Registre  Municipal  d’Habitatges,  que  regirà  el  seu 
funcionamient,  així  com  l’Oficina  Municipal  d’Habitatge,  que  serà 
l’encarregada de la seua gestió.

Principals alternatives 
(regulatòries o no):

Obligació de consulta prèvia: 

Sí ☒ No ☐ Justificació (d’acord amb l’art. 133.4 LPA):

Informació pública del text articulat de la norma

Sí ☒ No ☐

 ☐ Norma pressupostària
 ☒ Norma organitzativa
 ☐ Raons greus d’interés públic, justificades per:

(firmat electrònicament, segons codificació al marge)

2
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PLA ANUAL NORMATIU. Any 2018
FITXA INDIVIDUAL DE PROPOSTA 

En/na Mª Dolores Pozuelo Acayos, 
tècnic  responsable de l’àrea de  Gestió  Tributària,  en compliment de l’art.  132 de la  Llei 
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
públiques,  que  determina  la  necessitat  d’una  planificació  normativa  i  la  seva  publicació 
pública, sol·licita que s’incloga la següent iniciativa reglamentaria en el Pla Normatiu Anual 
de l’Ajuntament de Gandia de l’any 2018. 

Per la qual cosa, posem en consideració de la ciutadania aquesta proposta de norma, també 
per a recaptar l’opinió i la participació pública en el procés de la seva elaboració, així com 
dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta, 
d’acord amb l’explicació detallada de la fitxa següent:

Unitat administrativa proponent: Data

Gestió Tributària 07-03-2018

Títol de la norma municipal

Ordenança Fiscal Taxa Ocupació dominio públic sòl, subsòl y vol de la vía pública

Tipus de tramitació: Normal x Abreujada ☐

Oportunitat de la proposta

Situació que regula: Utilització de béns municipals per a  la realització de proves de conducció

Problemàtica que 
pretén solucionar:

Exacció dels ingressos corresponents

Justificació de la seva 
necessitat i oportunitat:

Necessitat d’aprovació i regulació de la taxa corresponent

Objectius que es 
persegueixen:

Inclusió  en  la  ordenança  fiscal  de  la  taxa  corresponent  a  l’ús 
d’instal·lacions municipals per a la realització de proves de conducció
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Principals alternatives 
(regulatòries o no):

Obligació de consulta prèvia: 

Sí x No ☐ Justificació (d’acord amb l’art. 133.4 LPA):

Informació pública del text articulat de la norma

Sí x No ☐

 ☐ Norma pressupostària
 ☐ Norma organitzativa
 ☐ Raons greus d’interés públic, justificades per:

(firmat electrònicament, segons codificació al marge)

2
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PLA ANUAL NORMATIU. Any 2018
FITXA INDIVIDUAL DE PROPOSTA 

En/na Mª Dolores Pozuelo Acayos, 
tècnic  responsable de l’àrea de  Gestió  Tributària,  en compliment de l’art.  132 de la  Llei 
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
públiques,  que  determina  la  necessitat  d’una  planificació  normativa  i  la  seva  publicació 
pública, sol·licita que s’incloga la següent iniciativa reglamentaria en el Pla Normatiu Anual 
de l’Ajuntament de Gandia de l’any 2018. 

Per la qual cosa, posem en consideració de la ciutadania aquesta proposta de norma, també 
per a recaptar l’opinió i la participació pública en el procés de la seva elaboració, així com 
dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta, 
d’acord amb l’explicació detallada de la fitxa següent:

Unitat administrativa proponent: Data

Gestió Tributària 07-03-2018

Títol de la norma municipal

Ordenança Fiscal Taxa per la prestació del servei de recollida de fem

Tipus de tramitació: Normal Abreujada x

Oportunitat de la proposta

Situació que regula: Supressió de bonificacions per aplicació de l’article 45 del Reial Decret 
Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera 
de  les  Comunitats  Autònomes  i  Entitats  Locals  i  altres  de  caràcter 
econòmic i no aplicació de les mateixes des de l’any 2015

Problemàtica que 
pretén solucionar:

Adaptació  de  la  Ordenança  Fiscal  del  fem  a  la  supressió  de  les 
bonificacions fiscals

Justificació de la seva 
necessitat i oportunitat:

Impossibilitat d’aprovar estes bonificacions per aplicació de l’article 45 del 
Reial Decret Llei 17/2014
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Objectius que es 
persegueixen:

Tex correcte de la ordenança fiscal de la taxa corresponent 

Principals alternatives 
(regulatòries o no):

No

Obligació de consulta prèvia: 

Sí No x Justificació  (d’acord  amb  l’art.  133.4  LPA):  Modificació
d’Ordenança Fiscal

Informació pública del text articulat de la norma

Sí x No ☐

 ☐ Norma pressupostària
 ☐ Norma organitzativa
 ☐ Raons greus d’interés públic, justificades per:

(firmat electrònicament, segons codificació al marge)

2
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PLA ANUAL NORMATIU. Any 2018
FITXA INDIVIDUAL DE PROPOSTA 

En/na  Glòria Sanmiguel Fayos, 
tècnic  responsable  de  l’àrea  de  Modernització,  en  compliment  de  l’art.  132  de  la  Llei 
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
públiques,  que  determina  la  necessitat  d’una  planificació  normativa  i  la  seva  publicació 
pública, sol·licita que s’incloga la següent iniciativa reglamentaria en el Pla Normatiu Anual 
de l’Ajuntament de Gandia de l’any aaaa. 

Per la qual cosa, posem en consideració de la ciutadania aquesta proposta de norma, també 
per a recaptar l’opinió i la participació pública en el procés de la seva elaboració, així com 
dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta, 
d’acord amb l’explicació detallada de la fitxa següent:

Unitat administrativa proponent: Data

Seguretat ciutadana

Títol de la norma municipal

Normativa ocupació de via pública

Tipus de tramitació: Normal x Abreujada ☐

Oportunitat de la proposta

Situació que regula: Ocupacio de les vies públiques de la ciutat de manera extraordinaria

Problemàtica que 
pretén solucionar:

Regulacio de l’ocupació de la via pública, tamt de manera habitual com 
per a esdevemients i festes.

Justificació de la seva 
necessitat i oportunitat:

Organitzar  de  manera  regulada  la  ocupació  de  la  ciutat  en  actes  i 
festivitat, a més a mes del dia a dia.

Objectius que es Organitzar  de  manera  regulada  la  ocupació  de  la  ciutat  en  actes  i 
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persegueixen: festivitat, a més a mes del dia a dia.

Principals alternatives 
(regulatòries o no):

     

Obligació de consulta prèvia: 

Sí ☐ No X Justificació (d’acord amb l’art. 133.4 LPA):      

Informació pública del text articulat de la norma

Sí ☐ No X

 ☐ Norma pressupostària
 ☐ Norma organitzativa
 ☐ Raons greus d’interés públic, justificades per:      

(firmat electrònicament, segons codificació al marge)

          

2
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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, 12 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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