
 

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

«3. SERVEIS

3.8.-   Modificació puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General (84a. MOD PG). 
Ordenació  del  carrer  Eivissa  del  Grau  de  Gandia:  Resolució  de  l’informe 
ambiental  i  territorial,  per  tractar-se  d’un  procediment  simplificat  d'Avaluació 
Ambiental i Territorial Estratègica (exp.   PP-726.53aMOD.PG.Eivissa)

Es dóna compte de la  proposta presentada pel  coordinador general  d’Urbanisme i 
Habitatge, de data 8 de novembre de 2018, en relació a l'assumpte de referència i del 
tenor següent:

"1. Documentació aportada
Els Serveis Tècnics Municipals redacten el Document Inicial Estratègic i l’esborrany del 
Projecte de la 84a. MOD del Pla General (84a. MOD PG), consistent en redactar una 
normativa  específica  per  als  habitatges  del  carrer  Eivissa  i  així  regular  els  seus 
paràmetres  urbanístics  i  garantir  la  seua  conservació  i  el  seu  manteniment,  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 2 de juliol 
de 2018 aprova el Document Inicial Estratègic i  l’esborrany del Projecte de la 84a. 
MOD PG,  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 Pla General (PG) vigent de Gandia s’aprova definitivament pel conseller d’Obres 
Públiques,  Urbanisme  i  Transport,  mitjançant  resolució  de  7  de  juliol  de  1999,  es 
publica juntament amb les Normes urbanístiques, en el Butlletí Oficial de la Província  
de València (BOP)  el  16  d’agost  de 1999,  i  es  ressenya en el  Diari  Oficial  de la  
Generalitat Valenciana (DOGV) el 10/09/1999.

Aquesta modificació del Pla General afecta els dos fronts del carrer Eivissa (al costat 
del barranc de Sant Nicolau) del Grau de Gandia. El Pla General de Gandia, inclou 
aquesta àrea en la Norma 12, Sòl Urbà, zona residencial nuclis antics, subzona C: 
Grau

3. Modificació Núm. 84 del Pla General (84a. MOD PG), objecte i justificació

L’objecte  d’aquesta  modificació  és  prendre  en  consideració  la  situació  i  les 
característiques diferenciades del conjunt d'habitatges del carrer Eivissa construïts en 
la  dècada  dels  anys  50  del  segle  passat,  amb la  regulació  dels  seus paràmetres 
urbanístics de manera que es garantisca la seua conservació i el seu manteniment.

Per  aquests  motius,  es  delimita  un  àmbit  i  s’hi  redacta  una  ordenança  particular 
d’aplicació orientada al manteniment volumètric, constructiu, tipològic i compositiu de 
l'edificació.

 



 

4. Característiques de la 84a. MOD PG

4.1. Àmbit
L’àmbit  abasta  els  dos  costats  del  carrer  Eivissa,  concretament  des  del 
número 6 fins al 52 (ambdós inclosos) i des del 3 fins al 51 (ambdós inclosos), 
amb un total de 49 habitatges.

4.2. Situació actual
Es  tracta  d’habitatges  de  tipologia  unifamiliar  adossada,  de  planta  baixa  i 
primera, ordenades formant simetria, dos a dos. 

4.3. Modificació paràmetres urbanístics
Aquesta ordenança s’incorpora a la Norma 12 de les Normes Urbanístiques 
del Pla General com a subzona C1, carrer Eivissa del Grau, i es crea un article 
51.bis amb l’ordenança específica per a aquesta zona amb especial atenció a 
la composició de les façanes, materials i acabats exteriors.

5. Anàlisi d’alternatives

Es plantegen 2 alternatives

— L’alternativa 0, que consisteix en no realitzar cap modificació del Pla General, cosa 
que cosa que pot comportar la desaparició d’un conjunt arquitectònic peculiar dins 
de la seua barriada del Grau

—  L’alternativa  1,  per  la  qual  s’opta,  que  consisteix  en  redactar  una  normativa 
específica,  que  complemente  les  Normes  Urbanístiques  del  Pla  General  per  a 
ordenar aquests àmbits i evitar la seus pèrdua

Es considera  que l’opció  més convenient  és l’alternativa  1,  atesa  la  necessitat  de 
protegir aquests habitatges que formen part del paisatge urbà del Grau de Gandia i de 
l’estil de vida d’una economia lligada al mar. 

6. Consultes

El 2 de juliol de 2018, 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:

CONSULTES REALITZADES

Administració Ofici
Registre 
d’eixida

Entrada  adm. 
consultada

Recepció 
informe

Registre 
d’entrada

CHJ 16/07/2018 11630
17/07/2018

18019185660
— —

Servei  d’ordenació  del 
territori (Patricova)

16/07/2018 11634

16/07/2018

GVRTE

/2018/166306

3/08/2018 24620

Serveis  forestals 
(Patfor)

16/07/2018 11631 16/07/2018

GVRTE

— —

 



 

/2018/166202

Servei de Planificació i 
Infraestructura verda

16/07/2018 11633

16/07/2018

GVRTE

/2018/166280

DG Habitatge 16/07/2018 11632

16/07/2018

GVRTE

/2018/166266

26/09/2018 28339

DG Turisme 16/07/2018 11635

20/07/2018

GVRTE

/2018/166323

7/09/2018

17/09/2018

26676

27404

Col·legi arquitectes CV 16/07/2018 11628 17/07/2018 — —

Col·legi  aparelladors, 
arq.  tèc.  i  eng.  edif. 
València

16/07/2018 11629 23/07/2018 — —

Junta Districte del Grau 16/07/2018 — 17/07/2018 — —

— El cap del Servei d’Ordenació del Territori informa que, consultades les cartografies 
d’inundabilitat autonòmica i estatal (PATRICOVA i SNCZI respectivament), l’àmbit de la 
modificació, especialment la part  de les cases que recauen al  riu,  està afectat per 
perillositat d’inundació per als períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys i per la 
zona de flux preferent, per la qual cosa resulten aplicables els articles 17.2 i 20 del 
Patricova. No obstant tant això la modificació plantejada no suposa un increment de la 
vulnerabilitat de l’ús del sòl davant les inundacions per la qual cosa la 84a. MOD PG 
resulta compatible amb les determinacions normatives del Pla d’acció territorial sobre 
prevenció del Risc d’inundació a la Comunitat Valenciana, i correspon al departament 
que instrueix l’expedient la sol·licitud de l’informe de l’Administració hidràulica regulat 
en l’article 14.bis.5) del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica 
el Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

— El cap de Servei de Rehabilitació i Observatori de l’habitatge i segregació urbana 
informa  favorablement  la  modificació  proposada,  tot  això  sense  perjudici  del 
compliment de les condicions bàsiques de disseny i qualitat en edificis que pogueren 
ser exigibles per als habitatges de l’àmbit.

— El cap de Servei d’Infraestructures Turístiques informa que el Pla d’Espais Turístics 
de la Comunitat Valenciana, Directrius particulars de La Safor recomana articular una 
política de revalorització dels recursos patrimonials i culturals, i afavorir la rehabilitació 
d’edificis i habitatges front a la nova construcció, i per tant la 84a. MOD PG s’ajusta i 
no procedeix formular cap al·legació.

 



 

— La resta d’administracions i col·lectius consultats no 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  19/07/2018 fins el 
4/09/2018 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.

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. El DIE exposa que la modificació pretesa, no causarà efectes sobre el medi 
ambient  ni  sobre  elements  estratègics  del  territori,  ja  que  tot  i  que  l’àmbit  està 
classificat com a risc del tipus 1 segons el Pla d’Acció Territorial sobre Prevenció del 
Risc d’Inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) i de risc alt de vulneració 
d’aqüífers, és tracta d’un sòl urbà consolidat fa més de 50 anys, per tant tota millora 
arquitectònica i de modernització de les seues instal·lacions serà un factor major per a 
la protecció davant alguna catàstrofe natural. A més el corredor natural que representa 
el llit del barranc Sant Nicolau no es veurà afectat per les actuacions realitzades als 
habitatges que l’envolten.

De l’anàlisi territorial i dels riscs, una vegada definit l’ús del sòl, s’obté el diagnòstic 
següent:

— Abasta la zona de protecció del llit del riu Sant Nicolau

—  Està  afectat  pel  Pla  d’Acció  Territorial  Forestal  de   la  Comunitat  Valenciana 
(PATFOR)

— Es troba afectat per risc d’inundació, nivell 1, per a un període de retorn de 100 
anys,  només  hi  ha  una  xicoteta  zona  que  presenta  perillositat  geomorfològica  de 
conformitat amb la Cartografia del Pla d’Acció Territorial de sobre Prevenció del Risc 
d’Inundació  en  la  Comunitat  Valenciana  (PATRICOVA)  i  la  cartografia  de  Riscos 
d’Inundació SNCZI del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

— I presenta una vulnerabilitat alta dels aqüífers

Així mateix, la modificació té en compte altres plans o programes d’acció territorial o 
supramunicipals com: el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral 
(PATIVEL);  el  Pla  Hidrològic  del  Xúquer;  i  l’Estratègia  Territorial  de  la  Comunitat 
Valenciana,  però  no  influeix  en  altres  com  el  Pla  d’Infraestructures  Estratègiques 
2010-2020; el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV); el II Pla de 
Carreteres de la Comunitat Valenciana; el II Pla Director de Sanejament i Depuració de 
la Comunitat Valenciana.

Per tant, podem concloure que la modificació proposada és de poca entitat i mínima 
incidència mediambiental en el sentit que estableix una ordenança per a regular les 
actuacions  de  rehabilitació  i  modernització  en  uns  habitatges  ja  existents,  per  a 
protegir-los i adequar-los a les necessitats de la vida actual però sense desvirtuar la 
seua morfologia inicial
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9. 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 de l’ordenació detallada 
s’aprovarà definitivament pel Ple de l’Ajuntament.

10. 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. 84 
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 84a. MOD PG no presenta efectes significatius sobre el medi ambient i per 
tant se sotmet al procediment d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada.

11. 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 dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en 
la legislació urbanística» al Ple de l’Ajuntament

De conformitat amb tot el que s’ha exposat,

RESOL

PRIMER. Concloure que la proposta de modificació detallada núm. 84 del Pla General, 
que  consisteix  en  redactar  una  normativa  específica  per  als  habitatges  del  carrer 
Eivissa del Grau de Gandia, 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 84a. MOD PG i designar 
com  alternativa  més  idònia  mediambientalment  l’alternativa  1  del  document  inicial 
estratègic.

TERCER. Incloure  aquest  informe  en  la  documentació  de  la  modificació  del 
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  del  referit  
instrument.

QUART. Sol·licitar als tècnics del departament d’Urbanisme que, si  escau, revisen i 

 



 

adapten l’esborrany de la  84a.  MOD PG als  pronunciaments dels  informes rebuts 
durant la fase de consulta a les administracions. 

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.  

A Gandia, amb la signatura digital i la data consignades al marge.
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