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Ajuntament de Gandia
Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge
Edicte de l’Ajuntament de Gandia sobre aprovació de les 
normes urbanístiques del PP Marenys de Rafalcaid i 
adjudicació de PAI.

EDICTE
Expedient PP-661.
El Ple de l’Ajuntament de Gandia, en sessió de data 13 d’agost de 
2009, va resoldre aprovar el pla parcial i el programa d’actuació in-
tegrada de la unitat d’execució única del sector Marenys de Rafalcaid 
del municipi, així com dels documents que l’acompanyen, presentat 
per la mercantil Construcciones Avilés, SL, i va resoldre adjudicar-li’l 
en la condició d’urbanitzador, en règim de gestió indirecta.
Les normes urbanístiques que consten al pla parcial aprovat són:
“Ordenances urbanístiques particulars.
Capítol I. Generalitats i terminologia.
Es recullen en aquest apartat, les ordenances específiques que hauran 
de regir en la formalització dels edificis que integren l’ordenació deta-
llada d’aquesta actuació als efectes d’allò establert en la Llei 16/2005, 
de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV).
En conseqüència, les ordenances que es dicten en aquest capítol, 
prevaldran sobre les vigents en el Pla General d’Ordenació Urbana 
quan contradiguen allò que en elles s’especifica. La resta de les es-
tablertes pel projecte d’homologació modificativa del Pla General 
d’Ordenació Urbana, romandran en vigor i regularan les determina-
cions no hi contemplades.
Art. 1. Naturalesa i àmbit de les ordenances.
Les Ordenances regulen les activitats, construccions o instal·lacions 
que es realitzen en l’Àrea Marenys de Rafalcaid de Gandia.
El Pla Parcial queda delimitat conforme s’ha definit anteriorment.
Art. 2. Obligatorietat.
Aquestes Normes així com tots els documents seran obligatoris tant 
per a l’administració com per als administrats. Conforme al que 
disposa l’art.49 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim 
Local i 65.2 i 70.2 del citat text legal, i art. 107 de la LUV, entraran 
en vigor, transcorreguts 15 dies hàbils des de la publicació de la seua 
aprovació definitiva.
Art. 3. Normes complementàries i subsidiàries.
En allò no previst en aquestes normes, s’estarà al que disposa el 
Projecte d’Homologació Modificativa del Pla General d’Ordenació 
Urbana, aprovat per Resolució de data 7 de juliol de 1999 de l’Hble 
Sr. Conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports. BOP 16-
8-1999, DOGV 10-9-1999, en vigor des del 2-9-1999.
Art. 4. Terminologia.
Les definicions, paràmetres i terminologia dels conceptes empleats en 
aquestes Normes així com les condicions generals es contenen en les 
normes núm. 3 a núm. 10 ambdues inclusivament de les normes ur-
banístiques del Pla General anteriorment citat, els quals seran d’aplicació 
en funció de la zonificació corresponent a cada parcel·la.
Capitol II. Règim urbanistic del sòl.
Art. 5. Classificació del sòl.
En el Pla General d’Ordenació Urbana citat, el sòl d’aquest sector 
es classifica com a “sòl urbanitzable sectoritzat”.
Art. 6. Qualificació del sòl.
L’ús global fixat per a aquesta zona en el Pla General d’Ordenació 
urbana vigent és el de zona residencial.
Com a usos detallats, s’estableixen els següents:
-Ús residencial.
-Ús terciari.
-Ús d’aparcament de domini privat.
-Ús d’aparcament de domini i ús públic (AV).
-Ús d’espais lliures de domini i ús públic (JL).
-Ús d’equipament zona esportiva (DR) de domini i ús públic.
-Ús d’equipament dotacional usos múltiples (DM).
-Ús d’infraestructures servei urbà (ID) CT de domini privat adscrit 
a un servei públic.
Art. 7. Estudi de detall.
Conforme al que disposen els arts. 79 de la LUV i 190 i següents del 
ROGTU, aquest Pla Parcial habilita per a la formulació d’estudis de 

detall amb les finalitats i requisits generals establerts en els preceptes 
citats, i especialment amb la finalitat de reordenar volums en l’àmbit 
de cada illa, per a l’establiment d’accessos a les parcel·les de dimensions 
superiors a la mínima, que permeten la parcel·lació urbanística.
Expressament s’habilita per a la redacció d’estudis de detall en 
l’àmbit de cada una de les illes completes A-1, A-2 i C-1 amb la 
finalitat de reordenar volums per a l’establiment d’accessos i la 
consegüent reordenació de parcel·les urbanístiques, sense perjudici 
de les condicions establertes en l’art. 190 del ROGTU.
Art. 8. Parcel·lacions.
Les parcel·lacions urbanístiques es regiran pel que disposen els ar-
ticles 163.1.b), 191.1.g), 201, 202 i 203 de la LUV i concordants del 
ROGTU.
Excepte les parcel·les “indivisibles”, segons definició de l’article 202 
de la LUV, es podrà procedir a la parcel·lació urbanística, encara 
després de finalitzat l’expedient de Reparcel·lació.
Art. 9. Projectes d’urbanització.
Els projectes d’urbanització compliran els requisits mínims fixats en 
l’art. 152 i següents de la LUV i 346 i següents del ROGTU. D’acord 
amb les Bases Particulars de Programació i les determinacions del 
Pla General, les càrregues d’urbanització a sufragar pels propietaris 
afectats, d’acord amb l’art. 168 de la LUV i com a objectius impres-
cindibles o mínims dels enumerats en l’art. 124 de la LUV, compren 
els conceptes següents:
1. El cost de les obres que es relacionen a continuació conformement 
a l’article 157 de la LUV, així com les obres de connexió i integració 
territorial, externes o internes, necessàries per a cobrir els objectius 
imprescindibles del Programa i el de conservació de les obres públi-
ques d’urbanització des de la seua finalització fins a la seua recepció 
per l’administració Municipal.
A) Obres del sistema viari, hi incloent les d’explanació, ferm i pavi-
mentació de calçades, construcció i encintat de voreres i canalitzacions 
que s’hagen de construir en el subsòl de la via pública per a serveis.
B) Obres de sanejament, que comprenen col·lectors generals i par-
cials, connexions, embornals i claveguerons per a aigües pluvials.
C) Subministrament d’aigua, en el qual s’inclouran les obres de 
captació si foren necessàries, distribució domiciliaria d’aigua potable, 
de rec i d’hidrants contra incendis.
D) Subministrament d’energia elèctrica, incloses conducció i distri-
bució, i enllumenat públic.
E) Jardineria i arbratge en parcs, jardins i vies públiques inclús el 
mobiliari urbà.
F) Xarxes de telefonia.
2. El cost de redacció i direcció dels projectes tècnics, honoraris 
notaries, cadastres i registres.
3. Les despeses generals de gestió de l’urbanitzador.
4. El benefici empresarial de l’urbanitzador per la promoció de 
l’actuació.
5. Les exaccions que es generen en l’Ajuntament, com ara honoraris 
professionals en el procediment de programació pels informes tècnics 
i jurídics necessaris per a adoptar els acords administratius de pro-
gramació, planejament i gestió
6. La documentació, estudi i posterior recuperació d’un estany exis-
tent en la zona de servitud de costes.
7. Execució de les zones d’equipaments esportius situades dins de 
la zona de servitud de costes.
8. Execució de les zones d’aparcaments situades dins de la zona de 
servitud de costes.
9. Execució del vial d’accés als Marenys des de l’encreuament amb 
la carretera d’accés sud al Port de Gandia, en la Secció que es 
determina.
10. Les despeses variables tals como indemnitzacions por demolició o 
extinció de construccions, instal·lacions, plantacions o per qualsevol altre 
concepte, així com les despeses de publicacions, taxes, llicències, les de 
suplement d’infraestructures a abonar a l’Entitat de Sanejament, aboca-
ment a llit o altres, despeses arqueològics i programes paisatgístics.
Qualssevol altres contingudes en les bases generals o particulars de 
programació en el planejament o que vingueren imposades per nor-
ma d’obligat compliment.
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No obstant, això, l’urbanitzador i els propietaris tindran dret a rein-
tegrar-se dels costos per extensió de xarxes de subministrament amb 
càrrec a les Companyies que presten el servei d’acord amb l regla-
mentació específica.
Art. 10. Gestió urbanística.
La gestió urbanística serà indirecta, per iniciativa privada. Es realit-
zarà segons allò indicat en el Pla d’etapes, i es dividirà el sector en 
una única unitat d’execució la qual coincideix amb l’àmbit del sector 
i xarxa primària adscrita.
Capítol III. Condicions de l’edificació.
Secció I. Condicions generals.
Art. 11. Condicions tècniques de les obres en relació amb les vies 
públiques.
Es tindran en compte els condicionants següents:
- Fonaments: Cap part dels fonaments, bé siguen tancaments, ele-
ments constructius, edificacions auxiliars o del mateix edifici, podrà 
sobreeixir del plànol de les alineacions a vials o llindes.
- Desperfectes en serveis públics: Si durant l’execució d’obres, o 
posteriorment, es produeixen desperfectes en elements dels serveis 
públics, les reparacions aniran a càrrec del promotor de l’obra.
Art.12. Usos permesos i usos prohibits.
L’ús principal d’aquest sector és l’ús residencial habitatge, definit 
com el destinat a allotjament o residencia familiar. L’ús secundari és 
el d’activitats terciàries concentrades a l’illa A-3.
Es permeten els usos d’hostaler, comercial, oficines, cultural, espor-
tiu, sanitari, religiós, recreatiu i aparcaments.
Queden prohibits els usos industrial, magatzems i artesanal.
 Art.13. Zones de qualificació urbanística.
1. Als efectes d’aquesta normativa es considera com zones de qualifica-
ció urbanística el conjunt de terrenys inclosos a l’àmbit del pla parcial 
que es troben subjectes a determinades condicions homogènies d’ús, 
edificació i execució. La delimitació gràfica de les diferents zones de 
qualificació urbanística es conté en els plànols d’ordenació.
2. La divisió dels terrenys en diferents zones de qualificació urbanís-
tica té per objecte diferenciar-los segons el seu destí dintre de 
l’ordenació. El destí de cada terreny es concreta per l’edificació per-
mesa, per les seues condicions d’implantació, conservació o reforma, 
així com per l’assignació de l’ús dominant, permès o prohibit.
3. Les zones de qualificació urbanística són el sòl dotacional públic 
i el sòl privat. El sòl dotacional públic està integrat pels diferents 
elements que formen part de les xarxes primària i secundària. El sòl 
privat és aquell que ha de servir de suport a l’aprofitament privat.
4. La xarxa secundària està formada pel sòl dotacional viari i apar-
caments (RV+AV) i pel sòl dotacional no viari (SD-RV-AV). Alhora 
aquest últim està integrat per les zones verdes (ZV) i pels equipaments 
(EQ). Aquest últims estan destinats a ús esportiu, usos múltiples i a 
infraestructures-serveis urbans
6. En el sòl privat es diferencien les següents zones d’ordenació 
urbanística:
Zona Ús residencial Illes A-1, A-2, B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, D, E.
Zona Ús Terciari Illa A-3.
Art.14. Atorgament de llicències i compromisos.
Se sotmeten a llicència totes les actuacions que es realitzen a l’àmbit 
territorial d’aquest Pla Parcial. Per a la sol·licitud de llicència, tra-
mitació, etc., s’estarà al que disposa la norma núm. 35 Intervenció 
en l’edificació i usos del sòl i disciplina urbanística de les normes 
urbanístiques del Pla General.
Tots els propietaris tant actuals com futurs, assumeixen els compro-
misos d’execució i manteniment que consten en aquest Pla, els quals 
quedaran recollits en els documents de compravenda o d’altre tipus 
que s’efectuen sobre les parcel·les objecte de planejament.
Secció II. Ordenances particulars aplicables a les diferents zones 
d’ordenació urbanística.
Zona residencial habitatge unifamiliar.
Art.15. Tipologia i caràcter.
Les construccions de la totalitat de la zona residencial seguiran la 
tipologia de l’edificació aïllada o entre mitjaneres sempre amb recu-
lada de l’edificació obligatòria a l’alineació de fronts de parcel·la i 
acomplisca els articles següents.

El caràcter serà de domini i ús privat. Correspon a les illes A-1, A-2, 
B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, D, E.
Art.16. Condicions de l’edificació.
1. Són d’aplicació les definicions de la Norma Urbanística 3a del Pla 
General, amb les particularitats següents:
Façanes: tots els panys de paret de tancament vertical de l’edificació, 
que poden o no retirar-se de les llindes, tindran la consideració de 
façana i hauran de hi tenir obligatòriament un tractament d’acabats 
i qualitats.
Volades i elements o cossos sortints: sobre les alineacions oficials 
del vial i la zona de reculada de l’edificació obligatòria a fronts de 
parcel·la, o si és el cas zona verda, queden prohibits expressament.
Planta baixa: es denomina planta baixa o primera a efectes del còm-
put de plantes permeses, aquella el sòl de la qual se situa a una cota 
compresa entre 0.80 m. i 2.30 m. sobre la rasant oficial. Per sota 
d’aquesta planta no es permet l’ús d’habitatge. L’espai resultant per 
davall del nivell de la planta baixa ha de ser diàfan i totalment obert, 
i s’hi permetrà exclusivament l’ús de pàrking de vehicles.
Planta pis: s’entén per planta pis aquella situada per damunt de la 
planta baixa.
Soterrani: els soterranis es prohibeixen expressament en la zona.
Entresòl: els entresòls es prohibeixen expressament en la zona.
Entresolats: els entresolats es prohibeixen expressament en la 
zona.
2. Les edificacions d’habitatge compliran les condicions d’habitabilitat 
i les condicions generals dels serveis i instal·lacions de la norma 
urbanística 4a i, si és el cas, les condicions generals dels elements 
comuns de la norma urbanística 5a del Pla General.
3. Les edificacions compliran allò establert en la Norma Urbanística 
7a del Pla General quant a condicions particulars de l’edificació aï-
llada, referides exclusivament a mesurament de l’altura edificable, 
edificabilitat neta, dimensions màximes de l’edificació, volades i 
cossos sortints.
4. Els elements constructius i instal·lacions situats entre la rasant i 
un plànol paral·lel al de la vorera a cota +0,80 m, s’hauran de pro-
jectar de manera que no obstaculitzen la lliure circulació del flux de 
l’aigua en condicions normals o en casos d’avingudes.
5. Els elements de l’habitatge com ara la caixa general de protecció, 
se situaran a setanta centímetres per damunt de la cota del forjat de 
la planta baixa.
Art. 17. Situació solar mínim edificable i façana mínima.
Correspon a les illes A-1, A-2, B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, D, E.
El solar mínim edificable es xifra en 200 m² i la façana mínima en 
6 metres.
Art. 18. Edificabilitat neta i ocupació màxima sobre parcel·la.
L’índex d’edificabilitat neta sobre parcel·la serà de 0,5531 m²/m².
No computaran els recintes propis destinats a instal·lacions en com-
pliment del vigent Codi Tècnic de l’Edificació.
Art. 19. Altura i nombre de plantes màximes.
El nombre màxim de plantes es fixa en II ( PB+I)
L’altura màxima edificable, altura de cornisa, corresponent serà la 
següent:
II plantes: 8,00 m.
Art. 20. Aprofitament sota coberta.
Per al seu aprofitament serà necessària la resolució de la coberta a 
dos aigües.
Es defineix com l’espai compres entre l’últim forjat i la coberta, es 
podrà destinar a usos complementaris d’habitatge (estudis, cambra 
dels mals endreços, sala de jocs) sempre que aquest espai estiga 
vinculat directament a l’habitatge situada en la planta immediata 
inferior i sense possibilitat de que aquest espai constituïsca habitatge 
independent o autònom. No serà comptabilitzat als efectes 
d’edificabilitat, per a la qual cosa haurà d’acomplir les condicions 
següents:
1r. L’últim forjat, del qual naix o comença la coberta inclinada, serà 
l’últim forjat projectat.
2n. L’arrencada o naixement de la coberta inclinada que recaiga a 
façana es farà necessàriament des d’aquest últim forjat. La coberta 
es resoldrà mitjançant ràfec tradicional des d’ambdós costats 
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d’arrencada de la coberta, aquesta arrencarà necessàriament d’aquest 
forjat i comptarà amb un vol o prolongació màxim de 0,50 m., i amb 
una inclinació màxima de 25° (pendent del 46,60%) i mínima de 18° 
(pendent del 32,50%). No es permeten variacions de pendent en un 
mateix aiguavés.
3r. El plànol vertical que passa por la línia de carener serà neces-
sàriament la bisectriu de l’angle que formen les dues cobertes o 
vessants en aquesta línia.
4t. L’altura màxima de carener, comptada des de la cara inferior de 
l’últim forjat a cara inferior de la coberta inclinada en la seua inflexió, 
serà de 3,45 m.
5è. La coberta que recau a façana principal no es podrà interrompre 
amb patis, terrasses o similar, i haurà de ser un plànol continu en el 
que només cabran les finestres per a la il·luminació i ventilació, en 
dimensions conforme a les condicions d’habitabilitat definides en el 
Pla General, sense que en cap cas puguen ser superiors a 1,00 x 1,20 
m (amplària x longitud). El plànol de coberta posterior, que recau 
cap a l’interior de l’edifici, es podrà interrompre lliurement per a 
formar patis o terrasses descoberts, el parament màxim exterior serà 
de 2.70 m, d’altura. De totes maneres la zona de ràfec de darrere serà 
de forma tradicional i amb con cobertura de teula fins un plànol 
paral·lel al mateix situat a una distància mínima de 2 m, mesurada 
des del mateix ràfec.
6è. Cap element constructiu sobrepassarà els plànols de coberta 
definida. Excepte xemeneies, shunts i instal·lacions de telecomuni-
cacions.
7è. La superfície útil de sostre addicional o de golfes no superarà el 
30,00% de la superfície útil total de l’habitatge al qual es vincula.
Art. 21. Separació mínima a llindes i vials i normativa de situació 
de les edificacions.
La reculada d’edificació obligatòria a fronts de parcel·la s’estableix 
en 4 m. de caràcter obligatori per a totes les tipologies, amb la fi 
d’homogeneïtzar el plànol frontal de les edificacions. En aquest espai 
generat només es podran construir escales exteriors obertes d’accés 
a la planta baixa habitatge, les quals no podran envair en cap moment 
la meitat de la llinda (2m).
Les separacions a llindes de parcel·la de les construccions tindran 
com a limitacions les imposades per la legislació civil en matèria de 
servituds i les derivades de l’ornament i harmonia urbana. Por con-
següent, tret de disposició civil en contrari, les edificacions, en la 
seua totalitat o parcialment, podran separar-se de les llindes o 
construir-se sense guardar cap separació a aquestes llindes.
Art. 22. Aparcaments privats.
Es destinarà a aparcaments un mínim d’1 plaça per cada edificació 
projectada o 100 m² construïts d’edificació, si es construeixen menys 
de 10 unitats residencials (habitatges) en una mateixa parcel·la. Si 
es construeixen més unitats, es reservarà una plaça més, addicional, 
per cada 10 noves unitats residencials completes que s’edifiquen en 
la parcel·la.
Per al còmput de superfícies i dimensions s’estarà al que disposa la 
Norma 10a. del PGOU.
Art. 23 Tancaments de parcel·la.
S’hauran de disposar seguint les alineacions oficials dels vials. El 
tancament de les parcel·les edificades serà obligatori.
L’altura màxima serà de 2,50 m, comptada des de la rasant i amb la 
finalitat d’evitar l’efecte d’embassament i el consegüent perill de 
trencament brusc les tanques i tancaments de parcel·les seran per-
meables al flux de l’aigua a partir de quaranta centímetres d’altura i 
en tot el seu perímetre.
En els casos que les parcel·les presenten pendent, les tanques 
s’escalonaran de manera que l’altura màxima de cada tram no exce-
disca en un 10% de la cota màxima permesa.
Aquest tipus de tancament s’aplicarà igualment a les separacions 
entre parcel·les i a les divisions interiors dins de les parcel·les.
Art. 24. Dimensions màximes de l’edificació.
Tota edificació es podrà inscriure en un quadrat de 35 x 35 m.
Zona usos terciaris.
Art. 25. Tipologia i caràcter.
Les construccions de la totalitat de la zona terciària seguiran la tipo-
logia de l’edificació aïllada o entre mitjaneres sempre amb reculada 

de l’edificació obligatòria a l’alineació de fronts de parcel·la i com-
pliran els articles següents.
El caràcter serà de domini i ús privat. Correspon a l’illa A-3.
Art. 26. Condicions de l’edificació.
1. Són d’aplicació les definicions de la Norma Urbanística 3a del Pla 
General i amb les particularitats ressenyades en l’art. 16 d’aquestes 
Normes.
Art. 27. Situació, solar mínim edificable i façana mínima.
Correspon a l’illa A-3.
El solar mínim edificable es xifra en 200 m² i la façana mínima en 
6 metres.
Art. 28. Edificabilitat neta i ocupació màxima sobre parcel·la.
L’índex d’edificabilitat neta sobre parcel·la serà de 0,5531 m²/m².
Art. 29. Altura i nombre de plantes màximes.
El nombre màxim de plantes es fixa en II (PB+I)
La altura màxima edificable, altura de cornisa, corresponent serà la 
següent:
II plantes: 8,00 m.
Art. 30. Aprofitament sota coberta.
Per al seu aprofitament serà necessari la resolució de la coberta a dos 
aigües.
Es defineix com l’espai compres entre l’últim forjat i la coberta, es 
podrà destinar a usos complementaris del local comercial (magat-
zems, cambra dels mals endreços, vestuaris i lavabos dependents) 
sempre que aquest espai estiga vinculat directament a l’ús terciari de 
la planta immediata inferior i sense possibilitat que aquest espaio 
constituïsca local independent o autònom. No serà comptabilitzat als 
efectes d’edificabilitat, per a la qual cosa haurà de complir amb les 
condicions de l’art. 20 d’aquestes normes.
Art. 31. Usos.
1. L’ús dominant és el terciari, zona de serveis.
2. Es consideren usos compatibles el comercial i el recreatiu. Dintre 
de l’ús recreatiu, les sales de reunió, bars, cafeteries, restaurants i 
assimilables.
3. Es consideren usos prohibits, tots els altres, en especial l’ús 
d’habitatge i els industrials de qualsevol categoria.
Art. 32. Separació mínima a llindes i vials i normativa de situació 
de les edificacions.
La reculada d’edificació obligatòria a fronts de parcel·la s’estableix 
en 5 m de caràcter obligatori per a tota l’illa, amb la fi d’homogeneïtzar 
el plànol frontal de les edificacions i permetre l’aparcament de vehi-
cles en el seu front. En aquest espai generat només es podran construir 
escales exteriors obertes d’accés a les diferents plantes, les qual no 
podran envair en cap moment la meitat de la llinda (2,50 m).
Les separacions a llindes de parcel·la de les construccions tindran 
com a limitacions les imposades per la legislació civil en matèria de 
servitud i les derivades de l’ornament i harmonia urbana. Per conse-
güent, tret de disposició civil en contrari, les edificacions, en la seua 
totalitat o parcialment, podran separar-se de les llindes o construir-se 
sense guardar cap separació a aquests límits,
Art. 33. Tancaments de parcel·la.
Hauran de disposar-se seguint les alineacions oficials dels vials. El 
tancament de les parcel·les edificades serà obligatori.
L’altura màxima serà de 2,50 m comptada des de la rasant i amb la 
finalitat d’evitar els efectes d’embassament i el consegüent perill de 
trencament brusc les tanques i tancaments de parcel·les seran per-
meables al flux de l’aigua a partir de quaranta centímetres d’altura i 
en tot el seu perímetre.
En els casos que les parcel·les presenten pendent, les tanques 
s’escalonaran de manera que l’altura màxima de cada tram no exce-
disca en un 10% de la cota màxima permesa.
Aquest tipus de tancament s’aplicarà igualment a les separacions 
entre parcel·les i a les divisions interiors dintre de les parcel·les.
Art. 34. Aparcaments privats.
Es destinarà a aparcaments un mínim d’1 plaça per cada 50 m² 
construïts d’edificació. Per al còmput de superfícies i dimensions 
s’estarà al que disposa la norma 10a del PGOU.
Art. 35. Dimensions màximes de l’edificació.
Tota edificació es podrà inscriure en un quadrat de 35 x 35 m.
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Secció III. Zona de dotacions equipaments i infraestructures.
Art. 36. Definició.
Es defineix com ús dotacional municipal l’ordenació volumètrica de 
les illes designades en la documentació gràfica del Pla Parcial (mu-
nicipal usos múltiples i esportiu).
Es podran localitzar en aquestes parcel·les els usos dotacionals pú-
blics establerts en l’art. 32 del Reglament de Planejament en funció 
de les necessitats socials apreciades per l’Ajuntament de Gandia. No 
obstant això, aquest PDAI proposa l’ús esportiu en la zona grafiada 
en la documentació gràfica per criteris de serveis, accessibilitat i 
connexió amb les edificacions existents.
Art. 37. Dimensions mínimes de les parcel·les i condicions 
d’edificació.
Les dimensions de les parcel·les seran les que es consideren més 
adients per l’Ajuntament en virtut de la seua regulació sectorial per 
a l’ús concret al que es destinen. Les condicions d’edificació, ocu-
pació , volum i altures, seran les necessàries per a satisfer l’ús públic 
al qual es destinen. En qualsevol cas hauran de mantenir la seua 
condició d’aïllades i justificar la seua integració harmònica amb les 
tipologies edificatòries que aquest PDAI proposa.
Norma transitòria quarta. Usos provisionals en terrenys dotacionals 
públics.
1. Els terrenys qualificats com a sistemes locals adscrits a un servei 
públic o d’interès general, tals com centres docents, guarderies, 
equipament social i comercial, en els quals concórreguen les cir-
cumstàncies que s’especifiquen en l’apartat següent, podran destinar-
se provisionalment a usos distints, en les condicions que s’estableixen 
en els apartats 3, 4 i 5 d’aquesta Disposició.
2. Els requisits necessaris per a la implantació dels usos provisionals 
al·ludits en l’apartat anterior són:
A) Que no s’haja implantat el servei en els terrenys adscrits i  que 
no es preveja la seua implantació a curt o mig termini.
B) Que no dificulten o desincentiven l’execució del Pla.
C) Que la implantació provisional de l’ús siga viable econòmica-
ment.
D) Que l’ús provisional beneficie preferentment als propietaris de 
terrenys situats en l’àmbit de l’actuació.
3. La implantació de l’ús provisional serà autoritzada per l’Òrgan 
municipal competent per a l’atorgament de llicències, d’ofici o a 
petició justificada d’interessats.
4. L’acte d’autorització de l’ús provisional definirà les condicions de 
l’atorgament i la seua naturalesa temporal.
5. L’ús provisional s’extingirà, sense dret a cap indemnització, quan 
s’haja d’implantar l’ús definitiu determinat en el Pla.”
Gandia, 4 de setembre de 2009.—El secretari general, Lorenzo Pérez 
Sarrión.
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