
 

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  24  d’octubre  de  2016,  en  qualitat  d’òrgan  ambiental  i  territorial 
municipal, en virtut del decret núm. 4019 de data 30/06/2016, va adoptar d’entre altres, 
l’acord del tenor literal següent:

«3. SERVEIS

3.17.-     Resolució de l’informe ambiental i territorial de la 77a modificació puntual 
de l’ordenació detallada del Pla General: modificació de l’ordenança de rètols 
monopostes (exp. PP-799)

Es  dóna  compte  de  la  proposta  formulada  pel  coordinador  general  d’Urbanisme  i 
Habitatge, i president de la Comissió Tècnica de Suport a l’Òrgan Ambiental i Territorial 
Municipal, de data 20 d’octubre de 2016, del tenor literal següent: 

“1. Documentació aportada

Els Serveis Tècnics Municipals redacten el Document Inicial Estratègic i l’esborrany del 
Projecte de la 77a. MOD del Pla General (77a. MOD PG), consistent en afegir una 
Disposició addicional primera a l’Ordenança reguladora de l’aire condicionat, rètols i 
altres elements,  que denominarem «Disposicions per a l’autorització d’elements de 
publicitat del tipus pals de publicitat «monopostes», on s’establiran unes condicions 
específiques per a la seua implantació.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia (JGCG), en sessió celebrada el 25 de juliol  
de 2016 aprova el Document Inicial Estratègic i  l’esborrany del Projecte de la 77a. 
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  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 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.

Per la 24a. modificació puntual del Pla General, aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 2 
de desembre de 2004, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València el 
15/01/2005, es regulen les condicions de publicitat exterior promogudes per particulars 
mitjançant  l’Ordenança  reguladora  de  l’aire  condicionat,  rètols  i  altres  elements. 

 



 

Aquesta normativa s’ha incorporat a les Normes Urbanístiques del Pla General com a 
la Norma addicional tercera.

3. Modificació Núm. 77 del Pla General (77a. MOD PG), objecte i justificació

L’objecte  d’aquesta  modificació  és  permetre  la  instal·lació  de  pals  publicitaris  en 

parcel·les de sòl industrial de dimensions iguals o superior a 20.000 m2, de manera 
que es puga harmonitzar la protecció del paisatge urbà amb les necessitats actuals de 
les empreses.

Amb aquesta modificació es tracta de completar la normativa existent per a facilitar la 
implantació  de  pals  publicitaris  en  uns  determinats  sòls  industrials,  però  amb uns 
condicionants  de  superfície  de  parcel·la  mínima  on ubicar-los  per  a  mantenir  una 
coherència  urbanística  en  l’ordenança  vigent,  aprovada  en  2004  i  per  a  afectar 
mínimament al paisatge urbà, atès que el paisatge és patrimoni de tots els ciutadans i 
l’ajuntament ha de vetlar per la  seua protecció i  proporcionar una normativa clara, 
precisa i restrictiva que no provoque conflicte entre els ciutadans i les empreses que 
precisen reforçar la seua imatge corporativa mitjançant pals i tanques publicitàries.

4. Característiques de la 77a. MOD PG

4.1.   Àmbit

Únicament es permet la implantació de «monopostes» en els àmbits de sòl 
urbà industrial que a continuació s’indiquen, corresponents tots ells a polígons 
industrials o de caràcter comercial o terciari:

— Benieto – Ciutat del Tansport

— Sanxo Llop

— Alcodar

— UE-14

Constituirà un ús no permès en la resta d’àmbits i  sòls no indicats al llistat 
anterior.

4.2.   Superfície mínima de parcel·la

Amb l’objecte d’evitar l’efecte acumulatiu i la seua incidència en el paisatge 
urbà,  únicament  es  permet  la  instal·lació  de  pals  publicitaris  tipus 
«monoposte» en parcel·les que disposen d’una superfície mínima de 20.000 

m2. Aquesta circumstància s’haurà d’acreditar en el tràmit previ de llicència 
d’obres. 

 

4.3.  Condicions particulars 

Missatge: Únicament i exclusivament es permetrà un contingut estàtic amb la 
publicitat de l’activitat principal que s’exerceix a la pròpia parcel·la on se situa 
mitjançant el rètol i/o nom d’identificació comercial d’aquesta activitat. 

Es  prohibeix  expressament  la  utilització  d’aquest  suports  per  a publicitat  o 

 



 

indicacions no relacionades amb l’activitat del comerç o empresa  instal·lada a 
la parcel·la sobre la que s’hi implanta, així com també la seua utilització per a 
publicitar ofertes, productes, campanyes, etc. encara que estiguin relacionats 
amb la pròpia activitat.

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

4.4.   Tramitació

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

5. Anàlisi d’alternatives

Es plantegen 3 alternatives

—  L’alternativa  0,  No  realitzar  cap modificació  del  Pla  General  i  considerar  vàlida 
l’ordenança reguladora aprovada en 2004

— L’alternativa 1, Permetre la instal·lació de suports publicitaris de grandària mitjana 
en unes ubicacions determinades i amb unes condicions específiques

— L’alternativa 2, Limitar el permís per a la instal·lació de suports publicitàries del tipus 
pals publicitaris (monopostes) a certs polígon industrials i terciaris i a unes parcel·les 

de superfície igual o superior a 20.000 m2

Es considera que l’opció més convenient és l’alternativa 2, atès que fins al moment la 
normativa  de  Gandia  per  aquests  elements  ha  estat  molt  racional  i  restrictiva,  de 
manera que s’ha evitat la proliferació d’aquestes instal·lacions que en ocasions poden 
resultar agressives i pertorben la visualització d’una determinada àrea, produeixen una 
autèntica contaminació visual i  tenen un impacte negatiu en el  paisatge urbà. Amb 
aquesta alternativa, es defineix i s’acota molt l’àmbit d’aplicació, amb la qual cosa la 
seua  implantació  quedarà  molt  reduïda  i  es  podran  conjugar  i  harmonitzar  els 
interessos comercials i empresarials amb el respecte i protecció del paisatge.

6. Consultes

El 25 d juliol de 2016, 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

 



 

Subdirecció General 
d’Infraestructures 
Públiques

3/08/2016 15041 5/08/2016 13/10/2016 33163

Àrea Carreteres de la 
Diputació de València

3/08/2016 15042 5/08/2016 4/10/2016 32150

Demarcació de 
carreteres del Ministeri 
de Foment 

3/08/2016 15044 8/08/2016 5/10/2016 32346

Direcció General de 
Comerç i Consum

3/08/2016 15045 5/08/2016 — —

Àrea de Comerç de 
l’Ajuntament de Gandia 

3/08/2016 - 4/08/2016 — —

Policia Local de 
Gandia

3/08/2016 - 8/08/2016 — —

FAES (Federació 
d’empresaris de la 
Safor)

3/08/2016 15046 12/08/2016 — —

 

— Els tècnics del Servei de Planificació i Projectes de la Diputació informen que, tot i 
que l’article 4.3 de la  normativa  proposta  ja  fa  referència al  compliment  de la  Llei 
6/1191, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, s’ha de tenir en 
consideració especialment l’article 36, així com el 47 que tipifica les faltes molt greus.

—  L’enginyer  cap  de  la  Demarcació  de  Carreteres  de  l’Estat  a  la  Comunitat 
Valenciana, informa favorablement, amb caràcter vinculant, la proposta de modificació 
del planejament subjecta al compliment de l’article 37 de la Llei 37/2015, de 29 de 
setembre, de Carreteres i una sèrie de condicionants que s’hauran d’incorporar a la 
normativa de rètols.

— Els tècnics del Servei de Planificació de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques 
i  Vertebració del  Territori  informen favorablement,  però recorden que no es podran 
col·locar els cartells en la zona de protecció de les carreteres, mesurats des de l’arista 
exterior de la calçada; i s’hauran d’instal·lar a una distància major que 1,5 vegades 
l’altura del pal a la calçada.

  

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.

La  implantació  de  pals  publicitaris  pot  tenir  una  incidència  relativa  sobre  el  medi 
ambient, atès que l’única conseqüència  a priori és un impacte visual negatiu, per la 
qual  cosa s’haurà  tenir  especial  cura  en compatibilitzar  la  seua instal·lació amb la 
protecció i manteniment dels valors del paisatge urbà i de la imatge de la ciutat de 

 



 

Gandia, a més de prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica i visual 
que  pogueren  ocasionar,  aspectes  que  es  detallaran  en  la  normativa  d’aplicació 
específica de la modificació núm. 77 del Pla General. 

Per  la  seua  especial  naturalesa  i  la  seua  transcendència  en  el  paisatge  urbà,  la 
sol·licitud  de llicència  per  a  la  instal·lació  de pals  publicitaris  als  àmbits  permesos 
haurà d’anar acompanyada, entre altres documents, d’estudi d’integració paisatgística, 
en el qual s’analitze la incidència de la instal·lació sobre les diverses conques visuals. 
Cas que l’ajuntament observe afecció sobre conques visuals característiques de la 
ciutat o el seu entorn, o sobre paisatges singulars, es podrà condicionar o denegar la 
sol·licitud. Les autoritzacions i llicències per a la instal·lació de pals publicitaris tindrà 
caràcter temporal. Així, la seua vigència serà de cinc anys a comptar des de la data de 
concessió.

Els projectes d’instal·lació hauran de valorar el impactes següents:

— Impacte sobre el sòl

— Impacte sobre la fauna (aus)

— Impacte sobre l’entorn

I identificar les Possibles afeccions paisatgístiques i afeccions lumíniques. I establir les 
mesures  correctores  i  pla  de  vigilància  que  escaiga  per  a  minimitzar  els  referits 
impactes, ja que l’aplicació de mesures preventives, des de la fase de projecte, faran 
possible que aquestes instal·lacions siguen perfectament  compatibles amb el  medi 
ambient.

 

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 
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.

 

9. 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. 77 
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 77a. MOD PG 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

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 (en aquest cas, aprovació provisional) 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 de 
modificació, el Ple de l’Ajuntament l’aprovarà definitivament.

De conformitat amb tot el que s’ha exposat,

 

RESOL

 

PRIMER.  Concloure que la proposta de modificació puntual del Pla General número 
77,  que  consisteix  en  afegir  una  Disposició  addicional  primera  a  l’Ordenança 
reguladora de l’aire condicionat,  rètols i  altres elements, denominada «Disposicions 
per a l’autorització d’elements de publicitat del tipus pals de publicitat «monopostes», 
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 modificació puntual de 
l’ordenació detallada número 77 del Pla General de Gandia, i designar com alternativa 
més idònia mediambientalment l’alternativa 2 del document inicial estratègic.

TERCER. 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.  Així  mateix,  adaptar  la  normativa  del  projecte  a  les  consideracions 
rebudes durant la fase de consulta a les administracions.

QUART. 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.

 



 

CINQUÈ. 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.

SISÈ. 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, 24 d’octubre de 2016.  

                      Vist i plau
    EL TITULAR DE L’ÒRGAN DE 
SUPORT  A LA JUNTA DE GOVERN
           (Resolució de 5/11/2012 del DGAL GV)  
           Lorenzo Pérez Sarrión
Signat electrònicament segons codificació al marge
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