
PP-713 PRI AUSIÀS MARCH

EDICTE

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió celebrada el 3 de juny de 2016 ha 

aprovat el Document Inicial Estratègic (DIE) i l’esborrany del Pla de Reforma Interior (PRI) 

Ausiàs March, per al desenvolupament d’una actuació urbanística del sòl urbà residencial 

de  l’entorn  del  Parc  Ausiàs March i  diverses illes entre  l’avinguda  del  Grau i  la  dels 

Esports,  elaborat  per  la  mercantil  Proyectos  de  Actuaciones  Urbanas,  SL,  per  a  la 

sol·licitud d'inici del tràmit d'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica pel procediment 

ordinari.

I ha acordat traslladar el DIE i l’esborrany del PRI a l’òrgan substantiu de conformitat amb 

l’article  50.1 de la  LOTUP perquè,  una vegada revisat  i  admès a tràmit,  el  remeta  a 

l’òrgan ambiental i territorial de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural, i aquest determine el procediment a aplicar i inicie la fase de 

consulta a les administracions públiques que considere oportunes.

Així  mateix,  ha  acordat,  de  conformitat  amb  l’article  65  de  la  LOTUP,  la  suspensió 

cautelar  para  la  concessió  de  llicències  d’obra,  declaracions  responsables,  llicències 

ambientals, comunicacions ambientals innòcues i declaracions responsables ambientals, 

que  siguen  manifestament  incompatibles  amb  aquest  Pla  de  Reforma  Interior,  però 

permetre  els  canvis  de  titularitat  per  a  aquelles  activitats  que  compten  amb llicència 

anterior, així com les llicències provisionals de conformitat amb l’article 209 de la LOTUP.

L’àmbit de l’actuació compren dos espais de sòl urbà junt al riu Serpis. El primer abasta el 

sòl  urbà situat al  voltant  del Parc Ausiàs March (carrers Oliva i  Villalonga, i  avinguda 

d’Alacant); el segon se situa junt al Poliesportiu Municipal (diverses illes entre l’avinguda 

del Grau i la dels Esports). I com a xarxa adscrita incorpora els terrenys destinats a zona 

verda del Sector Barranc Sant Nicolau-Perú (resultat de la 51a. MOD PG, Anella Verda); i  

els terrenys necessaris per a l’execució d’un passeig de connexió amb el nou hospital, 



situats a la Unitat d’execució Núm. 13 (UE-13) del Sòl urbà, zona industrial, segons la 

documentació gràfica següent:

EL SECRETARI GENERAL DEL PLE 
(R. Conselleria de Presidència 13/12/2012,  DOCV 26/12/2012)
      
Lorenzo Pérez Sarrión
(Signat electrònicament, segons codificació al marge)

Gandia, 11 de juliol de 2016
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