
 

Secretaria General
Exp: JG 2016/31 de data 2016 07 25 

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 25 de juliol de 2016, va adoptar entre d'altres, l’acord del tenor literal 
següent:
 

 «3.- SERVEIS

3.13.-  Resolució  de  l'informe  ambiental  i  territorial,  per  tractar-se  d'un 
procediment  simplificat  d'Avaluació  Ambientla  i  Territorial  Estratègica.  75a 
Modificació  puntual  de  l'Ordenació  Detallada  del  Pla  General  (75a  MOD  PG) 
Normativa gasolineres (Exp. PP-791)

Es dóna compte de la proposta presentada per la Comissió tècnica de suport a l'Òrgan 
Ambiental  i  Territorial,  de  data  22  de  juliol  de  2016,  en  relació  a  l'assumpte  de 
referència i del tenor literal següent:

'1. Documentació aportada
Els Serveis Tècnics Municipals redacten el Document Inicial Estratègic i l’esborrany del 
Projecte de la 75a. MOD del Pla General, consistent en l’establiment d’una normativa 
específica d’aplicació a la implantació d’estacions de subministrament de combustible 
per a vehicles, per a la sol·licitud d'inici del tràmit d'Avaluació Ambiental i  Territorial 
Estratègica pel procediment simplificat.

Aquesta modificació del Pla General abasta tot el terme municipal, ja que consisteix en 
establir una normativa detallada per a implantar una activitat molt concreta, estacions 
de subministrament de combustible, que tradicionalment ha estat englobada dins de 
l’ús industrial, però que ara es pretén regular amb una major flexibilitat, de conformitat 
amb l’article 43.2 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, en la 
nova redacció donada per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.
 
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.

Així mateix disposa d’una Ordenança Reguladora de les Declaracions Responsables, 
Comunicacions, Llicències Urbanístiques i Llicències Ambientals, aprovada per Acord 
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del  Ple de l'Ajuntament,  en sessió de 12 de desembre de 2012,  i  publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de València el 14 de gener de 2013, per la qual s’adapta 
la  normativa  dedicada  a  la  intervenció  en  l’edificació,  usos  del  sòl  i  disciplina 
urbanística  al  nou  marc  normatiu,  amb  l’objectiu  de  simplificar  i  agilitzar  els 
procediments administratius relacionats amb les llicències urbanístiques i ambientals, i 
per tant fomentar un entorn més favorable per al desenvolupament de les activitats i  
negocis a la ciutat de Gandia, que permetrà reforçar la seua eficiència i productivitat i 
propiciarà la creació d’ocupació i l’increment de la qualitat dels serveis municipals, de 
manera que s’atorga eficàcia plena a les declaracions responsables amb la qual cosa 
una vegada presentada la sol·licitud en els registres municipals, el ciutadà podrà iniciar 
l’actuació, tot això sense perjudici de les potestats municipals de control i fiscalització 
sobre les mateixes. Aquesta ordenança disposa:

—  Estan  subjectes  a  llicència  d’edificació:  Les  obres  de  construcció,  edificació  i 
implantació d’instal·lacions de nova planta (art. 11.1)
—  Estan  subjectes  a  autorització  municipal  i,  per  tant,  a  l’obtenció  de  llicència 
ambiental les instal·lacions o activitats qualificades susceptibles d’afectar la seguretat, 
la salut de les persones o el medi ambient, compreses en la Llei 2/2006, de 5 de maig,  
de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental o normativa que la substituïsca 
(avui LPQCAA), no sotmeses a autorització ambiental integrada i que figuren en el 
Nomenclàtor  d’Activitats  Qualificades vigent.  Serà,  igualment,  necessària  una nova 
llicència per a modificar la classe d’activitat (art. 12.2)
 
3. Modificació Núm. 75 del Pla General (75a. MOD PG), objecte i justificació
L’objecte  d’aquesta  modificació  és  redactar  una  normativa  específica  per  a  la 
implantació de gasolineres que, en l’àmbit de les competències municipals, regule el 
sòl  on  es  poden  ubicar,  i  les  condicions  a  les  quals  s’han  d’ajustar  aquestes 
instal·lacions. Per tant, la proposta de modificació tracta d´aclarir aquest ús, que el Pla 
General  assimila  a l´industrial  però  que de conformitat  amb el  que disposa la  Llei 
11/2013,  de  26  de  juliol,  de  mesures  de  suport  a  l’emprenedor  i  d’estímul  del 
creixement i  de la creació d’ocupació, també podria estendre’s al sòl urbà que dispose 
de la qualificació de comercial i terciari.
 
4. Característiques de la 75a. MOD PG

4.1. Àmbit
Es permetran:
— En sòl urbà d’ús terciari (ZUR-TR)
— En sòl urbà d’ús industrial (ZUR-IN)
—  En sòl  no urbanitzable comú (ZRC),  d’acord amb la  normativa  vigent,  i 
prèvia tramitació de la corresponent Declaració d’Interès Comunitari (DIC)
Observació.  En  sòl  urbà  d’ús  residencial  (ZUR-RE),  queda  prohibida  la 
instal·lació de noves instal·lacions

4.2. Condicions particulars d’edificació
Com a regla general hauran de complir les condicions de la zona on se situen, 
amb les particularitats següents:
•       Altura.  Les  marquesines  no  podran  superar  una  altura  màxima  de  7 
metres,  i  els  monòlits  i  altres  elements publicitaris  s’hauran d’adaptar  a  la 
normativa de rètols vigent
•       Lavabos al servei del públic. Disposaran com a mínim d’un lavabo per 
cada sexe, dotat d’inodor i lavabo, i al menys un amb característiques per a ús 
per persones amb minusvàlua
•       Aparcaments. Disposaran d’aparcaments en nombre suficient per a no 
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dificultar  el  trànsit.  Com  a  mínim,  disposaran  d’aparcaments  per  a 
l’estacionament  de  3  vehicles.  Si  compten  amb  locals  de  servei 
complementari,  hauran  de  disposar  d’una  plaça  més  per  cada  50  m2  de 
superfície tancada
•       Usos complementaris admesos. A les estacions de servei s’admetran els 
següents:  Instal·lacions  de  rentat  de  vehicles,  Instal·lacions  de  petites 
reparacions i  Activitats de venda al  detall,  bars i  cafeteries,  i  de màquines 
expenedores de begudes i aliments, però en cap cas els usos complementaris 
podran  desvirtuar  el  caràcter  de  l’activitat  principal  de  la  instal·lació  de 
subministrament  de  combustible.  Cadascuna  d’aquestes  activitats 
complementàries  haurà  de  complir  la  seua  normativa  específica  per  al 
funcionament.

4.3. Documentació complementària a efectes ambientals
Per a sol·licitar la llicència d’obra i ambiental d’una estació de servei o unitat 
de subministrament de combustible, s’haurà de tenir en compte el compliment 
de  totes  les  normes i  reglaments  per  a  la  protecció  al  medi  ambient,  així 
s’hauran d’identificar i valorar el impactes següents: sobre el medi físic; sobre 
l’aire;  sobre  la  hidrologia;  sobre  el  sòl,  sobre  la  vegetació  i  la  fauna;  i  en 
general, sobre l’entorn, i establir les mesures correctores i pla de vigilància que 
escaiga per a minimitzar els referits impactes, atès que les gasolineres són 
infraestructures conflictives ambientalment i socialment, però necessàries tant 
en l’entorn urbà com en les vies de comunicació i que una  explotació d’aquest 
tipus exigeix un tràfec constant d’hidrocarburs, els quals tenen un alt potencial 
contaminant dels sòls, aigües i de l’atmosfera. S’ha de destacar la potencialitat 
contaminadora de l’activitat de gasolinera per l’abocament d’hidrocarburs en el 
subsòl  i  aqüífers  subterranis,  per  això  caldrà  determinar  els  punts  de  risc 
d’abocament i  una aplicació de les mesures oportunes per a evitar aquesta 
agressió. Les zones de major risc d’abocament són la zona de descàrrega de 
les  cubes  i  la  zona  de  repostatge  dels  vehicles  per  als  abocaments 
superficials,  i  tota  la  zona  afectada  per  les  instal·lacions  mecàniques, 
canonades, tancs i sortidors per als abocaments subterranis, sent el punt més 
conflictiu la zona de soterrament dels tancs.
 

5. Anàlisi d’alternatives
Es plantegen 3 alternatives
—  L’alternativa 0, No realitzar cap modificació del Pla General i  considerar vàlid el 

planejament municipal i la legislació urbanística i sectorial vigent
— L’alternativa 1, Establir una normativa de caràcter general on es determine el tipus 

de sòl on es podran instal·lar i s’imposen unes obligacions mínimes d’enjardinament 
i accessos

— L’alternativa 2, A més del contingut de l’alternativa 1, definir unes bases per a la 
implantació de gasolineres per als sòls de nou desenvolupament

Es considera que l’opció més convenient és l’alternativa 1, atès que a curt termini no hi 
ha previsió de desenvolupar nous sectors de sòl urbà, tot al contrari, amb les noves 
indicacions de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és 
molt probable que diversos sectors amb Programa d’Actuació Integrada i Pla Parcial 
aprovats es desprogramen o si més no, es paralitzen.
 
6. Consultes
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia (JGCG), en sessió celebrada el 14 de març 
de 2016 ha aprovat el Document Inicial Estratègic i l’esborrany del Projecte de la 75a. 
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Modificació  puntual  de  l’Ordenació  detallada  del  Pla  General  (75a.  MOD  PG), 
consistent  en establir  una normativa  específica  per  a  la  instal·lació  d’estacions de 
servei de subministraments de combustible per a vehicles, per a la sol·licitud d'inici del 
tràmit d'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica pel procediment simplificat.

Per ofici  de 18 de març de 2016 del coordinador general d’Urbanisme i  Habitatge, 
registrat d’eixida el 22/03/2016, sota el número 5880 es remet el Document inicial i 
l’esborrany  de  la  modificació  a  la  direcció  General  d’Indústria  i  Energia  de  la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que ho rep el 
30 de març, sense que a data de hui s’haja rebut cap informe al respecte.
 
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.

Amb  caràcter  general  una  Estació  de  Serveis  destinada  al  subministrament  de 
combustible  a  vehicles  està  composta  d’un  edifici  auxiliar  dedicat  a  les  gestions 
administratives i a prestar alguns serveis addicionals (botiga, magatzem, lavabos de 
personal i de clients...), i la zona per a repostar pròpiament amb els diferents sortidors 
dels  productes.  Podem considerar  les  gasolineres  com infraestructures  conflictives 
ambientalment i socialment, però necessàries tant en l’entorn urbà com en les vies de 
comunicació (on s’implantaven tradicionalment), per això la implantació de estacions 
de subministrament de combustible pot tenir una incidència negativa sobre el  medi 
ambient.  Ara bé, la modificació núm. 75 del  PG consisteix en establir  la normativa 
d’aplicació  per  a  aquestes  activitats,  per  la  qual  cosa  abordarà  la  repercussió 
d’aquestes activitats d’una manera global i genèrica sense entrar a valorar cada cas 
concret, i en conseqüència, estem davant una modificació menor del pla general en els 
termes establerts en l’article 46.3.a) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 
d’ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), ja que tracta d’una regulació 
detallada dels usos del sòl i no suposen una nova ocupació de sòl.

Per tot el que s’ha exposat la nova normativa estableix com obligatori l’estudi i anàlisi 
territorial  de  la  parcel·la  on  es  pretenga  ubicar  la  instal·lació.  El  projecte  que  se 
sotmeta a llicència haurà d’identificar com a mínim els riscos següents:
— Inundabilitat, de conformitat amb la Cartografia del Pla d’Acció Territorial de sobre 
Prevenció del Risc d’Inundació en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) 
— Risc sísmic tenint en compte que el risc relatiu al municipi de Gandia és alt atès que 
la sismicitat de la Comunitat Valenciana es considera de caràcter superficial, i al Sud 
de la província de València es reconeixen alineaments sísmics de direccions N45W i 
N45E. 
— Possibles afeccions paisatgístiques  
— Les afeccions acústiques
— La vulnerabilitat d’aqüífers, risc d’erosió o risc d’incendi
I establir les mesures correctores i el pla de vigilància que escaiga per a minimitzar els 
referits impactes, ja que l’aplicació de mesures preventives, des de la fase de projecte, 
basades principalment en l’estanqueïtat, i l’elaboració d’estudis d’impacte ambiental i 
plans de gestió  que asseguren una correcta  aplicació  i  control  faran possible  que 
aquestes instal·lacions siguen perfectament compatibles amb el medi ambient.
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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  estructural  s’aprovarà 
provisionalment  pel  Ple  de  l’Ajuntament  i  serà  la  Conselleria  d’Habitatge,  Obres 
Públiques i Vertebració del Territori la competent per a l’aprovació definitiva.
 
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. 75 
de l’ordenació  estructural  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 75a. 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 
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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  provisionalment  i  el  remetrà  a  la 
Conselleria per a la seua aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 44 de la 
LOTUP.

De conformitat amb tot el que s’ha exposat,
 

RESOL
 
PRIMER.  Concloure que la proposta de modificació puntual del Pla General número 
75,  que  consisteix  en  la  redacció  d’una  normativa  específica  per  a  la  instal·lació 
d’estacions de servei de subministraments de combustible per a vehicles, 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 75 del Pla General de Gandia, i designar com alternativa 
més idònia mediambientalment l’alternativa 1 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 
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substantiu  per  a  la  continuació  de  la  tramitació  urbanística  de  l’instrument  de 
planejament.

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  Comunitat  
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 Comunitat 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  6  membres 
assistents, aprova la proposta transcrita en tots els seus termes». 
 

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'organ de Suport a la Junta 
de Govern (Decret 274 de 13/09/2010), a Gandia, 26 de juliol de 2016. 
 
                   Vist i plau
EL TITULAR DE L'ÒRGAN DE 
     SUPORT A LA JGCG
(Resolució de 5/11/2012 del DGAL GV)

 

Lorenzo Pérez Sarrión  
(Signat electrònicament segons codificació al  
marge)
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