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Resolució  de  l’informe  ambiental  i  territorial  estratègic,  en  el  procediment 
simplificat  d’avaluació  ambiental  i  territorial  estratègica,  de  la  79a.  Modificació 
puntal del Pla General, Modificació de l’entorn de la illa B del Sector IV, Barranc 
Sant Nicolau 

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia —en qualitat d’Òrgan Ambiental i Territorial 
Municipal, en virtut del Decret 2016-4019— en sessió ordinària celebrada el 8 de maig de 
2017,  vista  la  proposta  formulada  pel  coordinador  general  d’urbanisme  i  Habitatge  i 
president de la comissió tècnica de suport a aquest òrgan de 27 d’abril, ha resolt emetre 
Informe  Ambiental  i  Territorial  Estratègic  FAVORABLE  en  el  procediment  simplificat 
d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la 79a. Modificació puntual de 
l’Ordenació detallada del Pla General (79a. MOD PG), de conformitat amb els criteris de 
l’Annex VII de la LOTUP, per no tenir efectes significatius sobre el medi ambient, amb la fi 
de continuar la tramitació de l’expedient conforme a la normativa urbanística.

El projecte de modificació consisteix en la reordenació urbanística de l’entorn de la illa B 
de la Unitat d’Execució Riu Sant Nicolau, sector IV Barranc de Gandia, sense alterar els 
paràmetres  d’edificació  ni  minvar  les  superfícies  de  la  zona  verda  d’acord  amb  les 
determinacions del Pla Parcial aprovat el 16 de novembre de 1987.

El document inicial estratègic (DIE) planteja 3 alternatives i opta per la número 2.

S’efectua consulta a:

— Departament de Serveis bàsics al ciutadà de l’Ajuntament de Gandia

— Departament de Trànsit i mobilitat de l’Ajuntament de Gandia

—  Servei  d’Ordenació  del  Territori  de  la  Conselleria  d’habitatge,  obres  públiques  i 
vertebració del territori, i

— Confederació Hidrogràfica del Xúquer

Vistos  els  informes  rebuts,  amb  data  26/04/2017,  el  cap  de  Servei  de  Planificació 
Urbanística conclou que caldrà adaptar el  projecte de modificació del Pla General als 
requeriments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i  del  Servei  d’Ordenació del 
Territori,  abans de sotmetre  l’expedient  a  informació  pública  en la  fase  de tramitació 
urbanística.

Finalitzat  el  període  de  consulta  a  les  administracions  afectades,  l’Òrgan  ambiental  i 
territorial municipal RESOL

Primer. Concloure que la proposta de modificació puntual del Pla General número 79, que 
consisteix en la reordenació urbanística de l’entorn de la illa B de la Unitat d’Execució Riu 
Sant Nicolau, sector IV Barranc de Gandia, sense alterar els paràmetres d’edificació ni 
minvar les superfícies de la zona verda, 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 79 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.

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.

Setè.  Traslladar aquesta resolució a la mercantil  promotora i al tècnic redactor perquè 
adapte i complete la documentació del projecte de modificació d’acord amb els informes 
de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, del Servei d’Ordenació del Territori, i del cap 
de Servei de Planificació Urbanística, ressenyats.

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, 9 de maig de 2017
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