
 

 
            Anunci de publicació de l'informe ambiental i territorial estratègic 
      

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, mitjançant resolució  de data 22 
d’agost de 2017 resolgué favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel 
procediment simplificat de la modificació dels usos detallats definits en el Pla Parcial del 
Sector 10, relativa a ordenació detallada sobre el règim d’usos detallats, de sòl urbà,  
establint en la seua part dispositiva el següent: 

 

“ PRIMER.- Resoldre favorablement l’avaluació ambiental i territorial 
estratègica pel procediment simplificat de la modificació dels usos detallats definits en el 
Pla Parcial del Sector 10, relativa a ordenació detallada sobre el règim d’usos detallats, 
de sòl urbà, per no tenir efectes significatius sobre el medi ambient. 

 SEGON.- Continuar la tramitació de la modificació del Pla Parcial del Sector 10  
conforme a la seua normativa específica. 

TERCER.- Donar compte del contingut de la resolució de l’informe ambiental i 
territorial estratègic pel procediment simplificat a quants interessats apareguen en la 
tramitació ambiental d’aquesta actuació, incloent aquest informe en la documentació de la 
modificació de l’instrument de planejament urbanístic als efectes de posar-ho en 
coneixement de l’òrgan substantiu. 

QUART.- Ordenar la publicació de la resolució de l’informe ambiental i 
territorial estratègic pel procediment simplificat en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana , a efectes de donar compliment al tràmit d’informació pública durant un 
període de quaranta cinc dies, assegurant, almenys, les mesures mínimes de publicitat 
exigides per l’article 53.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de 
Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana –LOTUP- 

CINQUÈ.- La resolució de l’informe ambiental i territorial estratègic pel 
procediment simplificat no es susceptible de cap recurs per considerar-se acte de tràmit , 
sense prejudici dels recursos que, en el seu cas, procedeixen en via contenciosa 
administrativa front a la disposició de caràcter general que hagués aprovat la modificació 
del Pla Parcial del Sector 10, o bé, sense perjudici dels que procedeixen en via 
administrativa contra l’acte, en el seu cas, d’aprovació de la modificació del Pla Parcial 
del Sector 10.  

SISÈ.- La resolució de l’informe ambiental i territorial estratègic pel procediment 
simplificat perdrà la seua vigència i cessarà la producció dels efectes que li siguen propis, 
si una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana no s’haguera 
procedit a l’aprovació de la modificació del Pla Parcial del Sector 10 en el termini màxim 
de quatre anys a partir de la seua publicació. 

En aquests casos, l’òrgan promotor deurà iniciar novament el procediment 
d’avaluació ambiental y territorial estratègica simplificada de la modificació puntual de 
les normes.” 
 

    El que es fa públic per a general coneixement. 
    En l’Alcúdia, a 30 d’agost de 2017. 
             L’alcalde 

Andreu Salom Porta 
 


