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Ajuntament de Guadassuar
Edicte de l’Ajuntament de Guadassuar sobre aprovació 
definitiva del Reglament Comisió d’Avaluació Ambiental 
Estratègica de Plans i Programes.

EDICTE 
Havent-se exposat al públic l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, 
en sessió de data 31 de maig de 2018, d’aprovació inicial del Regla-
ment de la Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica, que regula 
la seua composició i funcionament, tot això a l’efecte de realitzar 
l’avaluació ambiental estratègica dels plans i programes, per un 
termini de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la inserció 
de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 
119, de data 21 de juny de 2018, perquè el mateix poguera ser exa-
minat i poder-se presentar les reclamacions i suggeriments que es 
consideraren oportunes.
I resultant que finalitzat el referit termini d’exposició al públic, no 
s’ha presentat reclamació o cap suggeriment, segons consta en el 
certificat emés per la Secretaria municipal, es considera definitiva-
ment aprovat el dit acord de conformitat amb el que establix l’article 
49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, per la qual cosa es procedix a la seua publicació, 
d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la mateixa Llei, i que és 
del següent tenor literal:
“2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.
2.1.- Constitució de la Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica 
de Plans i Programes de l’Ajuntament de Guadassuar i aprovació de 
reglament regulador de la mateixa
31050201.P18/13100073.E18/10314118.E18
ANTECEDENTS:
Amb l’entrada en vigor de la Llei 5/2014, de 25 de juliol d’Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), l’avaluació ambiental 
estratègica de plans i programes era realitzada exclusivament per 
l’òrgan ambiental i territorial autonòmic dependent de la conselleria 
competent en matèria d’ordenació del territori i medi ambient, amb 
independència del contingut urbanístic i dels efectes que els plans 
pogueren tindre sobre el medi ambient, una situació que odia afectar 
les competències locals des d’un punt de vista urbanístic i des d’un 
punt de vista ambiental quan es tracta d’instruments de planejament 
que afecten qüestions importants local i àmbit urbà, com l’ordenació 
pormenoritzada i determinats aspectes de l’estructural.
L´article 115 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de Mesures 
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la 
Generalitat (DOGV número 7689 de 31/12/2015), aprofundint en la 
separació competencial en matèria d’urbanisme i medi ambient urbà 
i per tal d´agilitzar l tramitació mitjançant la desconcentració de 
l´avaluació en el procediment de tramitació de plans i programes, 
modifica l´apartat c) de l´article 48 de la LOTUP i precisa els supò-
sits en què l’òrgan ambiental i territorial serà l’Ajuntament del 
terme municipal de l’àmbit del planejament objecte de l’avaluació 
ambiental.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
PRIMERA.- L’Avaluació Ambiental Estratègica és l’instrument de 
prevenció que estableix la Directiva 2001/42/CE del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 de juny, per a la integració dels aspectes 
ambientals en la presa de decisions de plans i programes públics.
La seua transposició a l’ordenament jurídic estatal es materialitzà en 
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental, recollint-
se en la normativa autonòmica en la LOTUP, que reuneix en un únic 
text el règim jurídic de l’avaluació de plans, programes i projectes, 
el que facilita la aplicació d’ambdues regulacions, així com la inte-
gració de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, regu-
lada per Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell (DOCV número 
6441 de 19/1/2011) i Decret 166/2011, de 4 de novembre de 2011, 
pel qual es modifica l’anterior Decret (DOCV número 6645, de 
7/11/2011).
El Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, estableix en 
l’art. 22 que els instruments d’ordenació territorial i urbanística estan 
sotmesos a avaluació ambiental de conformitat amb el que preveu la 
legislació de avaluació ambiental.

L’avaluació ambiental i territorial estratègica dels plans i programes 
persegueix Integrar els criteris i condicionants ambientals, al costat 
dels funcionals i territorials, al llarg de tot el procés d’elaboració del 
pla o programa, des de l’inici dels treballs preparatoris fins a la seva 
aprovació. Té per objectiu assegurar l’efectiva participació del públic, 
i de les institucions i organismes afectats pel pla o programa, en la 
seva elaboració, així com la transparència en la presa de decisions 
de planificació. A més de l’anterior persegueix aconseguir un elevat 
nivell de protecció del medi ambient i promoure el desenvolupament 
sostenible, en les seves dimensions econòmica, social i ambiental.
La Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals de gestió 
administrativa i financera i d’organització de la Generalitat (DOCV 
núm. 7689 de 31/12/2015) va entrar en vigor el passat 1 de gener de 
2016, establint en el seu art. 115 la modificació de l’apartat c) de 
l’art. 48 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge (LOTUP), per a establir els supòsits en què 
l’òrgan ambiental i territorial serà l’Ajuntament del terme municipal 
de l’àmbit del planejament objecte de l’avaluació ambiental en els 
següents casos:
1. En els instruments de planejament urbanístic que afecten única i 
exclusivament a l’ordenació pormenoritzada del sòl urbà definida en 
la present llei.
2. En els instruments de planejament urbanístic que, en el desenvo-
lupament de planejament avaluat ambientalment, afecten única i 
exclusivament a l’ordenació detallada del sòl urbanitzable definida 
en la present llei.
3. En els instruments de planejament urbanístic que afecten única-
ment i exclusivament 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 estruc-
tural.
Com a conseqüència de aquesta nova repartició de competències 
prevista en el citat art. 115, es fa necessari instrumentar un òrgan i 
un procediment municipal destinat a efectuar l’anàlisi tècnica dels 
expedients d’avaluació ambiental i territorial formulats tant a inicia-
tiva pública com privada, i a emetre els corresponents informes 
ambientals i territorials estratègics en el procediment d’avaluació 
ambiental estratègica simplificada al qual estan sotmesos plans i 
programes.
La competència en matèria d’avaluació ambiental i territorial estra-
tègica no està assignada a cap òrgan per la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 
Reguladora de les Bases de Règim local (LRBRL). No obstant això, 
com que l’aprovació dels plans urbanístics correspon al Ple (article 
22.c) LBRL), i seguint la GUIA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL PER 
ÒRGAN AMBIENTAL MUNICIPAL realitzada per la D.G. de Medi 
Natural i Avaluació Ambiental i D.G. d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge (Maig de 2016), resulta convenient que 
l’avaluació ambiental es realitze per un altre òrgan municipal. En 
aquest sentit, en el procediment d’avaluació ambiental el Ple de 
l’Ajuntament serà l’òrgan substantiu a què es refereix l’article 48 b) 
de la LOTUP. Convé aclarir que l’òrgan promotor pot ser el Ple de 
l’Ajuntament o l’Alcalde, en funció de qui inicie el procediment per 
a l’elaboració i adopció del pla (art. 48 a) LOTUP).
A la vista de la LBRL pot ostentar la condició d’òrgan ambiental i 
territorial municipal:
• L’Alcalde, en tant que té una competència residual (art. 21.1.s) 
LBRL), o la Junta de Govern Local o el Tinent d’Alcalde, els dos 
últims per atribució de l’Alcalde (art. 23.2.b i 4).
• Crear un òrgan complementari que siga l’òrgan ambiental i terri-
torial municipal, igual que passa a la Generalitat, que ha creat la 
Comissió d’Avaluació Ambiental (Art. 20.3 LBRL).
En aquest cas, atès que es tracta d’una competència delegable, la 
mateixa s’atribueix a la Junta de Govern Local en virtut de l’article 
23.2.b) i 23.4 de la LRBRL. Així mateix, procedeix constituir la 
Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica de Plans i Programes, 
com a òrgan col·legiat de caràcter tècnic dependent de la Ajuntament-
Presidència, per la qual cosa s’haurà a més d’aprovar el corresponent 
Reglament de l’òrgan ambiental de l’Ajuntament (Comissió 
d’Avaluació Ambiental Estratègica), que regularà la seia composició 
i funcionament tot això a l’efecte d’avaluació ambiental estratègica 
dels plans i programes, la redacció figura com Annex.
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SEGONA.- L’Ajuntament és competent en la matèria en virtut de la 
potestat encomanada per la nova redacció donada a l’article 48 de la 
Llei 5/2014, de 25 de juliol d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge (LOTUP) per la Llei 10/2015, de 29 de desembre, així com 
pel que estableix el art. 25.2 de la Llei 7/1985, en la redacció dona-
da pel aparta 8è de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Lo-
cal.
El projecte de Reglament de la Comissió d’Avaluació Ambiental 
Estratègica, que s’incorpora com a annex a la present proposta i que 
en regula la composició i funcionament a l’efecte de realitzar 
l’avaluació ambiental estratègica dels plans i programes, s’ajusta a 
les determinacions legals i el seu contingut no suposa infracció de 
l’ordenament jurídic.
És competent per a l’aprovació d’aquest Reglament el Ple municipal 
a l’empara dels articles 22.2 d) i 49 de la Llei Reguladora de les 
Bases de Règim local, amb el quòrum de majoria simple d’acord 
amb l’article 47.1 de la mateixa disposició legal, informant favora-
blement l’adequació del mateix a l´ordenament jurídic vigent.
Atès que El procediment per a la tramitació del Reglament fica de 
manifest al Informe de la  secretària  
El Ple de l’Ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que es 
correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Determinar que l’Òrgan Ambiental i Territorial del mu-
nicipi de Guadassuar, per atribució de competències de l’Ajuntament-
Presidència, és la Junta de Govern Local, si bé l’òrgan estarà assistit 
per la Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica de Plans i Pro-
grames de l’Ajuntament del Campello, òrgan col·legiat de caràcter 
tècnic.
SEGON.- Acordar la constitució de la Comissió d’Avaluació Am-
biental Estratègica de Plans i Programes de l’Ajuntament de Gua-
dassuar amb la composició i designacions que figuren en el seu 
Reglament que s’incorpora com Annex a la present proposta. Aques-
ta Comissió es constitueix com a òrgan col·legiat que realitzarà 
l’anàlisi tècnic previ dels plans i programes, i la formulació dels 
corresponents informes ambientals estratègics de plans i programes 
sotmesos a avaluació ambiental estratègica simplificada.
TERCER.- Aprovar inicialment el Reglament de la Comissió 
d’Avaluació Ambiental Estratègica, que s’incorpora com a annex al  
present acord i que regula la composició i funcionament tot això a 
l’efecte de realitzar la avaluació ambiental estratègica dels plans i 
programes
QUART.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència als 
interessats, pel termini de trenta dies hàbils, per a la presentació de 
reclamacions i suggeriments contra el Reglament, mitjançant publi-
cació d’edicte en el butlletí oficial de la província i al tauler d’edictes 
municipal.
CINQUÉ.- Resoltes les reclamacions i suggeriments que es presen-
ten dins l’esmentat termini, es sotmetrà l’expedient a aprovació 
definitiva pel Ple municipal. En cas que no es presente cap reclama-
ció o suggeriment, s’entendrà definitivament adoptat el present acord 
quedant facultat expressament l’Alcalde-President per a la seva 
publicació i execució.
SISÈ.- Una vegada aprovat de forma definitiva, remetre còpia del 
text definitiu a les Administracions de l’Estat i la Comunitat Autò-
noma, així com al Servei Territorial d’Urbanisme de València.
SETÈ.- Transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de la re-
cepció per part d’aquestes administracions sense que haja estat for-
mulat cap requeriment, publicar el text íntegre del Reglament en el 
BOP de València per a la seva entrada en vigor.
VUITÈ.- Facultar l’Alcalde-President per a realitzar les actuacions 
que necessàries per a l’execució de l’expedient
ANNEX
Reglament d’organització i funcionament de la comissió d’avaluació 
ambiental estratègica de plans i programes de L’Ajuntament de 
Guadassuar.
PREÀMBUL
L’avaluació ambiental és indispensable per a la protecció del medi 
ambient instrumentant la incorporació dels criteris de sostenibilitat 
en la presa de decisions estratègiques a través de l’avaluació dels 

plans i programes i mitjançant l’avaluació de projectes, garantint una 
adequada prevenció dels impactes ambientals concrets que es puguen 
generar, alhora que estableix mecanismes eficaços de correcció o 
compensació.
Aquest instrument, plenament consolidat, que acompanya el desen-
volupament assegurant que aquest siga sostenible i integrador, deri-
va del Conveni sobre Avaluació de l’impacte en el Medi Ambient, 
de 25 de febrer de 1991, conegut com a Conveni d’Espoo i ratificat 
pel nostre país l’1 de setembre de 1992, i el seu Protocol sobre ava-
luació ambiental estratègica, ratificat el 24 de juny de 2009. Va ser 
transposat al dret comunitari a través de la Directiva 2001/42/CE, de 
27 de juny, sobre avaluació de les repercussions de determinats plans 
i programes en el medi ambient, i per la Directiva 2011/92/UE, de 
13 de desembre, d’avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient.
A l’anterior, hem d’afegir el fet que a Espanya ja és plenament apli-
cable el Conveni Europeu del Paisatge, ratificat el 26 de novembre 
de 2007, que sent els seus continguts transcrits a la legislació au-
tonòmica valenciana, s´apliquen tant en l’avaluació d’impacte am-
biental com en l’avaluació ambiental estratègica.
Aquest marc jurídic va ser recollit en la normativa estatal mitjançant 
la Llei 21/2013, de 9 de desembre d’Avaluació Ambiental, i en la 
normativa autonòmica, en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Ge-
neralitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Co-
munitat Valenciana (LOTUP). No obstant això, recentment, mit-
jançant la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’Exercici 2016, s’ha modificat el contingut de 
l’articulat referit a l’òrgan ambiental i territorial, establint la possi-
bilitat que puga ser òrgan ambiental i territorial l’ajuntament del 
terme municipal de l’àmbit del planejament objecte de l’avaluació 
ambiental, encara que només en determinats casos, taxats en la ma-
teixa norma. 
Això requereix què, de forma innovadora, els ajuntaments realitzen 
per si mateixos l’avaluació ambiental dels seus instruments de pla-
nejament urbanístics, dins el marc competencial habilitat amb aques-
ta modificació normativa, sense que s´hagen dotat d’eines específi-
ques organitzatives per assumir aquestes noves funcions. Per això, 
per afrontar aquest nou repte local, i en analogia amb la creació de 
l’òrgan ambiental de la Generalitat a l’efecte de avaluació ambiental 
estratègica, la creació d’un òrgan col·legiat independent que assu-
misca les funcions d’avaluació de forma separada de l’òrgan subs-
tantiu que aprovarà els instruments de planejament.
La creació de l’òrgan ambiental local com un òrgan col·legiat es fa 
a l’empara de l’article 48.c) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la 
Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la 
Comunitat Valenciana, en la redacció que en fa la Llei 10/2015, de 
29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i finan-
cera i d’organització de la Generalitat.
Títol I
Naturalesa i funcions
Article 1. Definició i Objecte.
La Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica de l’Ajuntament de 
Guadassuar és una comissió que actua com a òrgan col·legiat am-
biental i territorial, per a la realització de l’anàlisi tècnic dels expe-
dients que requerisquen avaluació ambiental i territorial en l’àmbit 
competencial local definit per la vigent legislació urbanística valen-
ciana, duent a terme totes les actuacions que corresponguen a 
l’empara de l’esmentada normativa, amb caràcter previ a la presa de 
decisions per l’òrgan substantiu municipal.
Article 2. Naturalesa i règim jurídic.
La Comissió es configura com un òrgan col·legiat d’anàlisi tècnic 
dels expedients d’avaluació ambiental i territorial, formulant decla-
racions ambientals i territorials, i que, en col·laboració amb l’òrgan 
promotor substantiu, vetlla per la integració dels aspectes ambientals 
al costat dels territorials i funcionals en l’elaboració dels plans, 
programes i projectes, i dins de les competències que en aquesta 
matèria han estat atorgades als ajuntaments. 
La seva constitució es fonamenta en l’article 48, apartat c, de la Llei 
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana. 
El seu funcionament i actuació es regirà pel que disposa el present 
Reglament, per l’exposat en el Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
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novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcio-
nament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i pel que estableix la 
Llei 40/2015, d’1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
Article 3. Àmbit d’actuació. 
L’àmbit territorial d’actuació de la Comissió d’Avaluació Ambiental 
Estratègica de l’Ajuntament de Guadassuar serà el terme municipal 
de Guadassuar (València) i el competencial, el delimitat per la vigent 
legislació urbanística per a l’avaluació ambiental territorial quan siga 
òrgan ambiental i territorial el propi Ajuntament, de conformitat amb 
el contingut de l’instrument de planejament que s’aprova o modifi-
ca. 
Article 4. Seu.
La Comissió tindrà la seua seu a l’Ajuntament de Guadassuar, on 
celebrarà les seves sessions i, a efectes administratius, quedarà ads-
crit a la Regidoria d’Urbanisme. 
Article 5. Funcions de la Comissió d’Avaluació Ambiental Estratè-
gica de l’Ajuntament de Guadassuar.
Són funcions de la Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica de 
l’Ajuntament de Guadassuar, dins de l’àmbit mediambiental, paisat-
gístic i de desenvolupament sostenible, les que estableix la legislació 
d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge per a l’òrgan ambien-
tal i territorial municipal, en el seu àmbit del planejament objecte de 
l’avaluació ambiental, i en els casos previstos per aquesta legisla-
ció. 
Títol II
Òrgans i membres de la Comissió
Article 6. Composició i designació dels vocals. 
La Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica estarà integrada pels 
següents membres: 

President                             Alcalde de l’ajuntament 
Vicepresident                         Regidor d’Urbanisme 
Secretària                              Secretaria de l’ajuntament 
Vocals amb veu i                    Arquitecte i  Enginyer  Municipal, i un vot en 
la Comissió                           representant de cada grup municipal  
Altres vocals (amb veu         Professionals en la matèria de medi ambient,    
però sense vot)                      paisatge o planificació urbanística i territorial 

Article 7. El President de la Comissió d’Avaluació Ambiental Estra-
tègica. 
El President exercirà les següents funcions: 
1. Exercir la representació permanent de la Comissió, dirigir la seua 
activitat, la seua coordinació i relacions externes. 
2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Comis-
sió. 
3. Fixar l’ordre del dia de les sessions amb l’assistència de la Secre-
taria de la Comissió, així com presidir i moderar les sessions, dirigir 
les deliberacions i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat. 
4. Visar els Acords i les actes. 
5. Mantenir informat a l’Ajuntament dels Acords de la Comissió. 
6. Totes les funcions que li siguen inherents a la seva condició de 
president. 
Article 8. El Vicepresident de la Comissió d’Avaluació Ambiental 
Estratègica. 
Correspon al Vicepresident de la Comissió, participar, amb veu i vot, 
en les deliberacions de la Comissió i auxiliar el president en les seves 
funcions. 
En cas d’absència del President, assumeix automàticament la presi-
dència de la Comissió. 
Article 9. La Secretària de la Comissió d’Avaluació Ambiental Es-
tratègica.
La Secretària de la Comissió té les següents funcions i atribucions: 
1. Efectuar la convocatòria de les sessions de la Comissió per ordre 
de la Presidència, adjuntant les propostes tècniques. 
2. Assistir, amb veu però sense vot, a la Presidència en les seues 
tasques de direcció de les sessions i votacions. 
3. Redactar i estendre acta de les sessions i remetre-les a l’òrgan 
substantiu. 

4. Mantenir actualitzat el registre d’actes i acords i facilitar l’accés 
a aquest registre per part de tots els seus membres. 
5. Desenvolupar totes les funcions i tasques addicionals d’ordre 
tècnic i administratiu li siguen encomanades per la Presidència. 
Article 9. Els vocals amb veu i vot de la Comissió d’Avaluació 
Ambiental Estratègica.
Participaran en els debats i votacions com a vocals de la Comissió i 
tindran veu i vot. 
La designació dels vocals tindrà caràcter permanent fins que no siga 
revocada per decisió de l’Alcalde, a iniciativa pròpia o a petició de 
la Regidoria d’Urbanisme. 
Els vocals rebran amb antelació mínima de quaranta-vuit hores, la 
convocatòria contenint l’ordre del dia de les reunions, deguen estar 
a la seua disposició la informació sobre els temes que figuren en 
l’ordre del dia en el mateix termini. 
Article 10. Altres vocals de la Comissió d’Avaluació Ambiental 
Estratègica. 
El President de la Comissió podrà designar un vocal entre professio-
nals de reconegut prestigi en la matèria de medi ambient, paisatge o 
planificació urbanística i territorial, que assistirà a la Comissió amb 
veu però sense vot. 
Article 11. El ponent en les sessions de la Comissió d’Avaluació 
Ambiental Estratègica.
L´arquitecte municipal actuarà com a ponent en les sessions de la 
Comissió d’Avaluació Ambiental. 
Proposarà tècnica i jurídicament el document inicial estratègic i 
l’esborrany del pla o programa, i la motivació de l’aplicació del 
procediment simplificat d’avaluació ambiental, proposant si s’escau, 
la seua submissió a consultes de les administracions públiques i 
serveis municipals afectats. 
Article 12. Elecció o designació dels càrrecs. 
Els membres de la Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica 
seran nomenats per l’Alcalde. 
A efectes de la indicada designació, els grups polítics, proposaran a 
l’Alcalde la designació del vocal que els correspon. Igualment, 
aquestes podran proposar la substitució dels qui, per una o altra 
causa, hagen cessat, els nomenaments dels quals es realitzaran pel 
període de temps que reste als cessants. 
Per cada un dels membres titulars es designarà un membre suplent, 
que serà l’únic que li puga substituir en la Comissió. 
Article 13. Durada i cessament dels càrrecs. 
Els membres la Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica de 
Guadassuar cessaran amb ocasió de la constitució de cada nova 
Corporació i, a més, per les següents causes: 
a) Per renuncia.
b) Per expiració del seu mandat, prorrogant aquest fins a la presa de 
possessió del nou titular designat per al següent mandat. 
c) Per mort o incapacitat física o psíquica sobrevinguda. 
d) Per substitució o revocació acordada pel mateix grup polític que 
li va proposar, d’acord amb les seues pròpies regles de funcionament 
intern. 
Títol III
Funcionament de la Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica de 
Guadassuar
Article 14. Règim de funcionament. 
1. Convocatòries i ordre del dia.
Les sessions ordinàries i extraordinàries es convocaran amb dos dies 
hàbils d’antelació. 
Correspon a la Presidència fixar els dies i hores a què se celebraran 
les sessions ordinàries. 
Les sessions extraordinàries urgents es convocaran sense antelació 
mínima, si bé com a primer punt de l’ordre del dia, haurà de ratificar-
se la urgència de la convocatòria i, en el cas que tal ratificació no es 
produïra, tot seguit s’aixecarà la sessió. 
La convocatòria de les comissions es realitzarà a través de correu 
electrònic a l’adreça que faciliten els membres de la Comissió. 
2. Funcionament.
Per a la vàlida constitució de l’òrgan, a efectes de la celebració de 
sessions, deliberacions i presa d’acords, es requerirà l’assistència, 
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presencial o a distància, del President i Secretari o, si escau, dels que 
els supleixen, i la de la meitat, almenys, dels seus membres.
Els debats seran dirigits pel President, el qual haurà de respectar els 
principis generals establerts per als debats plenaris. 
No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no 
figure inclòs en l’ordre del dia, llevat que hi assisteixen tots els 
membres de l’òrgan col·legiat i siga declarada la urgència de 
l’assumpte pel vot favorable de la majoria. 
Els acords seran adoptats per majoria de vots. Quan s´assistisca a 
distància, els acords s’entendran adoptats en el lloc on tinga la seu 
l’òrgan col·legiat i, si no, on estiga ubicada la presidència. 
El dictamen de la Comissió pot limitar-se a mostrar la seva confor-
mitat amb la proposta que li siga formulada pels serveis administra-
tius o bé formular una proposta alternativa. 
3. Actes.
De cada sessió que celebre la Comissió s’estendrà acta per la Secre-
taria de la Comissió, que especificarà necessàriament els assistents, 
l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en 
què s’ha celebrat, així com el contingut de l’acord adoptat. 
L’acta de cada sessió es pot aprovar en la mateixa reunió o en la 
immediata següent. 
La Secretària elaborarà l’acta amb el vistiplau del President i la re-
metrà a través de mitjans electrònics als membres de l’òrgan 
col·legiat, els quals poden manifestar pels mateixos mitjans seua 
conformitat o objeccions al text, als efectes de la seua aprovació, 
considerant-se, en cas afirmatiu, aprovada en la mateixa reunió.
En les certificacions d’acords adoptats emeses amb anterioritat a 
l’aprovació de l’acta es farà constar expressament aquesta circums-
tància. 
Article 15. Resolució del procediment. 
En conformitat amb el que preveu l’art. 51.2 de la Llei 5/2014, 
efectuades les consultes, i a resultes de les mateixes, i si escau els 
informes favorables respecte al fet que el pla o programa no té efec-
tes significatius sobre el medi ambient, s’elaborarà l’Informe Am-
biental i Territorial Estratègic per a la seua aprovació per l’òrgan 
ambiental i territorial municipal, i la seua publicació en el DOCV, 
continuant el procediment de aprovació del pla o programa d’acord 
amb la Llei 5/2014. 
La Comissió acordarà emetre el corresponent Informe Ambiental i 
Territorial Estratègic, per considerar, d’acord amb els criteris de 
l’annex VIII de la llei 5/2014, que el pla o programa no té efectes 
significatius sobre el medi ambient i el territori, resolent l’avaluació 
ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat. 
El termini de què disposa la Comissió per emetre l’informe que 
corresponga, d’acord amb l’apartat anterior, és de quatre mesos des 
de la recepció del document de sol·licitud, prorrogable per altres dos 
mesos quan la complexitat del document ho requerisca, tot això 
conforme al que disposa en l’art. 51.3 de la Llei 5/2014. 
Així mateix, si la Comissió estimés de manera inequívoca que el pla 
o programa és manifestament inviable per raons ambientals, o quan 
el document inicial estratègic no reunisca condicions de qualitat 
suficients apreciades per aquest òrgan, podrà declarar la inadmissió 
del pla o programa mitjançant el procediment previst en l’art. 50.4 
de la llei 5/2014. 
Article 16. Comunicació i publicitat del document de l’Informe 
Ambiental i Territorial Estratègic.
La resolució de l’Informe Ambiental i Territorial Estratègic es co-
municarà a l’òrgan promotor (l’Alcalde o el mateix Ple de 
l’Ajuntament) i a l’òrgan substantiu (Ple de l’Ajuntament), als efec-
tes de continuar el procediment d’aprovació del pla d’acord amb la 
LOTUP.
La resolució s’ha d’enviar per a la seua publicació al Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana. 
Article 17. Seguiment expedients sotmesos a Avaluació Ambiental 
y Territorial Estratègica. 
S’habilitarà a la pàgina web municipal la corresponent secció per al 
seguiment dels expedients sotmesos a avaluació ambiental i territo-
rial estratègica. 

DISPOSICIONS ADICIONALS
Disposició Addicional Primera- La modificació total o parcial 
d’aquest Reglament, així com la dissolució de la Comissió d’Avaluació 
Ambiental Estratègica de Guadassuar,  correspon al Ple de 
l’Ajuntament de Guadassuar. 
Disposició Addicional Segona.- Una vegada entre en vigor aquest 
reglament, es disposarà d’un termini de tres mesos per a iniciar la 
posada en marxa efectiva de la Comissió.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua publica-
ció en el Butlletí Oficial de la Província de València.”
Contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós-admi-
nistratiu, davant de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribu-
nal Superior de Justícia de València, en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci, de con-
formitat amb allò que disposa l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
A Guadassuar, 4 de setembre de 2018.—L’alcalde, Salvador Monta-
ñana Sanz.

2018/12936
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Ajuntament de Guadassuar
Edicte de l’Ajuntament de Guadassuar sobre correcció 
d’error en el Reglament de la Comissió d’Avaluació 
Ambiental Estratègica, aprovat definitivament pel Ple de 
la Corporació en sessió de data 31 de maig de 2018, i 
publicat en el BOPV número 178 de 13 de setembre de 
2018.

EDICTE
Advertit error en el Reglament de la Comissió d’Avaluació Ambien-
tal Estratègica, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en 
sessió de data 31 de maig de 2018, i publicat en el BOPV número 
178 de 13 de setembre de 2018, es publica, per a general coneixement, 
la correcció oportuna aprovada per decret d’alcaldia número 
484/2019, de 2 de setembre, en els termes següents:
On apareix:
“PRIMER.- Determinar que l’Òrgan Ambiental i Territorial del 
municipi de Guadassuar, per atribució de competències de 
l’Ajuntament-Presidència, és la Junta de Govern Local, si bé l’òrgan 
estarà assistit per la Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica de 
Plans i Programes de l’Ajuntament del Campello, òrgan col·legiat 
de caràcter tècnic”
Es reemplaça per:
“PRIMER.- Determinar que l’Òrgan Ambiental i Territorial del 
municipi de Guadassuar, per atribució de competències de 
l’Ajuntament-Presidència, és la Junta de Govern Local, si bé l’òrgan 
estarà assistit per la Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica de 
Plans i Programes de l’Ajuntament de Guadassuar, òrgan col·legiat 
de caràcter tècnic”
A Guadassuar, 3 de setembre de 2019.—L’alcalde, Salvador Monta-
ñana Sanz.

2019/12757
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