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Ayuntamiento de Benetússer
Anuncio del Ayuntamiento de Benetússer sobre publicación de la aprobación definitiva de modificación puntual
del PGOU relativa a la distancia entre actividades y
ubicación de tanatorios.
ANUNCIO
APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL
PGOU DE BENETÚSSER RELATIVA A LA DISTANCIA ENTRE
ACTIVIDADES Y UBICACIÓN DE TANATORIOS
El Pleno del Ayuntamiento de Benetússer, en sesión celebrada el dia
25 de abril de 2013 adoptó el siguiente acuerdo:
“1.11 Aprovació definitiva modificació puntual PGOU.
Per acord plenari de 29 de novembre de 2012 es va sotmetre a informació pública per un plaç d´un mes la proposta de modificació
de l´ordenació pormenoritzada del Pla General d´Ordenació Urbana
relatiu a la distància entre activitats i ubicació de tanatoris. Tot açò
segons proposta redactada per l´arquitecte tècnic municipal.
Havent-se realitzat anuncis en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6921 de 12 de desembre de 2012, tauler d´anuncis
de l´Ajuntament de l´11 de desembre de 2012 a 18 de gener de 2013
i diari Las Provincias de 7 de febrer de 2013, no consta la presentació d´al·legacions.
Segons indica la propia proposta, no es modifica l´ordenació estructural del Pla. De conformitat amb l´article 223.5 del Reglament
d´ordenació i gestió territorial i urbanística, aprovat per Decret
67/2006 de 12 de maig, les modificacions dels plans generals referides únicament als elements d´ordenació pormenoritzada es tramitaran conforme al procediment previst per a l´aprovació dels plans
parcials.
Segons l´article 37.2 de la Llei Urbanística Valenciana (LUV), la
competència per a l´aprovació definitiva dels plans que només afecten a l´ordenació pormenoritzada correspon a l´Ajuntament.
Per a la seua aprovació és necesària la majoria absoluta dels membres
de la Corporació, segons l´article 47.2.ll) de la Llei 7/1985 de 2
d´abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL).
Segons l´article 104.1 de la LUV, l ´òrgan que haguera atorgat
l´aprovació definitiva del Pla ordenarà la publicació d´esta per a
possibilitar la seua entrada en vigor.
La publicació de l´acord d´aprovació definitiva de la modificació
s´efectuarà en el Butlletí Oficial de la Província de València, amb
transcripció de l´articulat de les normes urbanístiques objecte de
modificació, segons els articles 104.2.a) de la LUV i 70.2 de la
LBRL.
Prèviament a esta publicació, l´Ajuntament haurà de remetre còpia
completa i diligenciada del document tècnic de la modificació a la
Conselleria d´Infraestructures, Territori i Medi Ambient, segons
l´article 106.1 de la LUV.
Disposa l´article 107 de la LUV que els plans entren en vigor, i són
immediatament executius a tots els efectes, als quinze dies de la
publicació de la resolució aprovatòria amb transcripció de les seues
Normes Urbanístiques i restants documents amb eficàcia normativa.
El Ple de l’Ajuntament de Benetússer ACORDA:
PRIMER-Aprovar definitivament la Modificació de l´ordenació
pormenoritzada del Pla General d´Ordenació Urbana relatiu a la
distància entre activitats i ubicació de tanatoris. D´esta manera:
a)S´inclou un nou pàrraf a l´article 72 de les Normes Urbanístiques
d´este contingut:
“No se permitirá la apertura de nuevos locales destinados a actividades de la Clase D, si su emplazamiento no guarda una distancia
mínima de 25 metros, respecto a otros locales existentes de la misma
actividad, medidos siguiendo el eje del vial o viales”
b)S´inclou un nou article 72 bis a les Normes Urbanístiques d´este
contingut:
“Los tanatorios únicamente podrán ser ubicados en la zona delimitada por el plano que a tal efecto se incluye en el Plan General”
c)S´inclou un plànol relatiu a la zona d´ubicació de tanatoris.
SEGON-Remetre còpia completa i diligenciada del document tècnic
d´esta Modificació a la Conselleria d´Infraestructures, Territori i Medi
Ambient.
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TERCER-Publicar este acord en el Butlletí Oficial de la Província
de València, a fi de possibilitat l´entrada en vigor d´esta modificació,
en els termes previstos en l´article 107 de la LUV.”
Lo que se publica a efectos de eficacia y ejecutividad de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 104 y 107 de la Ley 16/2005 de la
Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, significando al propio tiempo que contra el citado acuerdo de aprobaciòn definitiva, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el
dia siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se estima procedente.
En el supuesto de que se interponga recurso de reposición no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél
no sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
presunta.
En Benetússer, a 18 de junio de 2013.—La alcaldesa, Laura Chulià
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