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AjUNTAMENT DE GANDIA

Pla«;a Majar, 1
46700 GANDIA
Te/.: 96295 94 00
Fax.: 96 2959482

VICENT TODOLÍ FEMENÍA, secretari general acctal. de l'Ajuntament de
Gandia.

CERTIFIQUE: Que segons m'informen els Serveis Tecnics Municipals i en
- relació a la sol:licitud formulada sobre la possibilitat d'instal·lar l'actiYlta~ de

supermercat i aparcament, en I'immoble situat al carrer Ferrocarril d'Alcoi,
núm. 107, carrer Nou d'Octubre núm. 30, avda. República Argentina núm. 62 i
avda. Beniopa núm 17 de Gandia, resulta el seguent:

1. Segons el Pla General vigent, aprovat el 7 de juliol de 1999 i
publicat al BOP 16.08.99 i DOGV 10.09.99, I'emplac;ament
interessat es troba clasificat com a Sol Urba, Zona Residencial
"Eixample".

2. Els usos permesos en aquest sol són: Habitatge, Residencial,

~ Comercial, Oficines, Cultural, Esportiu, Sanitari, Religiós,

Recreatiu, Aparcament, Indústria Redu"idai Petita Indústria.
'. L'ús comercial inclou: els locals oberts al públic destinats al
, comer<; a I'engrós o menor, magatzems exclusivament comercials

i locals destinats a la prestació de serveis privats al públic, com
perruqueries, salons de bellesa, lIavat, planxat i semblants.
L 'ús d'aDarcament: És el destinat a I'estacionament de vehicles
en espais privats o de domini públic adscrits a un servei públic
o patrimonials.

3. L'activitat sol·licitada es troba dins deis usos permesos, pel que és
compatible en I'emplac;amentinteressat.

I, perque així conste als efectes que estableix I'article (52 per a les
Ilicenciesambientals, i4-per -ales'au-toritzacionsambientals integrades i 71 per
a les de comunicació ambiental) del Decret 127/2006, de 15 de setembre, del
Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat,
de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, expedisc la present, a
petició d'ASENSER,S.L., d'ordre i amb el vist i plau del Sr. Regidor Delegat, a
Gandia, sent el quinze de marc;de dos mil deu.

Vist i plau
EL REGIDOR DELEGAT

-

JUAN BAÑULS PEIRÓ, en rep. de Asenser, S.L.
Avda. República Argentina, 15- entresól
46702 GANDIA
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