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PREÀMBUL

L'avaluació ambiental resulta 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 a través de l'avaluació de projectes, garantint una adequada prevenció dels
impactes  ambientals  concrets  que  es  puguen  generar,  al  mateix  temps  que  estableix  mecanismes
eficaços de correcció o compensació.

Aquest instrument, plenament consolidat, que acompanya al desenvolupament assegurant que
aquest siga sostenible i integrador, deriva del Conveni sobre avaluació de l'impacte en el medi ambient,
de 25 de febrer de 1991, conegut com a Conveni de Espoo i ratificat pel nostre país l'1 de setembre de
1992 i el seu Protocol sobre avaluació 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 aplicable el Conveni Europeu del
Paisatge,  ratificat  el  26  de  novembre  de  2007,  sent  els  seus  continguts  transcrits  a  la  legislació
autonòmica valenciana i havent d'aplicar-se tant en l'avaluació d'impacte ambiental com en l'avaluació
ambiental estratègica.

Aquest marc jurídic va ser recollit en la normativa estatal a través de 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
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, reunint-se ara en
un  únic  text,  el  règim  jurídic  de  l'avaluació  de  plans,  programes  i  projectes  amb  un  conjunt  de
disposicions comunes que aproximen i faciliten l'aplicació de totes dues regulacions, així com la seua
integració en l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, aprovada per Decret 1/2011, de 13 de
gener, del Consell.

No  obstant  això,  mitjançant  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  possibilitat  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 pròpia norma.

Això  requereix  que  de  manera  nova,  els  ajuntaments  realitzen  per  si  mateixos  l'avaluació
ambiental dels seus instruments de planejament urbanístics, dins del marc competencial habilitat amb
aquesta  modificació  normativa,  sense  que  s'haja  previst  per  llei  un  òrgan  específic  per  a  assumir
aquestes noves funcions. Fins al moment, aquesta funció a l'Ajuntament de Novelda venia exercint-se
per  l'Alcaldia,  o  la  regidoria  competent  en  matèria  d'Urbanisme per  delegació,  sobre  la  base  de  la
competència residual establida en l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim
Local.

S'ha estimat la conveniència de crear un òrgan col·legiat de caràcter essencialment tècnic on es
puga realitzar una efectiva avaluació ambiental i territorial, establint un fòrum de debat per a la valoració
del  planejament  des  de  diferents  perspectives  tècniques,  dins  de  la  transversalitat  que  caracteritza
aquesta mena d'instruments. 

La creació de l'òrgan ambiental local com un òrgan col·legiat, es fa a l'empara de l'articule 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.
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TÍTOL I – NATURALESA I FUNCIONS

Article 1. Definició i Objecte.

La Comissió Ambiental i  Territorial  de l'Ajuntament de Novelda és un Comissió complementària, que
actua com a òrgan col·legiat ambiental i territorial, per a la realització de l'anàlisi tècnica dels expedients
que  requerisquen  avaluació  ambiental  i  territorial  en  l'àmbit  competència  local  definit  per  la  vigent
legislació urbanística valenciana, duent a terme quantes actuacions corresponguen a l'empara de la
citada 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 tècnica dels expedients d'avaluació ambiental
i territorial, formulant declaracions ambientals i territorials, i que, en col·laboració amb l'òrgan promotor
substantiu,  vela  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
sigut atorgades als ajuntaments.

La seua 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 es disposa en el present Reglament, per tot el que s'ha
exposat  en  el  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i supletòriament pel que s'estableix
en  la Llei 40/2015 d'1 d'octubre   del Règim Jurídic del Sector Públic o la normativa vigent de règim
jurídic d'aplicació en l'àmbit de les administracions públiques.

Article 3. Àmbit d'actuació.

L'àmbit territorial d'actuació de la Comissió Ambiental i Territorial de l'Ajuntament de Novelda , serà el
terme municipal de Novelda (Alacant) 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 modifica.

Article 4. Seu

La Comissió tindrà la seua seu a l'Ajuntament de Novelda , on celebrarà les seues sessions, podent ser
aquestes per mitjans telemàtics, i, a efectes administratius, quedarà adscrita a la Regidoria de Gestió
Urbanística.

La Comissió es podrà constituir, convocar, celebrar les seues sessions, adoptar acords i remetre actes
tant de manera presencial com a distància.

En les sessions que celebre a distància, els seus membres podran trobar-se en diferents llocs sempre
que  s'assegure  per  mitjans  electrònics,  la  identitat  dels  membres,  el  contingut  de  les  seues
manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació
entre ells en temps real i  la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre altres, es consideraran
incloses entre els mitjans electrònics vàlids,  les videoconferències.

Article 5. Funcions de la Comissió Ambiental i Territorial de l'Ajuntament de Novelda .

Són  funcions  de  la  Comissió  Ambiental  i  Territorial  de  l'Ajuntament  de  Novelda  ,  dins  de  l'àmbit
mediambiental, paisatgístic i de desenvolupament sostenible, les establides per la legislació d'ordenació
del territori, urbanisme i paisatge, per a l'òrgan ambiental i territorial del municipi de Novelda, en el seu
àmbit del planejament objecte de l'avaluació ambiental, en els casos previstos per aquesta legislació.
MEMBRES DEL CONSELL.
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TÍTOL II – ÒRGANS I MEMBRES DEL CONSELL

Article 6. Composició.

La  Comissió  Ambiental  i  Territorial  de  l'Ajuntament  de  Novelda,  estarà  constituïda  pels  següents
membres:

President: El regidor delegat de Gestió Urbanística.
Secretari: El tècnic d'administració general del Departament d'Urbanisme.
Vocals amb veu i vot en la Comissió:
1 Arquitecte municipal.
1 Arquitecte tècnic municipal.
2 Enginyers municipals.
1 Tècnic municipal de Medi Ambient.
1 Tècnic d'administració general del Departament de Patrimoni.

Altres membres:
2 professionals de reconegut prestigi en matèria de medi ambient, paisatge o planificació urbanística i
territorial,  que assistiran a la Comissió  quan calga el  seu  assessorament o quan la  rellevància de
l'assumpte a tractar així ho requerisca,  amb veu però sense vot.

Article 7. Funcions dels càrrecs.

President: exercirà les següents funcions:

1. Ostentar la representació permanent de la Comissió, dirigir la seua activitat, la seua coordinació i
relacions externes.
2. Convocar, presidir, suspendre i alçar les sessions de la Comissió.
3. Fixar l'ordre del dia de les sessions amb l'assistència de la secretaria 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. Mantindre informat a l'Ajuntament dels Acords de la Comissió.
6. Quantes funcions li siguen inherents a la seua condició de president.

Secretari: són funcions i atribucions específiques del secretari del Consell:

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 a l'òrgan substantiu.
4. Mantindre actualitzat el registre d'actes i acords i facilitar l'accés a aquest registre per part de tots els
seus membres.
5.  Desenvolupar  quantes  funcions  i  tasques  addicionals  d'ordre  tècnic  i  administratiu  li  siguen
encomanades per la Presidència.

Vocals: tenen com a funcions pròpies assistir a les sessions a les quals siguen convocats i emetre, en el
seu cas, el seu vot respecte de l'assumpte que li siga sotmés a dictamen.
FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ.
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TÍTOL III – FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ

Article 8. Sessions i periodicitat.

La comissió es reunirà amb la periodicitat que resulte necessària en atenció als dictàmens que li siguen
sol·licitats.

Les sessions es convocaran amb dos dies hàbils d'antelació. 

Correspon a la Presidència fixar els dies i hores als quals se celebraran les sessions ordinàries.

Quan existisquen motius d'urgència les sessions 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 produïsca, tot seguit s'alçarà la sessió.

La  convocatòria  de  les  comissions  es  realitzarà  mitjançant  notificació  electrònica  en  la  seu  de
l'Ajuntament, amb avís en la direcció de correu electrònic que faciliten els membres de la Comissió.

La vàlida celebració de les sessions requereix la presència de la majoria absoluta dels components de la
Comissió, en primera convocatòria, i un mínim de tres membres en segona convocatòria una hora més
tard.

Article 9. Funcionament.

No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'ordre del dia, llevat
que assistisquen tots els membres de l'òrgan col·legiat i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot
favorable de la majoria.

Els  debats  seran  dirigits  pel  president.  La  votació  donarà  com a  resultat  l'aprovació  del  dictamen
corresponent si voten al seu favor la majoria simple dels membres assistents, i en cas d'empat amb el
vot de qualitat del president.

El dictamen de la Comissió podrà limitar-se a mostrar la seua conformitat amb la proposta que li siga
formulada pels serveis administratius o bé formular una proposta alternativa.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Primera.-  La  modificació  total  o  parcial  d'aquest  Reglament,  així  com la  dissolució  de  la  Comissió
Ambiental i Territorial de l'Ajuntament de Novelda correspon al Ple de l'Ajuntament de Novelda .

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 publicació en el Butlletí Oficial de la Província
d'Alacant.


