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EXPEDIENT: A-2019-0068. Evaluación ambiental y territorial estratégica del PUP del PNM los Algezares de Aspe
SITUACIÓ:   Paraje Natural Municipal, Els Algezares d'Aspe
LOCALITAT: Aspe
INTERESSATS: Ajuntament d'Aspe
ASSUMPTE: Comunicació d'informe 

Amb  motiu  de  l'escrit  remés  per  l’Ajuntament
d'Aspe,  amb  data  entrada  en  aquest  Servei
Territorial  el  07/02/2019,  referent  a  petició
d'informe  per  a  avaluació  ambiental  i  territorial
estratègica per procediment simplificat  del  PUP
del  PNM  dels  Algezares  d'Asp,  els  Serveis
Tècnics  de Patrimoni  d'aquest  Servei  Territorial
han emés, amb data 18-02-2018, un informe en
què es fan les consideracions següents:

“El present “Pla d'ús públic del Paratge
Natural  Municipal  dels  Algezares  d'Aspe”,  la
documentació  dels  quals  remitent  el  promotor,
consta de memòria, fitxes urbanístiques i plans.

La  proposta  estableix  en  l'apartat  3.6  Valors
Culturals,  els  béns  patrimonials  existents,  les
seues  característiques  i  la  seua  emplaçament.
Després de l'oportú examen es comprova que es
tracta d'un pla de protecció i  usos de la  zona,
compatible amb els valors del patrimoni cultural i
per tant no és necessari l'adopció de mesures
cautelars addicionals en l'àmbit del patrimoni
arqueològic.”

En  conseqüència,  d'acord  amb  aquests
antecedents,  de  conformitat  amb  l'informe  dels
Serveis Tècnics i en l'exercici de les funcions en
matèria  cultural  establides  en  el  Reglament
Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport aprovat per  Decret
186/2017, de 24 de novembre, del  Consell  i la
resta  de  disposicions  d'aplicació  general,  se  li
comunica  el contingut del referit informe per al
seu coneixement i efectes oportuns.

Con motivo del escrito remitido por el Ayuntamiento
de  Aspe,  con  fecha  de  entrada  en  este  Servicio
Territorial  el  07/02/2019,  referente  a  petición  de
informe  para  evaluación  ambiental  y  territorial
estratégica por procedimiento simplificado del PUP
del  PNM de Los Agezares de Aspe,  los Servicios
Técnicos de Patrimonio de este Servicio Territorial
han emitido, con fecha 18-02-2018, un informe en el
que se hacen las siguientes consideraciones:

“El presente “Plan de uso público del Paraje
Natural Municipal de Los Algezares de Aspe”, cuya
documentación remite  el  promotor,  consta  de me-
moria, fichas urbanísticas y planos.

La propuesta establece en el apartado 3.6 Valores
Culturales, los bienes patrimoniales existentes, sus
características  y  su  emplazamiento.  Tras  el  opor-
tuno examen se comprueba que se trata de un plan
de protección y usos de la zona, compatible con los
valores del patrimonio cultural y por tanto no es ne-
cesario la adopción de medidas cautelares adi-
cionales en el ámbito del patrimonio arqueológi-
co.”

En  consecuencia,  de  acuerdo  con  estos
antecedentes, de conformidad con el informe de los
Servicios Técnicos y en el ejercicio de las funciones
en materia  cultural  establecidas en el  Reglamento
Orgánico  y  Funcional  de  la  Conselleria  de
Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte
aprobado  por  Decreto  186/2017,  de  24  de
noviembre,  del  Consell  y  demás  disposiciones  de
general aplicación, se le comunica el contenido del
referido  informe  para  su  conocimiento  y  efectos
oportunos.
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