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Hble. Senyora: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 2 de desembre de 2020, sota la Presidència 

de la Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 De conformitat amb la comunicació de V. H., de 4 de novembre de 2020 
(Registre d'entrada de 10 de novembre), el Ple del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la 
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica, per a elaborar el Projecte d'ordre, d'aquesta Conselleria, 
per la qual es declara la reserva de fauna silvestre Monestir de Santa Maria 
de Benifassà, en el terme municipal de la Pobla de Benifassà. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
 De l'examen de l'expedient administratiu remés es desprén que: 
 
 

Primer.- Documentació remesa. 
 
 El procediment per a la declaració d'aquesta reserva de fauna silvestre 
es va iniciar per iniciativa particular, a sol·licitud de la Sra. Superiora del 
Monestir –en alguns documents, Cartoixa- de Santa María de Benifassà, que 
en la sol·licitud que va presentar en el Registre de l'Administració autonòmica 
de medi ambient, el dia 11 de juliol de 2019, va sol·licitar aquesta declaració, 
a l'empara del que disposa el Decret del Consell 32/2004, de 27 de febrer, pel 
qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçada i 
s'estableixen categories i normes per a la seua protecció. 
 
 La sol·licitud afirma que en aquests terrenys existeixen exemplars de 
les següents espècies de fauna silvestre d'interés: voltors comuns, arpelles, 
trencalossos, falcons pelegrins, àguiles calçades, cabres salvatges, senglars i 
cabirols. 
 
 Acompanya amb la sol·licitud de declaració d'aquesta reserva de fauna 
silvestre la delimitació dels límits dels terrenys de la reserva de fauna, en text 
i en representació cartogràfica, sense signar; un informe sobre els valors 
naturals de la reserva de fauna silvestre, sense signar; una proposta de 
normes de protecció, sense signar; l'escriptura de compravenda de la 
propietat de l'antic monestir a favor de la comunitat religiosa La Gran 
Chartreuse, atorgada davant el notari de l'Il·lustre Col·legi de València amb 
residència a la ciutat de Morella, el Sr. A. P. F., el dia 30 de març de 1960; la 
diligència d'autenticació emesa pel bisbe auxiliar de Valladolid i secretari 
general de la Conferència Episcopal Espanyola, sobre el poder de 
representació que, d’acord amb el Dret Canònic, ha sigut conferit a l'actual 
superiora del Monestir de Santa Maria-Orde de la Cartoixa, de la Pobla de 
Benifassà; així com el certificat que va expedir el canceller-secretari general 
del Bisbat de Tortosa, que acredita que el Monestir de Cartoixes de Santa 
Maria de Benifassà figura en el llistat d'entitats religioses que depenen del 
Bisbat de Tortosa, i que la persona de l'actual superiora «canònica i 
administrativament parlant» (sic) va ser nomenada pel ministre general 
d'aquest orde religiós. 
 
 Després d'haver realitzat el tràmit de consulta pública prèvia, entre els 
dies 1 i 22 d'octubre de 2019, la Direcció General del Medi Natural i 
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d'Avaluació Ambiental va elaborar l'informe sobre la necessitat i oportunitat 
d'elaborar aquest projecte normatiu, la memòria econòmica, l'informe 
d'impacte de gènere, l'informe de coordinació dels recursos informàtics, 
l'informe sobre la repercussió del projecte en el règim de protecció de la 
infància i l'adolescència, i l'informe d'impacte en el règim jurídic de les famílies 
nombroses, tots ells datats els dies 7 d'octubre o 5 de novembre de 2019. 
 
 La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
va emetre el seu informe favorable. 
 
 La persona titular de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació 
Ambiental va oferir el tràmit d'audiència i participació, en oficis de 8 de gener 
de 2020, a la Presidència de la Junta Rectora del Parc Natural de la Tinença 
de Benifassà, a l'Ajuntament i entitats locals menors de la Pobla de Benifassà, 
a la Diputació Provincial de Castelló, a la Universitat Jaume I de Castelló, a 
l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, a diverses entitats 
ecologistes de Castelló, a les associacions de propietaris de terrenys i de veïns 
del municipi, a la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana i al club 
esportiu de caçadors de la localitat. 
 
 D'altra banda, la Sotssecretaria de la Conselleria ara consultant va 
remetre el text de l'esborrany d'aquest Projecte d'ordre, en oficis de 10 de 
gener de 2020, a la Sotssecretaria de la Presidència, a la Sotssecretaria de 
cadascuna de les vicepresidències i a les sotssecretaries de les altres 
conselleries de l'Administració autonòmica, amb la finalitat que pogueren 
formular al·legacions o suggeriments. 
 
 Van comparéixer en el tràmit o van formular al·legacions o 
recomanacions les sotssecretaries de la Presidència, de la Vicepresidència 
primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Vicepresidència 
segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica; així com les 
sotssecretaries de les conselleries d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital; d'Hisenda i Model Econòmic; de Justícia, Interior i Administració 
Pública; de Sanitat Universal i Salut Pública; d'Educació, Cultura i Esport; 
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat; d'Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i la Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. 
 
 També van presentar al·legacions, recomanacions o suggeriments la 
persona que exerceix la Presidència de la Junta Rectora del Parc Natural de 
la Tinença de Benifassà, en l'escrit conjunt subscrit per aquesta Presidència 
del Parc Natural i la Sra. Superiora del Monestir; la persona nomenada com 
a director-conservador del Parc Natural de la Tinença de Benifassà (i del Parc 
Natural del Penyagolosa), que proposa la redacció de dos dels preceptes del 
projecte normatiu; la mare superiora del Monestir, que agraeix el treball del 



 4

personal de la Conselleria, i el representant de la Federació de Motociclisme 
de la Comunitat Valenciana, que recorda l'obligació d'elaborar un catàleg 
d'itineraris per a la utilització de vehicles a motor en determinades àrees de 
terreny forestal. 
 
 El Servei de Vida Silvestre de la Direcció General de Medi Natural i 
d'Avaluació Ambiental va analitzar totes les al·legacions i suggeriments 
formulats, en el seu informe datat el dia 7 d'octubre de 2020, del qual es 
desprén que assumeix pràcticament totes les recomanacions de la Presidència 
de la Junta Rectora del Parc Natural i de la superiora del Monestir, així com 
de la Conselleria competent en matèria de patrimoni cultural valencià, del 
propi director-conservador del Parc Natural de la Tinença de Benifassà i del 
representant de la Federació de Motociclisme de la Comunitat Valenciana. 
 
 A sol·licitud de la Sotssecretaria de la Conselleria ara consultant, 
l'Advocacia General de la Generalitat va emetre el seu informe preceptiu, datat 
el 23 d'octubre de 2020, amb diverses observacions i recomanacions de 
millora i per a aclarir el text de l'esborrany del Projecte d'ordre en alguns 
aspectes, com la compatibilitat entre els diversos instruments de protecció 
que puguen concórrer, el règim d'autoritzacions en la zona de règim restringit 
i l'àmbit de les atribucions dels òrgans competents en matèria de protecció 
del patrimoni cultural. 
 
 La pròpia Direcció de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental va emetre 
el seu informe d'adequació a l'informe de l'Advocacia de la Generalitat, el 30 
d'octubre de 2020, ja que certament aquest informe ja va donar pas a la 
redacció definitiva del Projecte d'ordre de la Conselleria, per la qual es declara 
la reserva de fauna silvestre Monestir de Santa Maria de Benifassà, en el 
terme municipal de la Pobla de Benifassà. 
 
 I trobant-se en l'estat descrit la tramitació del procediment, la 
Sotssecretaria de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per delegació i en ofici de 4 de 
novembre de 2020, que es va registrar d'entrada per aquest Òrgan consultiu 
el dia 10 del mateix mes i any, va remetre l'expedient amb les actuacions, i 
precedit d'un índex dels documents, en format de document portàtil i per 
mitjà de l'Oficina de Registre Virtual de les Entitats Locals (ORVE), per a 
Dictamen per aquesta Institució Consultiva, d'acord amb el que disposa 
l'article 10.4 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de 
creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 

Segon.- Estructura del Projecte d'ordre remés. 
 
 El Projecte d'ordre s'ha elaborat amb l'estructura i sistemàtica següent: 
el títol de la disposició administrativa, un preàmbul compost per quatre 
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paràgrafs, la fórmula d'aprovació, una part articulada amb quatre preceptes 
i les disposicions de la part final, que són dues disposicions addicionals, una 
disposició derogatòria única i una disposició final única. 
 
 Els preceptes de la part articulada son aquests: Declaració de la reserva 
de fauna Monestir de Santa Maria de Benifassà (article 1), Gestió de la reserva 
(article 2), Autoritzacions (article 3) i Senyalització de la reserva (article 4). 
 
 Per part seua, les disposicions de la part final són: De la incidència 
pressupostària (disposició addicional primera), Compatibilitat de les figures 
de conservació i protecció (disposició addicional segona), Derogació normativa 
(disposició derogatòria única) i Entrada en vigor (disposició final única). 
 
 

Tercer.- Justificació del projecte normatiu. 
 
 Les raons que justifiquen l'elaboració d'aquest projecte normatiu que 
proposa declarar una determinada àrea geogràfica com a reserva de fauna 
silvestre, amb el règim especial de protecció que aquesta declaració comporta, 
s'expliciten per la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, 
en l'informe que va emetre el 5 de novembre de 2019, sobre la necessitat i 
oportunitat d'haver procedit a elaborar aquest Projecte d'Ordre, pel qual es 
declara la reserva de fauna silvestre Monestir de Santa Maria de Benifassà, 
en el terme municipal de la Pobla de Benifassà, amb aquestes paraules: 
 
 «Mitjançant escrit amb data 9 de juliol de 2019, la representant legal del 
Monestir de Santa Maria-Orde de la Cartoixa va sol·licitar la declaració com a 
reserva de fauna en el terme municipal de la Pobla de Benifassà. Els valors 
faunístics al·legats, i comprovats per aquest Servei (sic), indiquen una bona 
comunitat de rapinyaires, destacant les necròfagues. Aquestes inclouen una 
colònia de voltors comuns –amb 15 parelles nidificants i 12 pollastres produïts 
en 2019- i una parella d'arpelles, espècie declarada com a “vulnerable” en el 
Decret 21/2004, de 27 de febrer. D'altra banda, la Tinença de Benifassà acull 
des de 2018 el Pla de Reintroducció del trencalòs en el Maestrat. Aquesta 
espècie es va extingir en la Comunitat Valenciana, però està catalogada “En 
perill d'extinció” pel Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al 
desenvolupament del Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció 
Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades. A resultes dels 
alliberaments fets en els voltants, la finca del Monestir és visitada regularment 
pel trencalòs. 
 
 Sobre la base de l'exposat, les raons en les quals es justifica la necessitat 
i oportunitat de tramitar el projecte de declaració com a reserva de fauna es 
troben, d'un costat, en l'establiment d'un règim de protecció així com establir les 
limitacions d'ús i actuacions de conservació que permeten mantindre les 
condicions idònies dels terrenys proposats en els quals s'ha localitzat una 
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comunitat d'ocells necròfags, i, d'un altre, atendre la sol·licitud de declaració 
com a reserva de fauna silvestre realitzada per la propietat dels terrenys, 
d'acord amb l'article 12 del citat Decret 32/2004. 
 

El present informe de necessitat i oportunitat s'emet a l'efecte de 
prosseguir amb la corresponent tramitació administrativa fins a l'aprovació del 
Projecte d'ordre a dalt citat». 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 

Primera.- La consulta remesa. 
 
 La persona titular de la Sotssecretaria de la Conselleria amb 
competència en la matèria de protecció de la biodiversitat ha remés la 
consulta amb caràcter preceptiu, a tenor del que preveu l'apartat 4t de l'article 
10 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que es refereix a la 
consulta preceptiva dels expedients que versen sobre els «Projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de lleis 
i les seues modificacions», per la qual cosa en principi la consulta s'ha 
justificat perquè ens trobem davant una mena de disposició reglamentària 
específica i particular, com són els denominats «reglaments executius», és a 
dir, aquelles disposicions de caràcter general i de rang reglamentari que tenen 
per finalitat el desenvolupament i complement d'una o diverses disposicions 
de rang de llei, sense perjudici que aquest desenvolupament es realitze amb 
caràcter general, de manera parcial i amb major o menor densitat normativa. 
 
 No obstant això, l'article 12 del Decret del Consell 32/2004, de 27 de 
febrer, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna 
Amenaçada, habilita la Conselleria competent en matèria de protecció de la 
flora i la fauna silvestre, si es vol de protecció de la biodiversitat, perquè 
mitjançant Ordre de la Conselleria puga acordar i realitzar declaracions de 
«reserves de fauna silvestre», en aquells casos en els quals es troben «espais 
de relativament xicoteta extensió que, per contindre poblacions excepcionals 
d'espècies de fauna silvestre, albergar temporalment fases vitals crítiques per 
a la seua supervivència o per ser objecte de treballs continuats d'investigació, 
requerisquen un règim de protecció específic», amb la qual cosa aquestes 
declaracions no estan, en sentit estricte, «desenvolupant» la legislació sobre 
conservació dels espais naturals protegits o de preservació de la flora i fauna 
silvestre, sinó més aviat «executant» o «aplicant» el referit règim de protecció 
preestablit. 
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El Centre directiu responsable de l'elaboració del projecte normatiu ha 
sigut la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental, a la qual 
correspon l'exercici de les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, 
de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, 
en matèria d'espais naturals protegits i biodiversitat; Xarxa Natura 2000; 
gestió forestal sostenible i vies pecuàries; caça i pesca esportiva; gestió de 
parcs naturals, i avaluació ambiental estratègica, de conformitat amb el que 
disposa l'article 125 del Decret del Consell 105/2019, de 5 de juliol, pel qual 
s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries 
de la Generalitat. 
 
 

Segona.- Procediment d'elaboració. 
 
 La instrucció del procediment es va ajustar, en termes generals, al 
procediment d'elaboració de les disposicions reglamentàries autonòmiques 
que es regulen en l'article 43 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, que va ser objecte de desenvolupament per mitjà del 
Decret del Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el 
procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, que en 
alguns aspectes, com ocorre amb la denominada publicitat de la informació 
de rellevància jurídica i la promoció de la participació ciutadana dels projectes 
normatius, plans, programes o altres instruments de planificació, es 
complementa amb els continguts de la Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 
d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 A més, el propi projecte normatiu indica en el seu preàmbul que es van 
atendre els principis de bona regulació que, per a l'exercici de la potestat 
reglamentària, es prevenen en els articles 128 i següents de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
 Aquest procediment, relatiu a la declaració de la reserva de fauna 
silvestre existent en els limítrofs del Monestir de Santa María de Benifassà, té 
la particularitat que es va iniciar a instàncies de la propietat, de la 
representant –la superiora- de la comunitat religiosa La Gran Chartreuse, 
com a titular de l'edifici i dels terrenys del Monestir de les Cartoixes Santa 
Maria de Benifassà, i igualment consta en les actuacions l'informe sobre la 
necessitat i oportunitat d'elaborar el Projecte d'ordre i la preceptiva memòria 
econòmica. 
 
 Es van atendre els condicionants establits en la legislació sectorial 
sobre transparència administrativa, sobre igualtat entre dones i homes, sobre 
administració electrònica, sobre la repercussió del projecte en la protecció de 
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la infància i l'adolescència i sobre l'impacte en el règim jurídic de les famílies 
nombroses. 
 
 A més, es va acomplir àmpliament el tràmit d'informació pública i 
audiència, havent comunicat el text del projecte normatiu, per a al·legacions 
i suggeriments, a totes les sotssecretaries de l'Administració autonòmica del 
Consell, com també, a l'Ajuntament i entitats locals menors de la localitat de 
la Pobla de Benifassà, a la Diputació Provincial de Castelló, a la Universitat 
Jaume I de Castelló, a la Junta Rectora del Parc Natural de la Tinença de 
Benifassà, a les entitats de propietaris i de titulars d'aprofitaments dels 
terrenys, a l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, a la 
Federació de Caça de la Comunitat Valenciana, a la Federació de Motociclisme 
de la Comunitat Valenciana, al Club esportiu de caçadors del municipi i a 
diverses associacions i entitats ecologistes i de preservació del medi ambient 
de Castelló, amb la qual cosa es van formalitzar els tràmits específics de 
l'apartat 4t de l'article 12 del Decret del Consell 32/2004, de 27 de febrer, pel 
qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçada, i 
s'estableixen categories i normes per a la seua protecció. 
 
 Van comparéixer en les actuacions i van deduir al·legacions la major 
part de les sotssecretaries de l'Administració del Consell i, més directament 
relacionades amb la preservació del medi ambient i la protecció de la 
biodiversitat: la Presidència de la Junta Rectora del Parc Natural de la Tinença 
de Benifassà, la persona que exerceix la Direcció-Conservació del mateix parc 
natural, la superiora del Monestir de Santa María de Benifassà, i l'expressada 
Federació de Motociclisme de la Comunitat Valenciana. 
 
 Totes les observacions, recomanacions i suggeriments van ser 
informades pel Servei de Vida Silvestre de la Direcció General de Medi natural 
i d'Avaluació Ambiental. 
 
 Van emetre els seus informes preceptius la Direcció General de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, així com l'Advocacia 
General de la Generalitat. 
 

Precisament, aquest últim va donar pas al fet que la Direcció General 
de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental emetrà el seu informe d'adequació a 
l'expressat per l'Advocacia de la Generalitat en el seu informe i a l'elaboració 
de la versió definitiva del text del Projecte d'ordre, per la qual es declara la 
reserva de fauna silvestre Monestir de Santa Maria de Benifassà, en el terme 
municipal de la Pobla de Benifassà. 
 
 
 Tercera.- El marc normatiu de referència. 
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 L'apartat 6é de l'article 50 de l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana reconeix la competència de la Generalitat per a la «protecció del 
medi ambient, sense perjudici de les facultats de la Generalitat per a establir 
normes addicionals de protecció», en el marc de la legislació estatal bàsica, 
encara que en diverses ocasions hem afirmat que quan es declara la protecció 
d'espais naturals o biològics ens trobem davant una matèria en la qual 
conflueixen tres ordenaments jurídics: el Dret Comunitari que emana de les 
institucions de la Unió Europea, la legislació estatal bàsica i la normativa 
autonòmica valenciana (Dictàmens, 27 i 703/2013, 349/2018 i 374/2019, 
entre altres). 
 
 En l'àmbit del Dret Comunitari, quan ens centrem en la protecció de la 
flora o fauna silvestre, ha de citar-se la Directiva 92/43/CEE, del Consell, de 
21 de maig de 1992, que regula la conservació dels hàbitats naturals i de la 
flora i fauna silvestres, amb la finalitat de preservar aquelles zones que, pels 
seus valors ecològics i mediambientals, siguen significatius i d'importància 
per a la preservació de la flora i fauna silvestres en l'àmbit de la Unió Europea. 
 
 En relació amb la legislació estatal bàsica, la primera norma en aquesta 
matèria és la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat, que va derogar de manera expressa la Llei 4/1989, de 27 de 
març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, 
centrant la seua regulació a declarar els principis i la funció social i pública 
del patrimoni natural i la biodiversitat, com a deures de tots els poders públics 
(articles 1 a 8), els instruments perquè en prengueu coneixement i protecció 
(articles 9 a 24), els mecanismes de catalogació, conservació i restauració 
d'hàbitats i espais del patrimoni natural (articles 25 a 53), la conservació de 
la biodiversitat, la qual cosa inclou la conservació de les espècies de fauna 
autòctona silvestre i la protecció de les espècies amenaçades (articles 54 a 
67), així com el règim jurídic de l'ús sostenible del patrimoni natural i la 
biodiversitat (articles 68 a 74), el foment del coneixement, la conservació i la 
restauració (articles 75 a 78) i el règim sancionador (articles 79 i següents). 
 
 Centrant-nos ara en el Dret Autonòmic Valencià, la Llei de la 
Generalitat 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la 
Comunitat Valenciana, contempla els principis generals en aquesta matèria i 
les classes d'espais naturals protegits (articles 1 a 6), el règim general dels 
espais naturals protegits, fins i tot els pertanyents a la Xarxa Natura 2000 
(articles 7 a 23 bis), les formes de declaració d'espai natural protegit i d'espais 
protegits de la Xarxa Natura 2000 (articles 24 a 29 quater), els diversos 
instruments d'ordenació ambiental (articles 30 a 48 quinquies), la gestió 
d'aquests espais naturals (articles 49 a 51) i el règim i el procediment 
sancionats (articles 52 a 61). 
 
 Entre les principals disposicions reglamentàries que completen o que 
han desenvolupat aquesta legislació autonòmica es troba el Decret del Consell 
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32/2004, de 27 de febrer, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià 
d'Espècies de Fauna Amenaçada, i s'estableixen categories i normes per a la 
seua protecció. S’ha de ressaltar que el seu article 12 habilita la declaració i 
aprovació de normes de protecció de reserves de fauna silvestre, mitjançant 
Ordre de la Conselleria, per a aquells espais de relativa poca extensió però 
que continguen poblacions excepcionals de fauna silvestre, les albergue 
temporalment en les seues fases vitals crítiques per a la seua supervivència, 
continuats d'investigació o requerisquen d'un règim de protecció específica, 
per al que fins i tot es dissenya un procediment amb tràmits específics que, 
com ja hem indicat, s'ha observat en les actuacions tramitades. 
 
 Aquest Projecte d'ordre té per finalitat procedir a la declaració dels 
terrenys d'un espai determinat, d'una superfície de 415 ha entorn del 
Monestir de Santa Maria de Benifassà, com a «reserva de fauna silvestre», però 
aquesta figura de protecció no és l'única existent en la zona, ja que tots els 
terrenys d'aquesta reserva de fauna silvestre que, si escau, puga aprovar-se, 
es troben inclosos en el Parc Natural de la Tinença de Benifassà que va ser 
declarat parc natural per mitjà del Decret del Consell 70/2006, de 19 de maig 
(DOGV núm. 5265, de 24 de maig), de la mateixa manera que el Pla 
d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Tinença de Benifassà va ser aprovat 
per mitjà del Decret del Consell 57/2006, de 28 d'abril (DOGV núm. 5252, de 
5 de maig). 
 
 Finalment, com l'Advocacia de la Generalitat també va posar de 
manifest, els terrenys de la reserva de fauna silvestre també es troben inclosos 
dins del Lloc d'Interés Comunitari (LIC) «Tinença de Benifassà, Turmell i 
Vallivana» i de la Zona d'Especial Protecció per als Ocells (ZEPA) «L’Alt 
Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana», per mitjà d'Acord del 
Consell de 5 de juny de 2009. 
 
 Aquestes referències i règims diversos de protecció no n’exclouen uns 
altres, que el propi Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Tinença de 
Benifassà constata en el seu article 11, com la Reserva Nacional de Caça dels 
Ports de Beseit, en l'àmbit geogràfic de la superfície que coincidisca amb els 
terrenys del Parc Natural de la Tinença de Benifassà, així com les 
microreserves vegetals que s'hagen declarat o que es declaren en el futur, com 
el Refugi de Caça denominat Estació Biològica del Mas del Peraire, i les 
muntanyes declarades d'utilitat pública o que puguen declarar-se en el futur. 
 
 

Quarta.- Observacions i suggeriments al text del projecte normatiu. 
 
 De caràcter general. 
 
 La declaració d'una reserva de fauna natural s'ajustarà a Dret quan 
reunisca els valors que justifiquen la seua declaració formal, previstos en 
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l'apartat 1r del Decret del Consell 32/2004, de 27 de febrer, ja citat, que se 
centra en l'existència d'exemplars o poblacions d'espècies de la fauna silvestre 
que requerisquen un determinat nivell de protecció, per la qual cosa 
igualment s'exigeix que s'aproven les respectives normes de protecció 
aplicables a la reserva, en aplicació de l'apartat 3r del mateix precepte, i 
s'hagen complit les exigències procedimentals establides en l'apartat 4t del 
precitat article 12 de l'expressat Decret del Consell, sense perjudici de les 
altres exigències procedimentals que s'han descrit en l'apartat 2n d'aquestes 
consideracions, i de complir els tràmits preceptius que també s'han indicat 
en el mateix apartat 2n. 
 
 En aquest sentit, la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació 
Ambiental ha especificat en el seu informe sobre la necessitat i oportunitat 
del projecte normatiu que ha comprovat els valors que, quant a la fauna 
silvestre, han sigut al·legats per l'entitat religiosa titular de l'edifici del 
Monestir i dels terrenys de la finca que ha promogut la seua declaració, de 
manera que existeix «una bona comunitat de rapinyaires, destacant les 
necròfagues. Aquestes inclouen una colònia de voltors comuns –amb 15 parelles 
nidificants i 12 pollastres produïts en 2019- i una parella d'arpelles, espècie 
declarada com ‘vulnerable’ en el Decret 21/2004, de 27 de febrer», al que afig 
que «la Tinença de Benifassà acull des de 2018 el Pla de Reintroducció del 
trencalòs en el Maestrat» ja que en la Comunitat Valenciana es va extingir fa 
anys però s'està intentant reintroduir ara en la Tinença de Benifassà, ja que 
a nivell estatal «està catalogada com ‘en perill d'extinció’ pel Reial decret 
139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d'Espècies 
Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies 
Amenaçades», i com a resultat dels alliberaments fets en els voltants, «la finca 
del Monestir és visitada regularment pel trencalòs», existint a més exemplars 
d'altres espècies de fauna bastant interessants, com ara les arpelles, els 
falcons pelegrins, les àguiles calçades, les cabres salvatges, els senglars i els 
cabirols. 
 
 En conseqüència, res obsta a la declaració de la reserva de fauna 
silvestre del Monestir de Santa Maria de Benifassà, amb l'àmbit territorial i 
les normes de protecció de la fauna silvestre que s'indiquen en l'apartat 2n de 
l'annex I, que igualment és objecte d'aprovació, sense que semble que 
existisca cap obstacle perquè, dins dels terrenys de la reserva de fauna 
silvestre, es contemple una zona d'accés restringit en els voltants de l'edifici 
del Monestir de Santa Maria de Benifassà, encara que haurà d'aclarir-se 
l'abast d'aquest accés restringit, com exigeix l'Advocacia General de la 
Generalitat en el seu informe, amb l'objectiu de garantir que aquest accés 
restringit sempre siga compatible amb la deguda protecció de la fauna 
silvestre que es proposa amb la declaració d'aquesta «reserva de fauna 
silvestre». 
 
 



 12

De caràcter particular. 
 
 Amb la finalitat de contribuir a l'observança del principi de legalitat del 
projecte normatiu, així com de millorar els aspectes de sistemàtica i de tècnica 
normativa del Projecte d'ordre remés, i d'incrementar la qualitat del text, es 
plantegen les observacions, recomanacions i suggeriments que s'indiquen a 
continuació: 
 

A la fórmula d'aprovació. 
 
 Ha d'aconsellar-se que la fórmula d'aprovació del Projecte d'ordre es 
redacte ordenant de forma adequada els diversos elements que la componen. 
 

Referent a això, aprofitant les referències del mateix text, l'ordre degut 
de la fórmula d'aprovació haurà de començar indicant la facultat de proposta 
de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de protecció de 
la biodiversitat, que es formularà amb el suport legal que li confereix el 
corresponent incís de l'article 28 de la «Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 
de desembre, del Consell»; a continuació s'inclouran aquells tràmits que 
vulguen ressaltar-se, i es podrà subratllar que el procediment es va iniciar per 
la pròpia entitat titular dels terrenys, qui va posar en relleu els valors 
inherents a la fauna que van ser comprovats per la Conselleria, i, en tercer 
lloc, s'indicarà si el Projecte d'ordre és aprovat «conforme amb» o «oït» «el 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana», la qual cosa donarà 
peu per a introduir la fórmula ritual d’«ORDENE», la qual cosa permetrà 
començar el text de la part articulada. 
 

A l'article 2. Gestió de la reserva. 
 
 Es recomana millorar la locució «conselleria competent en matèria de 
biodiversitat» per «conselleria competent en la matèria de protecció de la 
biodiversitat», en congruència amb els principis que inspiren la Llei 42/2007, 
de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 
 

A l'article 3. Autoritzacions. 
 
 En relació a l'apartat 1 i 2, reiterem la recomanació anterior de citar la 
conselleria com «conselleria competent en la matèria de protecció de la 
biodiversitat». 
 
 L’apartat 3 es refereix, en general, a les restants autoritzacions. En el 
seu paràgraf segon, s'indica de manera específica que les activitats que 
puguen afectar o incidir de qualsevol manera «sobre el patrimoni històric, 
artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic o cultural valencià, 
haurà de sol·licitar-se la corresponent autorització de la conselleria amb 
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competències en matèria de patrimoni cultural valencià, en els termes previstos 
en la normativa reguladora d'aquest patrimoni». 
 
 Aquesta previsió és congruent amb el que disposa l'article 35 de la Llei 
de la Generalitat 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, de 
manera que tota intervenció que afecte un monument haurà de ser 
autoritzada per la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural 
valencià, prèviament a la concessió de la llicència urbanística municipal, 
quan siga preceptiva, la qual cosa per descomptat afecta els immobles, edificis 
o conjunt d'edificis que estiguen declarats bé d'interés cultural, en el present 
cas un monestir o cartoixa cistercenca gòtica construïda en el segle XIII, per 
la qual cosa tota obra en l'edifici requereix autorització prèvia de 
l'Administració protectora del patrimoni històric artístic o cultural (article 35 
de la Llei 4/1998), i posterior llicència urbanística de l'Administració 
municipal (articles 213 f)), de la Llei valenciana 5/2014, de 25 de juliol, 
d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana). 
 
 L’apartat 3 de l'article 3 del Projecte d'ordre cal posar-lo en relació amb 
l'incís «a.1» de l'apartat 2 de l'annex I del mateix Projecte d'ordre, en el qual, 
després d'indicar que queda prohibit en l'àmbit de la reserva de fauna silvestre 
la realització de construccions o instal·lacions no directament relacionades 
amb la gestió de la reserva de fauna, s'afig «excepte en el recinte del Monestir 
de Benifassà en el qual es podrà continuar realitzant les obres i instal·lacions 
pròpies i/o adequades a la seua activitat com a congregació religiosa», la qual 
cosa ja va ser advertit per l'Advocacia General de la Generalitat en el seu 
informe, per la qual cosa l'advertiment que, en aquest incís s'efectua al fet 
que aquestes obres i instal·lacions que es podran efectuar serà sense perjudici 
del que estableix la normativa sectorial aplicable. Per això, en tot cas, 
l'execució de qualsevol obra, construcció o instal·lació en un edifici protegit 
es troba subjecte a la prèvia obtenció de les autoritzacions i llicències que 
s'han descrit per la consideració del Monestir com Bé d'Interés Cultural (BIC).  
 

A l'article 4. Senyalització de la reserva. 
 
 Es reitera el suggeriment que l'expressió «conselleria competent en 
matèria de biodiversitat» se substituïsca per «conselleria competent en la 
matèria de protecció de la biodiversitat». 
 

Aspectes de tècnica normativa i qüestions de redacció. 
 
 Amb caràcter general, el projecte normatiu s’ha elaborat seguint els 
criteris de sistemàtica i de tècnica normativa que es contenen i detallen en el 
Decret del Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el 
procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
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 A més, la redacció del text complet del Projecte d'ordre ha sigut bastant 
acurada i adequada. 
 

Haurà de substituir-se la paraula «comptetències» per «competència» 
(article 3). 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 Que el Projecte d'ordre, de la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la 
qual es declara la reserva de fauna silvestre Monestir de Santa Maria de 
Benifassà, en el terme municipal de la Pobla de Benifassà, s'ajusta a 
l’ordenament jurídic. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 2 de desembre de 2020 
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