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Expedient   084/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 24 de març de 2021, 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 12 de febrer de 2021 

(Registre d'entrada de 15 de febrer ), 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 relatiu al Projecte de decret del Consell, pel qual es declaren com a 
zones especials de conservació els llocs d'importància comunitària Els 
Alforins, Sierra del Mugrón i s'aprova la norma de gestió de tals zones 
especials de conservació i de les zones d'especial protecció per als ocells Els 
Alforins, La Meca-Mugrón-Sant Benito i Moratillas-Almela. 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 

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

Primer.- Sol·licitud de dictamen. 
 
Mitjançant un escrit de data 12 de febrer de 2021, remés pel 

sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, va tindre entrada en aquest 
Consell Jurídic l'esborrany del Projecte de decret del Consell pel qual es 
declaren com a zones especials de conservació els llocs d'importància 
comunitària Els Alforins i Sierra del Mugrón i s'aprova la norma de gestió de 
tals zones especials de conservació i de les zones d'especial protecció per als 
ocells Els Alforins, La Meca-Mugrón-Sant Benito i Moratillas-Almela, de 
conformitat amb el que disposen els articles 10.4 i 14.1 de la Llei 10/1994, 
de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 

 
L'expedient està integrat amb els informes i tràmits exigits per la 

normativa aplicable a l'elaboració de les disposicions administratives de 
caràcter general. 
 

 
Segon.- Documentació remesa. 

 
 El Consell de la Generalitat va aprovar el llistat dels llocs d'importància 
comunitària (LIC) que havien de proposar-se a la Comissió Europea, en el seu 
Acord de 10 de juliol de 2001, com a forma de contribució per a constituir la 
Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, entre els quals es trobava el de Els 
Alforins i Sierra del Mugrón, per la qual cosa la Direcció General de Medi 
natural va proposar, en la seua resolució de 10 de juliol de 2012 iniciar la 
tramitació de la declaració de 36 LIC com a zones d'especial conservació 
(ZEC), i igualment per a elaborar les seues normes de gestió i declarar 14 
zones d'especial protecció per als ocells (ZEPA). 
 

Es va dictar memòria justificativa pel cap del servei de Biodiversitat en 
data 26 de gener de 2011. 
 

Mitjançant l'Acord de la Comissió Ambiental de 30 de novembre de 
2012, l'òrgan ambiental va indicar que les normes de gestió de referència no 
tenien efectes significatius sobre el medi ambient, per la qual cosa no 
requereixen d'avaluació ambiental prevista en la Llei 21/2013, de 9 de 
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desembre, d'avaluació ambiental. Aquest Acord va ser qüestionat per 
l'Advocacia General de la Generalitat en el seu informe de data 25 de juliol de 
2014, sent substituït per un nou Acord de la Comissió Ambiental de 9 de 
febrer de 2017 que deixa sense efecte l'anterior i dona lloc a una nova 
exposició pública per a completar la seua tramitació i generar l'emissió de la 
corresponent Declaració Ambiental Estratègica. 
 

Durant la consulta prèvia realitzada per l'òrgan ambiental en el marc 
de l'avaluació ambiental, es va consultar a una sèrie de persones i 
administracions: 
 

• En l'àmbit provincial i local: als ajuntaments d'Ayora, Fontanars dels 
Alforins, Villena, La Cañada, el Camp de Mirra, Beneixama, Banyeres de 
Mariola, Diputació Provincial d’Alacant (Infraestructures, Obres i Carreteres; 
Planificació i Gestió Ambiental) i Diputació Provincial de València (Àrea de 
Carreteres). 

• En l'àmbit autonòmic: a la Direcció General de Medi natural, Direcció 
General de Qualitat Ambiental, Direcció General Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Emergències, Direcció General Obres Públiques, Projectes Urbans 
i Habitatge, Direcció Territorial de Turisme, Cultura i Esport, Servei 
d'Infraestructura Verda i Paisatge així com al Servei d'Infraestructures 
Turístiques i Turisme d'Interior. 

• En l'àmbit de l'Administració General de l'Estat: al Ministeri de 
Foment -Demarcació Carreteres de l'Estat- i a la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer. 
 

Al maig de 2017 es va dictar la memòria tècnica de les normes de gestió, 
juntament amb l'Estudi Ambiental i Territorial Estratègic, sotmetent-lo al Pla 
de Participació Pública, sotmetent-se a informació pública mitjançant edicte 
en el DOGV de data 23 de febrer de 2018. 
 

Amb data 29 de setembre de 2020 es va aprovar per la Comissió 
d'Avaluació Ambiental la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica de les 
normes de gestió de la Xarxa natura 2000. 
 

Una vegada elaborada la versió preliminar del projecte de decret -amb 
la seua memòria tècnica i mapes de localització- es procedeix a emplenar, de 
manera paral·lela, els següents tràmits procedimentals formals: 
 

El 14 de gener de 2017 es va sotmetre l'esborrany del Projecte de decret 
a consulta prèvia conforme al que estableixen els articles 133 i següents de la 
Llei 39/2015, 1 d'octubre. 
 

Es van sol·licitar informes d'altres conselleries, així com d'altres 
direccions generals, serveis i direccions territorials de la pròpia Conselleria 
promotora del Projecte. Tot això en aplicació del que disposa l'article 43.1.b 
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de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i l'article 40 del Decret 
24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el 
procediment d'elaboració dels projectes normatius. 
 

En concret, i en el marc d'aquest tràmit es van rebre els escrits del 
Servei de Caça i Pesca, Servei Territorial de València de la CAMACCDR, Servei 
d'Ordenació i Gestió Forestal, Servei de Gestió d'Espais Naturals Protegits, 
Vicepresidència, Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Conselleria 
d'Hisenda i Model econòmic, Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, 
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Conselleria de Presidència i 
Conselleria de Justícia, Administració Pública i Interior. 
 

A fi de facilitar un adequat exercici del dret a participar en l'elaboració 
de la disposició normativa, la versió preliminar del projecte de decret -amb la 
seua memòria tècnica i mapes de localització- es va acompanyar d'un pla de 
participació pública. Així mateix, es va difondre en la pàgina web de la 
Conselleria, donant audiència als interessats de forma particularitzada. 
 

Han respost al tràmit d'audiència els ajuntaments de Fontanars dels 
Alforins, Ayora i la Diputació d’Alacant. Van presentar al·legacions en virtut 
de l'anunci d'informació pública: G. À. i F. SL, J. A. de P. G.-T. (en 
representació del vedat de caça núm. […] R. de B.), Sr. P. O. S. (en nom propi 
i en representació d'A. N. R., SL. i la Sra. I. M. N.. 
 

Existeix informe del Servei de Vida Silvestre de data 10 de gener de 
2020 contestant a les al·legacions efectuades.  
 

Informe de la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental 
de data 18 de febrer de 2020 sobre l'impacte de gènere, emés de conformitat 
amb el que disposa l'article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, 
per a la igualtat entre dones i homes, sense que el Projecte contemple cap 
discriminació per raó de sexe i aplique un llenguatge no sexista en la seua 
nomenclatura. 
 

Informe de la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental 
de data 18 de febrer de 2020 sobre l'impacte en la infància i l'adolescència en 
compliment del que disposa en compliment de l'article 22 quinquies de la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, i de l'article 
6 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties 
de la Infància i l'adolescència. 
 

Informe de la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental 
de data 18 de febrer de 2020 sobre l'impacte en la família en compliment de 
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la disposició addicional desena de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de 
protecció a les famílies nombroses. 
 

Informe preceptiu de coordinació informàtica de la Direcció general de 
Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de data 19 de maig de 
2020, segons l'article 4 del Decret 218/2017 que modifica l'article 94 del 
Decret 220/2014 d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana i la 
Instrucció 4/2012 de Coordinació Informàtica. 
 

Memòria Econòmica de data 28 de maig de 2020 del director general de 
Medi natural i Avaluació Ambiental, on es contempla una despesa pluriennal 
per import total de 428.000 euros, a càrrec del capítol VI, Programa 442.40 
Medi natural del Pressupost de la Generalitat. 
 

Informe favorable de la Direcció General de Pressupostos de data 9 de 
juny de 2020, a l'efecte de compliment del que disposa l'article 26 de la Llei 
1/2015, 6 de febrer. 
 

Certificat de la secretària de data 27 de juliol de 2020 sobre l'acord 
adoptat en la sessió celebrada pel Ple del Consell Assessor i de Participació de 
Medi Ambient celebrada el dia 21 de juliol de 2020. 
 

Informe de l'Advocacia de la Generalitat de data 14 de gener de 2021. 
 

Informe de la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental 
de data 2 de febrer de 2021 d'adequació de l'Esborrany del Decret al contingut 
del que disposa l'informe de l'Advocacia de la Generalitat. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 Primera. Sobre el caràcter de la consulta. 
 
 La titular de la Conselleria amb competència en matèria de medi 
ambient ha recaptat la consulta sobre el Projecte de decret, del Consell, pel 
qual es declara com a zones especials de conservació els llocs d'importància 
comunitària Els Alforins, Sierra del Mugrón i s'aprova la norma de gestió de 
tals zones especials de conservació i de les zones d'especial protecció per als 
ocells Els Alforins, La Meca-Mugrón-Sant Benito i Moratillas-Almela, amb 
caràcter preceptiu, en aplicació del que preveu 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, encara que sense referir-se a cap dels 
seus apartats, en aquest cas l'apartat 4t d'aquest article 10. 
 



 6

 En aquest sentit, aquest precepte i apartat estableixen la regla relativa 
a les consultes preceptives que han de formular-se per l'òrgan competent en 
relació amb els expedients que tramite l'Administració autonòmica que versen 
sobre els «Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es 
dicten en execució de lleis i les seues modificacions». 
 
 El Centre directiu responsable de l'elaboració d'aquest Projecte de 
decret ha sigut la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental, 
que és el Centre directiu de la Conselleria competent en matèria de medi 
ambient al qual correspon les funcions en matèria d'espais naturals protegits 
i biodiversitat, Xarxa Natura 2000, gestió forestal sostenible i vies pecuàries, 
caça, pesca continental, gestió de parcs naturals, restauració hidrològica 
forestal i avaluació ambiental i estratègica dels projectes, en aplicació de les 
previsions de l'article 13 del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria 
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que 
va ser aprovat pel Decret del Consell 158/2015, de 18 de setembre. 
 
 

Segona.- Objecte del Decret i marc normatiu. 
 
 El Projecte de decret té com a objecte declarar zones d'especial 
conservació els espais Els Alforins i Sierra del Mugrón que van ser aprovades 
com a lloc d'interés comunitari (LIC) per la Comissió Europea en la seua 
Decisió de la Comissió Europea de 19 de juliol de 2006, per la qual cosa 
s'adopta de conformitat amb la Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de 
maig de 1992, regular 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, foren significatius i d'importància per a la 
preservació de la flora i fauna silvestres en l'àmbit de la Unió Europea. Es 
tracta, per tant de dos espais pertanyents a la xarxa ecològica Natura 2000 
creada per la Unió Europea. 
 
 El projecte també té per objecte aprovar la norma de gestió d'aquests 
espais i de les zones d'especial protecció per als ocells (SAPA) Els Alforins, 
Meca-Mugrón-Sant Benito i Moratillas-Almela, que van ser declarades amb 
anterioritat per l'Acord de 5 de juny de 2009, del Consell (DOCV número 6031 
de 9 de juny de 2009). 
 
 Des del punt de vista normatiu, el procediment per a la declaració de 
ZEC i ZEPA i per a l'aprovació de les seues normes de gestió es troba regulat 
amb caràcter específic en l'article 29 ter de la Llei 11/1994, de 27 de 
desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Així mateix 
són aplicable les regles procedimentals fixades en el Decret 24/2009, de 13 
de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat 
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 A més de l'ordenament comunitari ja esmentat, conforme a la 
distribució competencial amb base en el prescrit en l'article 149.23a de la 
nostra Carta Magna, correspon a l'Estat la legislació bàsica sobre el medi 
ambient, per tal com les comunitats autònomes poden establir normes 
addicionals de control, així com assumir la gestió en matèria de protecció 
mediambiental. L'ordenament jurídic estatal es compon per la Llei 42/2007, 
de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, que va derogar 
de manera expressa, l'anterior Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació 
dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres. 
 
 En tot cas, dins del respecte a les determinacions de la citada normativa 
comunitària i de la legislació estatal bàsica, la Generalitat pot abordar el 
desenvolupament legislatiu i l'execució en l'àmbit de la protecció del medi 
ambient, a tenor del que disposa l'apartat 6é de l'article 50 de l'Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant la Llei orgànica 
5/1982, d'1 de juliol. 
 
 Així, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana cal referir-se a la Llei 
11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat 
Valenciana, que aprova el règim jurídic que s'aplicarà a aquests espais 
naturals, reconeixent diverses figures de protecció, com els parcs naturals, 
els paratges naturals, els paratges naturals municipals, les reserves naturals, 
els monuments naturals, els llocs d'interés i els paisatges protegits, així com 
altres àrees específiques, com les zones humides, les coves, els avencs i altres 
cavitats subterrànies, i les vies pecuàries. En els articles 47 bis i 47 ter de la 
mateixa Llei, indica els continguts mínims d'aquestes normes de gestió. 
 
 D'altra banda, en la nostra legislació autonòmica també es regulen els 
plans d'Ordenació dels Recursos Naturals, els plans Rectors d'Ús i Gestió, els 
plans especials i les normes de Protecció dels terrenys i del perímetre de 
protecció d'aquests espais naturals susceptibles de protecció. 
 
 

Tercera. Procediment d'elaboració del Projecte de decret. 
 

L'esborrany de Projecte de decret, del Consell, pel qual es declara com 
a zones especials de conservació els llocs d'importància comunitària Els 
Alforins, Sierra del Mugrón i s'aprova la norma de gestió de tals zones 
especials de conservació i de les zones d'especial protecció per als ocells Els 
Alforins, La Meca-Mugrón-Sant Benito i Moratillas-Almela, ha sigut elaborat 
seguint les regles previstes en el procediment d'elaboració de les disposicions 
reglamentàries de la Generalitat que es regula en l'article 43 de la Llei de la 
Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en relació amb les 
previsions del seu desenvolupament que es van aprovar pel 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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Convé ressaltar que l'inici de la tramitació es remunta a l'any 2001, ja 

que el Consell va aprovar el llistat dels llocs d'importància comunitària (LIC) 
que havien de proposar-se a la Comissió Europea, en el seu Acord de 10 de 
juliol de 2001, i en aquest llistat ja es trobaven Els Alforins i la Serra del 
Mugrón, per la qual cosa la llavors Direcció General de Medi Natural va 
proposar en la resolució de data 10 de juliol de 2012 iniciar la tramitació de 
la declaració de 36 LIC com a zones d'especial conservació (ZEC), com també 
per a elaborar les seues normes de gestió i declarar 14 zones d'especial 
protecció per als ocells (ZEPA). 

 
 Es va elaborar un document consultiu per a iniciar l'elaboració de les 
normes de gestió, l'estudi ambiental i territorial estratègic, la memòria tècnica 
de les normes de gestió, dos plans de participació pública, així com les 
versions d'esborranys del Projecte de decret que van ser necessàries en el 
procediment d'elaboració amb tan àmplia participació, fins a aconseguir la 
redacció de la seua última versió. 
 
 Es van realitzar dos períodes d'informació pública, es va notificar 
individualment el tràmit d'audiència a tots els municipis afectats, a la 
Diputació Provincial d’Alacant, a totes les conselleries afectades i als 
interessats de forma particularitzada  
 

Entre aquests ha de ressaltar-se la participació del Consell Assessor i 
de Participació de Medi Ambient, com a òrgan col·legiat consultiu en matèria 
de protecció del medi ambient en el qual participen representants de 
l'Administració i del propi àmbit o sector, com també els informes que va 
emetre l'Administració autonòmica forestal, i la Comissió d'Avaluació 
Ambiental, que va aprovar la declaració ambiental i territorial estratègica en 
la seua resolució de 29 de setembre de 2020. 
 
 D'altra banda, es van incorporar a les actuacions els informes exigits 
per la legislació sectorial sobre la infància, el règim de les famílies nombroses, 
sobre la igualtat de dones i homes, sobre l'administració electrònica i sobre 
els recursos d'índole informàtic. 
 
 Finalment, l'Advocacia General de la Generalitat va emetre el seu 
informe favorable, el 14 de gener de 2021. 
 
 També consta una memòria econòmica i un informe de la Direcció 
General de Pressupostos, en compliment del que disposa l'article 26 de la Llei 
de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions. 
 
 

Quarta. Estructura del Projecte de decret 
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 El Projecte de decret del Consell que s'ha elaborat, pel qual es declara 
com a zona especial de conservació (ZEC) el lloc d'importància comunitària 
(LIC) Els Alforins (ES5213054), Sierra del Mugrón (ES5233034) i s'aprova la 
norma de gestió de tals zones especials de conservació i de les zones d'especial 
protecció per als ocells Els Alforins (ES0000455), Meca-Mugrón-Sant Benito 
(ES0000452), i Moratillas-Almela (ES0000456), part d'aquesta estructura i 
sistemàtica: 
 1) El títol de la disposició. 
 2) El preàmbul, compost de dotze paràgrafs o apartats. 
 3) La fórmula d'aprovació. 
 4) Cinc articles, que són: Objecte (article 1), Declaració de les zones 
especials de conservació, àmbit territorial i valors que motiven la seua 
declaració (article 2), Norma de gestió (article 3), Règim de responsabilitat 
ambiental (article 4) i Previsions respecte a la contaminació de sòls (article 5). 
 5) Dues disposicions addicionals: Comunicació a la Comissió Europea 
(primera) i Disponibilitat del document tècnic informatiu i justificatiu de la 
norma de gestió (segona). 
 6) Una disposició final: Entrada en vigor. 
 7) Una disposició derogatòria: Derogació normativa. 

8) Tres annexos amb aquests continguts: 
8.1. Annex I. Delimitació gràfica de les zones especials de conservació. 
8.2. Annex II. Fitxa descriptiva de la zona especial de conservació ZEC 

Sierra del Mugrón (ES5233034) i ZEC Els Alforins (ES5213054). 
8.3. Annex III. Norma de Gestió dels espais protegits de la Xarxa Natura 

2000. 
 
 

Cinquena. Observacions al text del Projecte de decret. 
 
 Amb la finalitat de contribuir a la millora del Projecte de decret que es 
troba en tramitació, tant pel que fa al necessari respecte al principi de 
legalitat, com per tal de millorar certs aspectes de sistemàtica, de tècnica 
normativa i de contingut, es formulen les observacions, consells i 
recomanacions següents: 
 

A la fórmula aprovatòria. 
 
En la fórmula aprovatòria s’anticipa que el Decret projectat serà aprovat 

“conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana”. Hem 
d’advertir que aquesta expressió només podrà fer-se servir quan, en el cas 
que es formulen observacions essencials, aquestes són ateses, ja que, en cas 
contrari, caldrà emprar l’expressió “oït el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana”, segons que disposa l’article 2.5 de la Llei de la 
Generalitat 10/1994, de 19 de desembre. 
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A l'articulat. 
 
 La disposició que es tramita té per objecte procedir a la declaració de la 
zona especial de conservació (zec) del lloc d'importància comunitària Els 
Alforins (ES5213054) amb una superfície de 1.748,64 hectàrees i la Serra del 
Mugrón (ES5233034) i amb una superfície de 10.115,65 hectàrees, a més 
d'aprovar la norma de gestió de tals zones especials de conservació i de les 
zones d'especial protecció per als ocells Els Alforins (ES0000455), Meca-
Mugrón-Sant Benito (ES0000452) i Moratillas-Almela (ES0000456), sent el 
seu contingut eminentment tècnic, per la qual cosa no planteja comentari de 
cap aspecte jurídic. 
 
 No s'ha formulat cap observació de caràcter essencial. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 Que el Projecte de decret, del Consell, pel qual es declaren com a zones 
especials de conservació els llocs d'importància comunitària Els Alforins, 
Sierra del Mugrón i s'aprova la norma de gestió de tals zones especials de 
conservació i de les zones d'especial protecció per als ocells Els Alforins, La 
Meca-Mugrón-Sant Benito i Moratillas-Almela, és conforme amb l'ordenament 
jurídic. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 24 de març de 2021 
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HBLE SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
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