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 Molt Hble. Senyor: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 12 de maig de 2021, sota la Presidència de 

l’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. I. de 8 de març de 2021 (Registre 
d'entrada, 10 de març), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana ha examinat la Consulta facultativa que ha formulat la persona 
titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Cocentaina (Alacant), sobre una 
sol·licitud de llicència urbanística per a procedir a l'ampliació d'un habitatge 
unifamiliar aïllat dins de l'àrea d'amortiment del Parc Natural de la Serra de 
Mariola. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 De l'examen de l'expedient administratiu remés es desprén que: 
 
 Primer.- La Consulta facultativa. 
 
 Segons consta en les actuacions remeses, un particular resident al 
municipi de l'Eliana (València) va sol·licitar una llicència urbanística 
municipal a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Cocentaina, en escrit datat el 3 de 
gener de 2020, per a procedir a l'ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat 
en el terme municipal d'aquest municipi, i més concretament en la partida E. 
N.,  […], a la parcel·la […] del polígon […]. 
 
 Després d'esmenar i completar la documentació i el projecte d'obres 
presentats, l'Oficina Municipal d'Arquitectura de l'Ajuntament va expressar, 
en el seu informe de 22 de maig de 2020, que les obres podien ser 
autoritzades, sempre que disposaren de l'informe favorable de la Conselleria 
competent en matèria d'espais naturals protegits, ja que l'immoble es troba 
situat dins de l'àrea d'amortiment dels terrenys pertanyents al Parc Natural 
de la Serra de Mariola. 
 
 Per això, l'alcaldessa de l'Ajuntament de Cocentaina va demanar 
l'informe de l'Administració autonòmica de medi ambient, de manera que la 
persona titular de la Direcció Conservació del Parc Natural va emetre un 
primer informe desfavorable, signat el 14 de juliol de 2020, tot expressant que 
la llicència urbanística no era compatible amb la normativa del referit espai 
natural protegit. 
 
 A sol·licitud de l'Ajuntament de Cocentaina, la Direcció Conservació del 
Parc Natural de la Serra de Mariola va emetre un segon informe desfavorable, 
datat el 19 d'octubre de 2020, que reitera els seus raonaments anteriors. 
 
 Després l'Alcaldia va requerir al sol·licitant de la llicència urbanística 
amb la finalitat d'acreditar que l'edificació es troba vinculada a l'explotació 
agrària, en ofici de 30 d'octubre de 2020, tot emetent-se després un tercer 
informe desfavorable de la persona que ocupa lloc de tècnic mitjà del Parc 
Natural, subscrit el dia 14 de desembre de 2020, en el qual, després de 
reiterar les seues anteriors justificacions i motivació, també va recomanar 
elevar una consulta a l'Advocacia de la Generalitat. 
 
 La persona titular de l'Alcaldia va remetre la consulta a l'Advocacia de 
la Generalitat, en ofici de 21 de desembre de 2020, que va ser atesa en la 
comunicació de 9 de febrer de 2021, en el sentit que no podia emetre el seu 
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informe, per impossibilitat legal, d'acord amb els articles 5 i 10 de la Llei de 
la Generalitat 10/2005, de 9 de desembre, d'assistència jurídica a la 
Generalitat, però li recordava que el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana sí que podia atendre les consultes facultatives que li 
pogueren formular les entitats locals radicades a la Comunitat Valenciana, en 
els termes previstos en la seua pròpia normativa reguladora. 
 
 D'aquesta forma, a la vista de l'informe de la Advocacia General de la 
Generalitat, l'alcaldessa de l'Ajuntament de Cocentaina, en ofici de 19 de 
febrer de 2021, que es va dirigir a aquesta Administració Consultiva a través 
de la Direcció General d'Administració Local de la Presidència de la 
Generalitat, va remetre la consulta facultativa i l'expedient tramitat, en format 
de documents electrònics, per a Consulta facultativa d'aquesta Institució 
consultiva. 
 
 La Direcció General d'Administració Local va emetre el seu informe amb 
data 2 de març de 2021, tot entenent aconsellable remetre la consulta 
facultativa a aquesta Institució consultiva, atesa la seua complexitat. 
 
 I trobant-se en l'estat descrit la instrucció del procediment, el secretari 
autonòmic de la Presidència, per delegació i en ofici de 19 de febrer de 2021, 
que es va registrar d'entrada per aquest Òrgan consultiu el dia 10 del mateix 
mes i any, va remetre l'expedient tramitat, per mitjans electrònics i a través 
de l'Oficina de Registre Virtual de Entitats Locals (ORVE), per a Dictamen per 
aquesta Institució consultiva, tot entenent aconsellable l'emissió del 
Dictamen, davant la complexitat tècnica i jurídica de l'assumpte, en aplicació 
del que disposa l'apartat 2n de l'article 2 de la Llei de la Generalitat 10/1994, 
de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, tot posat en relació amb l'article 11 de la mateixa Llei autonòmica. 
 
 
 Segon.- La documentació que s'adjunta i la tramitació de la 
Consulta facultativa. 
 
 La sol·licitud de la consulta facultativa que formula la persona titular 
de l'Alcaldia de l'esmentada corporació municipal es remet juntament amb el 
procediment tramitat per a resoldre el procediment relatiu a la sol·licitud de 
llicència urbanística municipal que va formular el Sr. J. A. F. V., el dia 10 de 
febrer de 2020, per a ampliar un habitatge unifamiliar aïllat en la partida E. 
N., […], parcel·la […] del polígon […]. 
 

Entre la documentació de l'expedient consten els requeriments que es 
van dirigir a l'interessat per a esmenar o completar la documentació, així com 
l'informe de l'arquitecta de l'Oficina Municipal d'Arquitectura, de 22 de maig 
de 2020, favorable a la sol·licitud però amb la condició d'obtenir l'informe 
favorable de l'òrgan de la Conselleria competent en matèria d'espais naturals 
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protegits, per trobar-se els terrenys dins de l'àrea d'amortiment del Parc 
Natural de la Serra de Mariola; els tres informes desfavorables de la Direcció 
i d'un tècnic del Parc Natural, de 14 de juliol, 19 d'octubre i 14 de desembre 
de 2020, en la mesura que consideren que el contingut de la llicència 
urbanística sol·licitada és incompatible amb la normativa que regula 
l'ordenació de l'espai natural protegit, i, finalment, la notificació de la 
resolució d'atorgament de la llicència urbanística d'edificació de l'habitatge 
unifamiliar aïllat, de 15 de setembre de 2000. 
 

Aquesta notificació consta en el certificat lliurat el 7 d'agost de 2020, 
que acredita la resolució municipal núm. 0935/2000, que va dictar l'Alcaldia 
de l'Ajuntament de Cocentaina el dia 15 de setembre de 2000, per a concedir 
aquella llicència urbanística d'edificació al Sr. J. A. F. V. per a construir un 
habitatge unifamiliar aïllat en la partida E. N., […], de l'expressat municipi, 
d'acord amb la sol·licitud i el projecte tècnic que havia presentat. 
 
 A més, consta en las actuacions que s'han remés l'informe que va 
emetre l'advocat coordinador de l'Advocacia General de la Generalitat en la 
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, el dia 9 de 
febrer de 2021, sobre la impossibilitat d'emetre un informe sobre el fons de 
l'assumpte, a més de l'informe subscrit per la persona titular de la Direcció 
General d'Administració Local el dia 2 de març de 2021. 
 
 Per tant, ens trobem davant d'una consulta facultativa en la qual 
l'autoritat municipal consultant no ha expressat l'objecte de la consulta, 
sense perjudici que puguem sobreentendre que no està d'acord amb els 
informes de la Conselleria competent en matèria d'espais naturals protegits, 
com tampoc es fonamenta o recolza la consulta en cap informe municipal i, 
per això, es desconeix la posició que puga mantenir l'autoritat municipal 
consultant respecte de la sol·licitud i tramitació d'un expedient que es refereix 
a la sol·licitud d'una llicència urbanística municipal que, per a ampliar un 
habitatge unifamiliar aïllat, ha estat demanada fa més de quinze mesos. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 Primera.- Les consultes facultatives. 
 
 Aquesta Institució consultiva ha posat de manifest en altres ocasions 
que les consultes que es tramiten a aquesta Institució consultiva seran 
preceptives quan la seua Llei de creació o d'altres disposicions legals així ho 
determinen, mentre que en la resta dels casos les consultes que s'eleven a 
aquesta Administració consultiva solament seran facultatives, com es troba 
previst en l'apartat 2n de l'article 2 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 
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19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, tot seguint així un criteri ja tradicional en el nostre ordenament 
jurídic. A més, l'article 9 de la mateixa Llei autonòmica determina que les 
consultes facultatives de les corporacions locals, de les universitats públiques 
i de les altres entitats de de dret públic hauran de sol·licitar les consultes 
facultatives per mitjà del conseller competent, el que exclou que la consulta 
es puga remetre directament a aquest Òrgan consultiu. 
 
 També en relació amb les administracions locals valencianes, la 
possibilitat de formular consultes facultatives a aquesta Institució consultiva 
està reconeguda explícitament en l'apartat 6é de l'article 73 del Reglament del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que va ser aprovat 
mitjançant el Decret del Consell 37/2019, de 15 de març, en consignar que 
les corporacions locals podran formular, degudament raonades, consultes 
facultatives, per mitjà de la consellera o el conseller competent per raó de la 
matèria objecte del dictamen, qui decidirà si n'és pertinent la remissió al 
Consell Jurídic Consultiu. 
 
 No obstant això, encara que en el present supòsit la consulta es 
referisca a una llicència urbanística d'edificació en terrenys inclosos dins de 
l'àrea d'amortiment d'un parc natural, la consulta facultativa no s'ha remés 
per mitjà de la Conselleria competent en matèria d'urbanisme o en matèria 
d'ordenació dels espais naturals protegits, sinó a través de la Direcció General 
d'Administració Local, quan resulta evident que l'objecte de la consulta 
facultativa no es refereix a l'organització, ni al règim jurídic, ni al règim 
d'exercici de les competències municipals o les formes de prestació dels 
serveis públics municipals, com tampoc al funcionament de la pròpia 
Administració municipal com a entitat local. 
 

Tot l'anterior sense perjudici que les administracions locals, les 
universitats públiques i les altres entitats i corporacions de Dret públic de la 
Comunitat Valenciana hagen de sol·licitar directament l'esmentat dictamen 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana quan la consulta 
siga preceptiva, de conformitat amb les disposicions legals, segons l'apartat 
3r del mateix article 73 de l'expressat Reglament d'aquest Òrgan Consultiu, 
que va ser aprovat pel Decret del Consell 37/2019, de 15 de març, ja 
esmentat. 
 
 
 Segona.- El plantejament de la Consulta facultativa. 
 
 Els parcs naturals són una classe d'espais naturals protegits de la 
Comunitat Valenciana, representatius dels seus ecosistemes naturals o de la 
singularitat de la seua flora, fauna o de les formacions geomorfològiques, que 
mereixen ser protegits, tant en els terrenys que comprenga el seu àmbit 
territorial com en les àrees d'amortiment d'impactes que puguen establir-se, 
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mitjançant l'oportuna declaració, i amb les mesures de protecció que es 
deriven de la seua declaració i de la seua ordenació ambiental, que podrà 
trobar-se en els corresponents plans d'ordenació dels recursos naturals, en 
els plans rectors d'ús i gestió i en les respectives normes de gestió, segons el 
que disposen els articles 3, 7, 29 i 30 i següents de la Llei 11/1994, de 27 de 
desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. 
 

En el present cas, el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Serra 
de Mariola va ser aprovat pel Decret del Govern Valencià 76/2001, de 2 
d'abril, mentre que la declaració del mencionat parc natural es va produir 
mitjançant el Decret del Govern Valencià 3/2002, de 8 de gener, i el Pla rector 
d'ús i gestió del parc natural de la mateixa Serra de Mariola va ser establit pel 
Decret del Consell 79/2007, de 25 de maig. 
 
 En relació amb l'edificació en el medi rural i en els terrenys que són 
objecte de protecció, en l'article 59 del citat Pla d'ordenació dels recursos 
naturals de la Serra de Mariola, aprovat pel Decret del Govern Valencià 
76/2001, de 2 d'abril, es regula, es limita o s'exclou la possible construcció 
d'edificacions de nova planta de qualsevol tipus, es preveu la rehabilitació o 
la reconstrucció de les construccions tradicionals (masos), es restringeix la 
construcció d'habitatges aïllats en sòl no urbanitzable, la construcció de 
magatzems i d'instal·lacions destinats a l'explotació agrícola i ramadera, com 
també destinats a l'explotació forestal o que estiguen relacionats amb les 
activitats turístiques i recreatives. 
 
 Aquesta regulació específica resulta bastant més restrictiva amb els 
usos i aprofitaments que es permeten al sòl no urbanitzable en l'article 197 
de la Llei de la Generalitat 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, 
urbanisme i protecció del paisatge, que admet amb caràcter excepcional i 
només per al sòl no urbanitzable comú les construccions i les instal·lacions 
estrictament indispensables per a l'activitat agrícola, o per a la construcció 
d'habitatges unifamiliars aïllats en un 2% de la superfície de la finca, o d'altres 
aprofitaments previstos en aquest precepte, però quan es tracte de sòl no 
urbanitzable protegit, com és el cas dels espais naturals protegits previstos 
en la legislació autonòmica, la regulació continguda en els plans d'ordenació 
dels recursos naturals «prevaldrà sobre qualsevol altres instruments 
d'ordenació territorial o física», com explicita l'article 35.2 de la ja citada Llei 
de la Generalitat 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de 
la Comunitat Valenciana, amb l'aclariment rellevant que el Tribunal 
Constitucional ha avalat plenament la prevalència de la legislació sobre 
l'ordenació de l'espai natural protegit sobre els altres instruments d'ordenació 
territorial (STC 182/2014, de 6 de novembre). 
 
 En el present supòsit, com resulta d'antecedents, un particular va 
demanar i va obtindre, mitjançant una resolució de 15 de setembre de 2000, 
una llicència urbanística municipal d'edificació per a construir un habitatge 
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unifamiliar aïllat, sis mesos abans de l'aprovació del Pla d'ordenació dels 
recursos naturals de la Serra de Mariola, que va ser aprovat pel Decret del 
Govern Valencià 76/2001, de 2 d'abril. 
 
 Amb posterioritat, el mateix particular ha demanat, en escrit de 3 de 
gener de 2020, una altra llicència per a procedir a l'ampliació de l'habitatge 
unifamiliar aïllat, autoritzat per aquella resolució de l'Alcaldia de data 15 de 
setembre de 2000, en els mateixos terrenys que mesos després van ser 
inclosos, però ara fa més de vint anys -el dia 2 d'abril de 2001- en la zona 
d'amortiment de l'esmentat Parc Natural de la Serra de Mariola. 
 
 En aquesta situació, els propis serveis municipals no consideren oportú 
instar l'emissió de l'informe jurídic preceptiu que ha de constar en tots els 
expedients en els quals es demane una llicència urbanística municipal, com 
es determina en la legislació urbanística en l'article 220 de la Llei de la 
Generalitat 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i 
paisatge de la Comunitat Valenciana, i ja es preveia amb caràcter general en 
l'article 9 del Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat pel 
Decret de 17 de juny de 1955, sinó que, malgrat les objeccions i 
condicionaments que referia l'Oficina Municipal d'Arquitectura en el seu 
informe de 22 de maig de 2020, persisteix l'actitud municipal de no incorporar 
el seu propi informe jurídic preceptiu, però sí de demanar, fins a tres vegades, 
el corresponent informe de l'Administració autonòmica que gestiona els espais 
naturals protegits, que per això va subscriure tres informes desfavorables; a 
més d'un quart informe de l'Advocacia General de la Generalitat i un cinquè 
parer d'aquest Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, sense 
demanar una sola vegada l'informe jurídic municipal preceptiu previst en 
l'esmentat article 220 de la Llei valenciana 5/2014, de 25 de juliol, i deixant 
que transcorregueren els mesos, de forma que una sol·licitud de llicència 
d'ampliació formulada el 3 de gener de 2020 encara no ha estat resolta per 
l'Administració municipal de forma expressa. 
 
 Front a aquesta situació cal posar de manifest que caldrà considerar 
que l'objecte de la llicència urbanística d'ampliació sol·licitada és incompatible 
amb el règim d'ordenació i de limitacions establit per als indicats terrenys de 
l'àrea d'amortiment del Parc Natural de la Serra de Mariola, el que comporta 
que la sol·licitud de llicència d'ampliació s'haurà de desestimar, i mitjançant 
la resolució municipal expressa pertinent, tot seguint el criteri de l'Oficina 
Tècnica Municipal, que han reiterat els altres òrgans preinformants, i en 
aplicació de l'article 59 del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Serra 
de Mariola, aprovat pel Decret del Consell 76/2001, de 2 d'abril. 
 
 En efecte, els plans d'ordenació dels recursos naturals són obligatoris i 
executius en tot allò que afecte la conservació, la protecció o la millora de la 
flora, la fauna, els ecosistemes, el paisatge i els recursos naturals, de manera 
que les seues determinacions han de prevaler sobre qualsevol altre 
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instrument d'ordenació territorial o física, com afirma el mencionat article 35 
de la Llei de la Generalitat 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals 
protegits de la Comunitat Valenciana, posat en relació amb les indicacions de 
l'article 59 del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Serra de Mariola, 
que va aprovar el Decret del Govern Valencià 76/2001, de 2 d'abril. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Per tot el que s'ha exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 Que les qüestions plantejades per la Consulta facultativa han estat 
ateses en el contingut d'aquet Dictamen. 
 
 

V. M. H., no obstant això, resoldrà el que estime més encertat. 
 
 

 València, 12 de maig de 2021 
 
 
       EL SECRETARI GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT. HBLE SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 


