
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   727/2022 
Expedient   758/2022 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 23 de novembre de 2022, 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. H., de 2 de novembre de 2022 
(Registre d'entrada de 7 de novembre), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient instruït per la Conselleria 
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, en relació al Projecte de decret, del Consell, pel qual es declaren 
com a zones especials de conservació (ZEC) els llocs d'importància 
comunitària (LIC) Laguna de Salinas, Saler y Cabecicos de Villena, Maigmó i 
Serres de la Foia de Castalla, Arenal de Petrer, Sierra de Salinas i s'aprova la 
norma de gestió de tals ZEC i de les ZEPA Sierra de Salina, Maigmó i Serres 
de la Foia de Castalla, Riu Montnegre i Cabeçó d’Or i la Grana. 
 

 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
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Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 

ANTECEDENTS 
 
Primer. Sol·licitud de dictamen. 
 

 Mitjançant escrit de 16 de juny de 2022, del sotssecretari d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per 
delegació de la titular d'aquesta Conselleria, es va remetre a aquest Òrgan 
consultiu (R.E. de 7-11-2022), el Projecte de decret pel qual es declaren com 
a zones especials de conservació (ZEC) els llocs d'importància comunitària 
(LIC) Laguna de Salinas, Saler y Cabecicos de Villena, Maigmó i Serres de la 
Foia de Castalla, Arenal de Petrer, Sierra de Salinas i s'aprova la norma de 
gestió de tals ZEC o de les ZEPA Sierra de Salina, Maigmó i Serres de la Foia 
de Castalla, Riu Montnegre i Cabeçó d’Or i la Grana. 

 
Tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 10.4 de la Llei 

10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu, a fi 
que aquest Òrgan consultiu emeta el dictamen preceptiu. 

 
Segon. Documentació remesa. 

 
L'expedient remés per l'autoritat consultant està integrat, entre altres, 

pels documents següents: 
 
1. Proposta d'ordre d'inici de 10 de juliol de 2012, i Memòria 

Justificativa. 
2. Ordre d'inici de 23 de juliol de 2012 de la consellera 

d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 
3. Document consultiu de la norma de gestió per a iniciar la tramitació 

de l'avaluació ambiental estratègica. 
4. Acord adoptat per la Comissió d'Avaluació Ambiental el 9 de febrer 

de 2017, pel qual s’emet el document d'abast de l'EATE. 
5. Informe d'impacte en la família de 26 de gener de 2021. 
6. Informe d'impacte en la infància i l'adolescència de 26 de gener de 

2021. 
7. Informe de gènere de 27 de juliol de 2022. 
8. Informe coordinació informàtica favorable de la DGTIC de 10 de maig 

de 2021. 
9. Exposició pública i audiència: 
10. Informe d'al·legacions de 3 de febrer de 2022. 
11. Memòria econòmica i petició d'informe preceptiu a la Direcció 

General de Pressupostos de 6 de juny de 2022. 
12. Informe favorable Direcció General de Pressupostos 16 de juny de 

2022. 
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13. Acord adoptat per la Comissió d'Avaluació Ambiental, el 31 de març 
de 2022. 

14. Certificació del CAPMA de 9 de juny de 2022. 
15. Informe intermedi de l’Advocacia de 25 de juny de 2022. 
16. Memòria tècnica. 
17. Projecte de decret per a l’Advocacia. 
18. Informe de l’Advocacia d'11 d'octubre de 2022. 
19. Informe d’adequació a les observacions de l’Advocacia de 26 

d'octubre de 2022. 
20. Certificació d’informe negatiu petjada de 20 d'octubre de 2022. 
21. Informe de petjada de grups d’interés negatiu de 4 de novembre de 

2022. 
22. Projecte de decret per al  Consell Jurídic Consultiu. 
 
Tercer. Justificació de la norma 
 
Conforme es declara en la Memòria justificativa del Decret projectat, la 

necessitat d'actuació jurídica descansa en: 
 
“1. Necessitat d'actuació jurídica 
Tal com s'indica extensament en el preàmbul de la proposta d'Ordre que 

s'adjunta, a l'efecte de donar compliment a la normativa comunitària, estatal i 
autonòmica reguladora de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000 és 
necessari, mitjançant Decret, declarar com a zones d'especial conservació (ZEC) 
els 94 llocs d'importància comunitària existents a la Comunitat Valenciana i 
aprovar les normes de gestió (plans de gestió) d'aquests espais i de les 43 zones 
d'especial protecció per als ocells ( ZEPA). 

 
La no actuació jurídica suposaria, en particular, una infracció al que 

disposen les Directives Europees 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 
1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora 
silvestres, i 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de 
novembre de 2009, relativa a la conservació dels ocells silvestres (versió 
codificada). En aquest sentit cal destacar l'actitud activa de la Comissió 
Europea tendent a perseguir les esmentades infraccions, que s'ha traduït en 
l'obertura de diversos procediments d'infracció, un d'ells afectant el Regne 
d'Espanya que va acabar amb l'emissió de la Sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea (Sala Quarta), de 22 de setembre de 2011, assumpte C-
90/2010, per la qual es “condemna” a Espanya per falta d'una protecció 
jurídica adequada per a les zones especials de conservació situades en 
l'arxipèlag de Canàries. 

 
Addicionalment, la falta d'adequació jurídica implicaria l'existència 

d'obstacles a l'hora d'obtindre un adequat finançament comunitari de les 
actuacions relacionades amb la gestió d'aquests espais”. 
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En concordança amb el que s'ha exposat, en el preàmbul del Decret es 
posa de manifest que: 

 
“…Els esmentats Llocs d'Importància Comunitària han de ser declarats 

com a zones especials de conservació (ZEC), de conformitat amb el que 
s'estableix en l'article 4.4 de la Directiva 92/43/CEE i en l'article 43.3 de la Llei 
bàsica estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la 
Biodiversitat, així com en l'article 29 bis 4 de la Llei 11/1994, de TU de 
desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat 
Valenciana. Aquesta declaració ha d’anar acompanyada de l'aprovació de les 
mesures de conservació que siguen necessàries per a respondre a les 
exigències ecològiques dels hàbitats i les espècies que van motivar la inclusió 
d'aquests llocs en la Xarxa Natura 2000, perquè així s'ha establit en l'article 
6.1 de la Directiva 92/43/CEE. D'igual manera, la Directiva d'Ocells Silvestres 
també exigeix que en les ZEPA s'establisquen mesures de conservació dels 
hàbitats de les espècies que han motivat la seua declaració a fi de procurar-ne 
la supervivència i la reproducció. Totes dues exigències han sigut recollides en 
la legislació estatal, en concret en els articles 43.3 i 46.1 de la Llei 42/2007 i, 
també en la legislació autonòmica, això és, en els articles 14 quater 1.a) i 29 
bis 4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre. Del que s'estableix en la llei 
valenciana es desprén que aquestes mesures de conservació han de contindre's 
en les denominades "normes de gestió", les quals són equivalents als "plans o 
instruments de gestió" esmentats en l'article 46.1 de la Llei 42/2007. Aquestes 
normes de gestió han de recollir també les mesures necessàries per a evitar la 
deterioració dels hàbitats i les alteracions de les espècies que van motivar la 
inclusió en la Xarxa Natura 2000 d'aquests espais”. 

 
Cal tindre en compte, a més, que tal com s'indica en la documentació 

que s'acompanya al projecte de dictamen, el valor de les zones objecte de 
declaració corresponent és elevat a l'efecte del medi ambient i biodiversitat 
tenint en compte que: 

 
“En el present cas, els espais considerats es corresponen amb 5 espais 

LIC i 4 espais ZEPA, integrats en la Xarxa Natura 2000 degut fonamentalment 
als següents motius: 

 
- Alberguen mostres significatives de 18 hàbitats d'interés comunitari 

inclosos en l'Annex I de la Directiva 92/43/CE, sent 5 d'ells prioritaris (Annex I 
del present document). Val la pena destacar les torberes de canyisos bàsics 
així com una gran quantitat de superfície d'hàbitats propis d'aiguamolls. 

 
Alberga poblacions de 19 espècies incloses en l'Annex I de la Directiva 

2009/147/CE. (Annex II del present document) i la ZEPA de Riu Montnegre 
representa una àrea de vital importància per a l'espècie Bucanetes githagineus. 
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Alberguen poblacions de 9 espècies de mamífers, rèptils i peixos d'interés 
comunitari de l'Annex II de la Directiva 92/43/CE (Annex III del present 
document)”. 

 
En raó de tot això, l'autoritat proponent ha elaborat el Projecte de decret 

de referència. 
 
I, en tal estat el procediment, l'autoritat consultant remet l'expedient 

per a dictamen d'aquest Consell. 
 

 
II 

CONSIDERACIONS 
 
Primera. Sobre el caràcter de l'emissió del dictamen. 
 
Aquest Òrgan consultiu emet el present dictamen en virtut del que 

disposa l'article 10.4 de la Llei de la Generalitat Valenciana, 10/1994, de 19 
de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que estableix la consulta preceptiva en “els projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de les 
lleis i de les seues modificacions”. 

 
 La norma que es projecta és un Decret que té per objecte desenvolupar 
la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat (que té caràcter bàsic) i la Llei 11/1994, de 27 de desembre, 
d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, ja que declara com a 
zones especials de conservació els llocs d'importància comunitària Laguna de 
Salinas, Saler y Cabecicos de Villena, Maigmó i Serres de la Foia de Castalla, 
Arenal de Petrer i Sierra de Salinas i es conclou, per tant, la preceptivitat de 
la consulta a aquest Suprem Òrgan Consultiu. 
 

Segona. El marc general normatiu. 
 
Com ja va tindre ocasió de recordar aquest Consell Jurídic Consultiu 

en els seus dictàmens sobre projectes normatius que guarden analogia amb 
el que s'examina (Dictàmens 433/2017, 349/2018 i el més recent 454/2022, 
entre altres), el Tractat fundacional de la Unió Europea persegueix la 
conservació, la protecció i la millora de la qualitat del medi ambient, la 
protecció de la salut de les persones, la utilització prudent i racional dels 
recursos naturals, i el foment de mesures que tendisquen a fer front als 
problemes mediambientals a escala regional o mundial, incloent-hi les 
mesures de lluita contra el canvi climàtic. 

 
La Directiva 92/43/CEE, del Consell, va regular la conservació dels 

hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres, amb la finalitat de preservar 
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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. La Directiva 209/147/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, relativa a la conservació dels ocells silvestres, 
contempla un règim general de protecció per a tots els ocells que visquen en 
estat silvestre en el territori europeu d'algun dels Estats membres de la UE, 
com també per als ocells migradors quan la seua arribada a Europa siga 
regular. 

 
Per part seua, la Directiva 209/147/CE, del Parlament Europeu i del 

Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació dels ocells 
silvestres, provinent de la Directiva 79/409/CEE, recull un règim general de 
protecció per a tots els ocells que visquen en estat silvestre en el territori 
europeu d'algun dels Estats membres de la Unió Europea, com també per als 
ocells migradors quan la seua arribada a Europa siga regular. 
 

Conforme a la Constitució Espanyola, correspon a l'Estat la legislació 
bàsica sobre el medi ambient, mentre que les comunitats autònomes tenen la 
possibilitat d'establir normes addicionals de control, així com assumir la 
gestió en matèria de protecció mediambiental, encara que aquest esquema és 
molt més complex per la coexistència d'altres títols competencials, de l'Estat 
o de les comunitats autònomes, com són l'ordenació del territori, l'urbanisme, 
la protecció del paisatge, els recursos forestals, els recursos cinegètics i de la 
pesca continental, la protecció del domini públic hidràulic, la defensa 
nacional, etc. 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 de l'Estatut d’Autonomia. 

 
La Llei 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat, estableix el 

règim jurídic bàsic de la conservació, ús sostenible, millora i restauració del 
patrimoni natural i de la biodiversitat espanyola i regula el règim jurídic bàsic 
de la conservació, ús sostenible, millora i restauració del patrimoni natural i 
de la biodiversitat, com a part del deure de conservar i del dret a gaudir d'un 
medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, establit en 
l'article 45.2 de la Constitució. 
 

La mencionada Llei, com ja es va esmentar per aquest Consell Jurídic 
Consultiu (Dictamen 349/2018), s'inspira en la doctrina del Tribunal 
Constitucional sobre el repartiment de les competències en matèria de medi 
ambient, especialment a partir de la Sentència del Tribunal Constitucional 
102/1995, de 2 de juny, que interpreta, sobretot, l'article 45 de la Constitució, 
segons el qual correspon a l'Estat la legislació bàsica sobre el medi ambient, 
i les comunitats autònomes poden establir normes addicionals de control, així 
com assumir la gestió en matèria de protecció mediambiental, encara que 
aquest esquema és bastant més complex per la coexistència d'altres títols 
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competencials, de l'Estat o de les comunitats autònomes, com a ordenació del 
territori, l'urbanisme, la protecció del paisatge, els recursos forestals, els 
recursos cinegètics i de la pesca continental, la protecció del domini públic 
hidràulic, la defensa nacional, etc. 
 

Entre els instruments previstos per a l'ordenació i planificació dels 
recursos naturals es troben els plans d'ordenació dels recursos naturals 
(PORN) i les directrius per a l'ordenació dels recursos naturals, i es mantenen 
les figures dels parcs nacionals, de les reserves naturals, entre altres, a més 
d'incloure els règims de protecció derivats del Dret Comunitari, com els 
anomenats llocs d'importància comunitària (LIC), dels quals deriven les zones 
especials de conservació (ZEC) i les zones d'especial protecció per als ocells 
(ZEPA), la qual cosa no exclou que puguen coexistir altres espais protegits, 
com les àrees marines protegides, les zones humides o marjals, etc. 
 

L'Estatut  d’Autonomia de la Comunitat Valenciana en el seu article 
50.6 atribueix a la Generalitat competència per al desenvolupament legislatiu 
i l'execució respecte de la protecció del medi ambient, en el marc de la 
legislació bàsica de l'Estat i, si escau, en els termes que aquesta legislació 
establisca, la qual cosa no exclou les facultats de la Generalitat per a 
determinar normes addicionals de control. Igualment té reconeguda la 
competència exclusiva en relació amb les muntanyes i els aprofitaments i 
serveis forestals, vies pecuàries i pastures, així com els espais naturals 
protegits i el tractament de les zones de muntanya. 

 
En exercici de la competència citada i en l'àmbit de la Comunitat 

Valenciana es va aprovar la Llei valenciana 11/1994, 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. També es regulen els PORN, 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. 

 
La citada Llei regula en el règim jurídic dels espais naturals protegits i 

considera en particular les mesures aplicables als espais de la Xarxa Natura 
2000 i que atenen la seua conservació. 
 

En anàleg sentit, en la citada Llei 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. 
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Més en concret, en relació amb les mesures de conservació de la Xarxa 
Natura 2000, l'article 14 quater contempla les mesures aplicables a aquests 
espais protegits, i l'article 14 quinquies el règim d'avaluació i autorització de 
plans, programes i projectes en aquests espais. 

 
En l'àmbit procedimental, en la Llei citada es regula la declaració 

d'aquests règims de protecció, com també els seus efectes legals, tant respecte 
dels terrenys que comprenga, en sentit estricte, com sobre els terrenys del 
seu perímetre de protecció i, fins i tot, en relació amb la seua àrea d'influència 
socioeconòmica, i igualment s'estableixen els òrgans de gestió d'aquests 
espais naturals autonòmics -o municipals- i el règim sancionador aplicable. 

 
En concret, cal aprofundir en el procediment per a la declaració de 

zones especials de conservació (ZEC) i zones d'especial protecció per als ocells 
(ZEPA), determinant l'article 29 ter de la Llei valenciana 11/1994, de 27 de 
desembre, que: 

 
“1. La declaració de zones especials de conservació i de zones d'especial 

protecció per als ocells es realitzarà mitjançant decret del Consell. 
 
2. El procediment per a la declaració de les esmentades zones s'iniciarà 

mitjançant ordre de la Conselleria competent en matèria de medi ambient. 
 
3. Iniciat el procediment, aquesta Conselleria elaborarà un projecte de 

decret de declaració, en el qual s'inclourà la delimitació gràfica de l'espai 
protegit Xarxa Natura 2000, una fitxa descriptiva de l'espai i els hàbitats i 
espècies que motiven la seua declaració, i una proposta de normes de gestió, 
les quals es redactaran de conformitat amb el que s'estableix en l'article 47 ter 
de la present llei. 

 
4. El projecte de declaració de l'espai i d'aprovació de les seues normes 

de gestió serà sotmés, pel termini mínim de quaranta-cinc dies, als tràmits 
d'informació pública i d'audiència a les corporacions locals, entitats i 
associacions que exercisquen la representació dels interessos afectats per la 
declaració, sense perjudici d'altres formes i mitjans de participació ciutadana 
que puguen plantejar-se. 

 
5. A la vista de les observacions i al·legacions rebudes durant el període 

d'informació pública i audiència, la Conselleria competent en matèria de medi 
ambient elevarà al Consell la corresponent proposta de declaració mitjançant 
Decret, previ dictamen del Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient 
de la Comunitat Valenciana. 

 
6. La publicació del decret en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana  

expressarà la informació esmentada en l'apartat 3 d'aquest article”. 
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Finalment, l'article 29 quater del mateix text legal reconeix la 
possibilitat que determinats terrenys que siguen confrontants amb aquells 
que formalment hagen sigut declarats zones especials de conservació (ZEC) o 
zones d'especial protecció per als ocells (ZEPA) puguen incloure àrees o 
perímetres d'influència, per a garantir en major mesura la seua conservació 
en condicions ecològiques que mantinguen els hàbitats i les espècies que 
habiten en aquestes, en indicar que: 
 

“Podran establir-se zones perifèriques en la totalitat o en part de l'entorn 
territorial immediat de les zones especials de conservació i de les zones 
d'especial protecció per als ocells a fi d'evitar o minimitzar els impactes 
ambientals negatius, procedents de l'exterior, sobre els hàbitats i espècies que 
han motivat la seua declaració. La concreció de la delimitació i el règim jurídic 
aplicable a aquestes zones, que consistirà com mínim en l'aplicació del règim 
d'avaluació i autorització previst en l'article 14 quinquies, podrà establir-se en 
les normes de declaració de les mateixes o en les normes de gestió regulades 
en el capítol VI del títol III d'aquesta llei”. 
 

En virtut del que antecedeix, en exercici de l'habilitació legal, s'elabora 
el Projecte de decret elevat a dictamen d'aquest Òrgan consultiu de la 
Comunitat Valenciana, atés que és viable jurídicament i es dicta com a 
manifestació de l'exercici de les competències estatutàries que la Generalitat 
ostenta i tot això de conformitat a la legislació prenotada. 

 
Tercera. Procediment d'elaboració. 
 
En el procediment d'elaboració del Projecte de decret que es dictamina 

s'ha seguit el que disposa l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, 
del Consell, que conté el procediment per a l'elaboració de les disposicions 
administratives. 

 
Per part seua, el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, atén, 

entre altres extrems, al procediment d'elaboració dels projectes normatius en 
la Generalitat. 

 
En el present cas, la iniciativa en l'elaboració del Decret projectat va 

partir de l'Ordre, de data 23 de juliol de 2012, de la titular de l'anterior  
Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, competent “ratione 
materiae” al temps d'iniciar-se el procediment d'elaboració de la norma 
reglamentària.  

 
Consta en el procediment la Memòria justificativa de la necessitat i 

oportunitat d'elaborar el Projecte de decret que ens ocupa, emesa pel titular 
del a llavors Direcció General de Medi natural, de la Conselleria proponent, 
en data 6 de juny de 2012. 
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S'ha emés la Memòria econòmica favorable, de la Direcció General sota 
la denominació “Medi natural i Avaluació Ambiental”, en data 6 de juny de 
2022, de la qual es conclou que l'aprovació del projecte normatiu té dotació 
en el corresponent programa pressupostari. 

 
Consta en l'expedient el preceptiu Informe favorable de la Direcció 

General de Pressupostos, emés per la titular, en data 16 de juny de 2022, de 
conformitat amb el que disposen els efectes previstos en l'article 26 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. 

 
També es van incorporar al procediment els informes d'impacte per raó 

de gènere, en la infància i adolescència, i en la família, tots ells emesos pel 
centre directiu proponent de la disposició general que ens ocupa. 

 
Consta l'Informe preceptiu de coordinació informàtica, subscrit en data 

10 de maig de 2021, pel titular de la Subdirecció General competent i que és 
favorable a l'aprovació de la norma projectada. 

 
El Projecte s'ha sotmés a la corresponent avaluació i Declaració 

Ambiental i Territorial Estratègica de les Normes de Gestió dels Espais de la 
Xarxa 2000 proposats, sent aprovada en Sessió celebrada en data 31 de març 
de 2022. Tal com es fa constar en l'Informe del secretari de la Comissió 
d'Avaluació Ambiental, de data 9 d'abril de 2022. 

 
S'ha practicat el tràmit de consulta pública, regulat en l'article 133.1 

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 
 
S'han incorporat les al·legacions formulades durant el tràmit 

d'audiència a la Presidència i altres conselleries de la Generalitat. 
 

 S'ha donat audiència a les corporacions locals, entitats i associacions 
representatives dels interessos afectats per la declaració, i consta també 
haver-se recaptat el dictamen del Consell Assessor i de Participació de Medi 
Ambient de la Comunitat. 

 
Consta l’Informe de l'Advocacia General de la Generalitat, de data 11 

d'octubre de 2022, les observacions del qual formulades a la norma 
projectada s’han incorporat en l'esborrany final, conforme es dedueix de 
l'Informe d'al·legacions de l'Advocacia, de data 26 d'octubre següent, emés pel 
titular de l'òrgan directiu responsable de la tramitació del Projecte de decret 
que ens ocupa. 

 
S'ha incorporat l’Informe de Petjada dels Grups d'Interés negatiu, emés 

a càrrec del sotssecretari de la Conselleria consultant, en data 4 de novembre 
de 2022. 
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Ha de significar-se que els informes avantdits són de contingut 

favorable a la disposició general projectada. 
 
Quarta. Estructura i contingut. 

 
 La disposició proposada revist la forma de Decret i es compon de: 
 

1) El títol de la disposició. 
2) El preàmbul, compost de huit paràgrafs o apartats. 
3) La fórmula d'aprovació. 
 
4) Tres articles, sense cap divisió superior, que són: “Declaració de les 

zones especials de conservació, àmbit territorial i valors que motiven les seues 
declaracions” (article 1); “Norma de gestió” (article 2) i “Règim de 
responsabilitat ambiental” (article 3). 

 
5) Quatre disposicions addicionals: “Comunicació a la Comissió 

Europea” (primera); “Disponibilitat del document tècnic informatiu i justificatiu 
de la Norma de Gestió” (segona); “Previsions respecte a la contaminació de sòls” 
(tercera) “Zona de restricció de vol” (quarta). 

 
6) Una disposició derogatòria: “Derogació normativa”. 
 
7) Dues disposicions finals: “Habilitació normativa” (primera) i “Entrada 

en vigor” (segona). 
 
8) Cinc annexos, amb aquests continguts: 
 
- Annex I. Delimitació gràfica de les zones especials de conservació. 
 
- Annex II. Fitxes descriptives de les zones especials de conservació. 
 
 
- Annex III. Delimitació gràfica de les zones d'especial protecció per als 

ocells (ZEPA). 
 
- Annex IV. Fitxa descriptiva de la zona d'especial protecció per als ocells 

(ZEPA) “SERRES DEL CENTRE D’ALACANT”. 
 
- Annex V. Norma de gestió dels espais protegits de la Xarxa Natura 

2000 ZEC i ZEPA “SERRES DEL CENTRE D’ALACANT”. 
 

La proposta normativa concerneix substancialment la declaració de la 
zona especial de conservació de referència, al mateix temps que desenvolupa 
la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
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biodiversitat (que té caràcter bàsic) i la Llei 11/1994 de 27 de desembre, 
d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. 

 
Cinquena. Anàlisi del contingut del Projecte de decret. 
 
Examinat el contingut, el Decret proposat mereix les observacions 

següents: 
 
Al preàmbul. 

 
 A la fórmula aprovatòria. 
 

En la fórmula aprovatòria, hauria d'incloure's que s'ha donat 
compliment als requisits legals per a l'aprovació del Decret projectat i que la 
Generalitat va procedir a confeccionar la norma de gestió que ha de regir en 
els espais anteriorment esmentats, la qual es va sotmetre als tràmits 
procedimentals previstos en la normativa d'aplicació, entre aquests l'exposició 
pública i l'audiència a les persones interessades. 

 
Així mateix, en la fórmula aprovatòria del Decret projectat, en aquest 

moment procedimental ha d'utilitzar-se la doble expressió “oït” o “conforme 
amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana”. 
 

Al text dispositiu. 
 
Després de definir l'objecte de la disposició, concernent la “Declaració 

de les zones especials de conservació, àmbit territorial i valors que motiven les 
seues declaracions” sobre “els llocs d'importància comunitària Laguna de 
Salinas (ES5212006), Saler y Cabecicos de Villena (ES5212007), Maigmó i 
Serres de la Foia de Castalla (ES5212008), Arenal de Petrer (ES5212010) i 
Sierra de Salinas (ES5213039)…”, les seues delimitacions es descriuen de 
manera cartogràfica en l'annex I del Decret proposat (article 1). 

 
Igualment recull la “Norma de gestió” (article 2) i el “Règim de 

responsabilitat ambiental” (article 3), i es remet a l'annex II i amb les 
característiques principals d'aquests hàbitats que s'indiquen en la 
corresponent fitxa descriptiva (article 2.2). 
 

Ha de significar-se que l'aprovació de la ZEC prevaldrà sobre el 
planejament territorial i urbanístic dels terrenys (article 4.4), i es deixa 
constància del complex règim de responsabilitat sancionadora (article 4.5) i 
de responsabilitat ambiental (article 5). 
 

A l'article 1. Declaració de les zones especials de conservació, 
àmbit territorial i valors que motiven les seues declaracions 
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Es considera anteposar en el títol el terme “objecte” i se suggereix 
al·ludir a l'habilitació legal que dona cobertura reglamentària i empara 
l'aprovació de la norma destinada a efectuar les declaracions de ZEC, que, 
com ja s'ha esmentat anteriorment (consideracions primera i segona del 
present dictamen), descansa en les lleis citades que li donen empara (Llei 
estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat 
(que té caràcter bàsic) i la Llei 11/1994 de 27 de desembre, d'espais naturals 
protegits de la Comunitat Valenciana). 

 
Conseqüentment, hauria de recollir-se en el text final de l'article 

projectat que el decret es dicta en desplegament de les mencionades lleis o, 
almenys, remetre expressament al paràgraf quart del preàmbul, tot això per 
a reforçar la claredat interpretativa i els principis constitucionals de legalitat 
i seguretat jurídica, que imperen en el nostre dret. 
 

Als annexos. 
 

 Els continguts dels annexos són predominantment tècnics, contenint 
les zones especials de conservació proposades en l'article 2 del Projecte de 
decret, la delimitació del qual es descriu de manera cartogràfica en l'annex I 
i especificant en l'annex II els hàbitats naturals d'interés comunitari i les 
espècies d'interés comunitari que motiven la seua declaració s'especifiquen 
en l'annex II del present Decret, que conté la fitxa descriptiva de cada zona 
especial de conservació. 
 
 Els annexos III i IV integren les respectives normes de gestió relatives a 
les zones especials de conservació que es declaren en l'article 1 i es relacionen 
en l'article 2 del Decret projectat. 

 
Per això, igual que es va fer constar en dictàmens anteriors (D. 

349/2018, per tots), el contingut dels respectius annexos, pels motius que 
s'han expressat, no serà objecte de comentaris de naturalesa jurídica. 

 
Aspectes de redacció. 
 
Els termes “decrete”, “conselleria”, “annex”, que figuren en el text de la 

norma projectada, haurien d'escriure's amb la inicial en majúscula. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 
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Que el Projecte de decret, del Consell, pel qual es declaren les zones 
especials de conservació (ZEC) els llocs d'importància comunitària (LIC) 
Laguna de Salinas, Saler y Cabecicos de Villena, Maigmó i Serres de la Foia 
de Castalla, Arenal de Petrer i Sierra de Salinas i s'aprova la norma de gestió 
de tals ZEC i de les ZEPA del mateix nom i codi, és conforme amb 
l'ordenament jurídic. 

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

 
 
 València, 23 de novembre de 2022 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 


