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ACTA CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PARATGE NATURAL DE LA 
SERRA PERENXISA. 
 
 
PERSONES ASSISTENTS: 
 
JOSÉ FRANCISCO GOZALVO LLÁCER 
XAVIER SALAS TREJO 
JOSÉ LUIS VIÑALS 
MANUEL F. SOLER 
JOSÉ MANUEL VELDUQUE 
ELÍAS SERRADOR 
ALFREDO BENLLOCH BARRACHINA 
OLGA ROSELLÓ 
JOSÉ CALABUIG 
 
En Torrent, a 8 de gener de 2015, sent les deneu hores, es reunix EL 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE LA 
SERRA PERENXISA, a la que assistixen les persones relacionats al marge. 
 
Oberta la sessió pel President del Consell s'inicia el debat dels assumptes 
relacionats en l'orde del dia, adoptant-se els dictàmens següents: 
 
PUNT PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 
 
El Consell l'aprova per unanimitat.  
 
PUNT SEGON.- AL·LEGACIONS I APORTACIONS A LA EXPOSICIÓ 
PÚBLICA DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE LA SERRA PERENXISA. 
 
S’arriba per unanimitat al següent dictamen: 
 
APORTACIONS  RELACIONADES  AMB  ASPECTES  BÀSICS  DE  L'ÀMBIT 
D'ACTUACIÓ  
 
De la lectura i revisió dels continguts del Pla Especial ha sigut identificada la 
manca o necessitat d'actualització d'alguns aspectes que es consideren bàsics 
per a justificar els plantejaments d'ordenació i mesures de protecció del 
document, i els efectes del qual es calcula poden tindre vigència durant els 
pròxims 20-30 anys atenent a la naturalesa dels instruments de planejament 
com el que ens ocupa. 
 
En primer lloc cal destacar que amb caràcter general i quan es fa al·lusió a 
l'activitat extractiva de la pedrera dels Arquets (que per cert apareix amb 
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esment erroni en la pàgina 95 del Pla) segueix descrivint-se la mateixa sense 
indicar la seua recent clausura i la transcendència que en el marc del Pla ha de 
tenir la implementació del projecte de restauració ambiental d'aquesta conforme 
a les alternatives recollides en l'Annex 7 de l'ISA o els criteris de la fitxa 3 
d'implementació de les mesures de l'Estudi d'Integració Paisatgística. Per tant 
resultaria positiu actualitzar aquesta situació i integrar directament aquests 
plantejaments en el punt 9.11 de l'Informe d'ISA. 
 
En un nivell d'importància similar i respecte als episodis d'incendis esdevinguts 
en la Serra Perenxisa, no es fa esment a l'incendi més important registrat en els 
últims anys i que es va produir en el mes d'abril de 2014, així com la magnitud 
de la superfície afectada (320 Ha) i els importants riscos ambientals derivats. 
 
No es contemplen en cap moment mesures o programes específics per als 
espais amb una protecció jurídica específica dins de l'àmbit d'actuació, tals 
com el Paratge Natural, la reserva de Fauna de l’Horteta i la Microreserva de 
Flora. Únicament es fa al·lusió a la figura del Paratge Natural Municipal amb la 
incorporació del text íntegre de l'Acord de 10 de febrer de 2006 de declaració 
del mateix. S’haurien en conseqüència de citar les normes de protecció 
específiques per a la microrreserva de flora i la reserva de fauna. 
 
Finalment i per tal d’aconseguir una homogeneïtat territorial i paisatgística en el 
que actualment queda de la muntanya de la Serra Perenxisa íntegrament i 
sempre conscients de les limitacions competencials de l'Ajuntament de Torrent 
en matèria urbanística dins del seu terme municipal, es proposa que el Pla 
Especial incorpore dins de les seues mesures l'establiment de recomanacions 
o criteris orientatius d'integració territorial per al cas de noves revisions o 
modificacions dels planejaments urbanístics dels municipis de Xiva i Godelleta. 
El seu sentit vindria justificat per l'oportunitat per a, sent conscients del període 
de vigència que puga tenir el Pla Especial (20-30 anys), dirigir-se als municipis 
confrontants, principalment en relació amb les àrees de protecció ecològica i 
protecció paisatgística, amb referència a estes recomanacions que per 
exemple, podrien vindre sustentades, entre altres, en els criteris utilitzats per a 
la caracterització de la zonificació del pla i els seus nivells de protecció o els 
continguts de l'article 59 de la memòria normativa del pla, relatiu a les 
condicions estètiques i ambientals de les noves construccions o de les 
modificacions de les existents. 
 
Aquest tipus de recomanacions resultarien igualment d'utilitat per a ser 
annexades a tot aquell informe fruit de la consulta a municipis confrontants que 
des de Xiva o Godelleta es realitzaren davant modificacions puntuals o 
generals del seu planejament municipal. 
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APORTACIONS RELACIONADES AMB ELS ASPECTES NORMATIUS DEL 
PLA I LES MESURES PREVENTIVES I D'INTEGRACIÓ AMBIENTAL DE 
L'ISA  
 
En la pàgina 121, article 14 es permet el proveïment de llenya per a paellers 
o altres instal·lacions d'ús públic. En aquest sentit se sol·licita que siga eliminat 
aquest punt havent de prohibir aqueix tipus de proveïment i a més es 
puntualitze que per a l'ús de llenya en les zones habilitades, els usuaris hauran 
de proveir-se de la mateixa estant prohibida la seua extracció en les zones de 
protecció ecològica i de protecció paisatgística nivell .  
 
En la pàgina 122, article 15, en relació amb la prevenció d'invasió d'espècies 
exòtiques se sol·licita siga incorporat un punt que establisca que, en el cas 
que la invasió es produïsca per exemplars o plantacions de parcel·les o 
habitatges privats el propietari de la mateixa serà el responsable de la seua 
retirada o eradicació, i que en el cas de no realitzar-ho davant el requeriment 
de l'Ajuntament aquest realitzarà els treballs imputant el cost al propietari.  
 
En la pàgina 125 article 22, es troba a faltar, igual que en la resta de continguts 
del Pla al·lusius a l'impacte paisatgístic, l'establiment de condicions i criteris 
estètics específics per a la integració paisatgística de elements externs als 
existents en la serra com antenes o altres.  
 
En la pàgina 125, article 23 relatiu a la publicitat estàtica se sol·licita que per 
als sòls classificats com a sòl urbà o urbanitzable també haja de sol·licitar-se 
informe preceptiu de l'Ajuntament per a la instal·lació de qualsevol tipus de 
tanca, cartell o element publicitari que puga generar un impacte en 
consideració a les visuals que puguen estar connectades amb les àrees de 
protecció ecològica o protecció ambiental. És a dir, que la classificació del sòl 
no siga un eximent per a la seua instal·lació sense cap tipus de condició 
paisatgística.  
 
En la pàgina 132, article 41 relatiu a la regulació de l'activitat cinegética és 
en excés generalista i deuria d’especificar la normativa sectorial actualitzada 
que els afecta (Llei de caça de 2004) tant a l'increment de la biodiversitat, que 
és un dels objectius de la creació del Paratge Municipal Protegit.  
En el mateix article, no es fa referència a la regulació de la repoblació o solta 
d'espècies d'interès cinegètic. 
 
En la pàgina 138, article 53 relatiu als incendis forestals, en el punt 1 es 
prohibeix l'ús del foc en terrenys forestals fora de les zones condicionades per 
a açò. Se sol·licita que l'ús del foc estiga totalment prohibit, sense excepció 
dins els terrenys zonificats com de protecció ecològica o protecció paisatgística 
nivell 1.  
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Article 19. Destrucció de la fauna silvestre. (PÀGINA 124) 
1-Afegir en el punt 1 a continuació de trampes i ceps :  (A excepció dels 
mitjans de control de depredadors previstos en el PTC i llei de caça de la CV.)   
Article 41. Normes Generals. (PÀGINA 132) 
1-El present article menciona la llei de caça de 1970, estant esta derogada per 
la llei de caça de la CV de 2004. 
Article 42. Limitacions. (PÀGINA 133) 
Nova redacció 
2-La declaració de nous vedats de caça diferents dels ja existents, o l'ampliació 
dels mateixos, no es podrà realitzar afectant terrenys inclosos en l'àrea de 
protecció ecològica d'este Pla.  
 
ERRADES DEL CONTINGUT DELS TEXTS DE L’INFORME DE 
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL  
 
El contingut del punt 9.3 relatiu als sòls (pàgina 89), es repeteix en els punts 
9.4 de Fauna i 9.5 Paisatge (pàgines 90 i 91), per la qual cosa, es desconeix el 
contingut real dels punts esmentats on només es llig el text duplicat. 
 
PUNT  TERCER.- DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No es plantegen  assumptes 
 
PUNT QUART.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. President proposa fer una visita a les instal·lacions de la Lloma del Birlet i 
els altres accepten la proposta 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar, sent les  vint hores i trenta 
minuts, la Presidència  alça la sessió de què s'estén la present Acta, 
autoritzada amb les firmes del President i del Secretari 
 
VºBº       EL SECRETARI 
 
EL PRESIDENT 


