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INFORME Al PLA D'ACCIÓ TERRITORIAL 

FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

 

D'acord amb les competències atribuïdes al Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana per la Llei 1/1993, de 7 de juliol, i amb la tramitació prèvia 

corresponent, el Ple del Comité, en la sessió ordinària celebrada el dia 30 de juliol de 

2012, emet el següent Informe. 

 

 

I.- ANTECEDENTS 

 

El dia 21 de juny de 2012 va tenir entrada en la seu del CES-CV, escrit de la 

consellera d´Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Honorable Sra. Isabel Bonig 

Trigueros, pel qual se sol·licitava l'emissió del corresponent informe al Pla d'Acció 

Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), segons el que disposa 

l'article 3, punt 4, de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana. 

 

De forma immediata el president del CES-CV va convocar a la Comissió de 

Programació Territorial i Medi ambient, a la qual se li va donar trasllat del citat Pla amb 

la finalitat d'elaborar l'Esborrany d'Informe, segons disposa l'article 38 del Reglament 

d'Organització i Funcionament del Comité. 

 

Els dies 9 i 25 de juliol es va reunir en sessió de treball la Comissió de 

Programació Territorial i Medi ambient, per a elaborar el Projecte d'Informe al Pla 

d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), que va ser elevat al 

Ple del dia 30 de juliol de 2012 i aprovat per unanimitat, segons el que preceptua 

l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV. 

 

 

II.- CONTINGUT 

 

Els documents remesos per la Conselleria d´Infraestructures, Territori i Medi 

Ambient sobre el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, inclouen 

els següents textos: 

 

1. Projecte de Decret…, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el 

Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. 

2. Memòria del Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. 

3. Cartografia PATFOR. 

4. Documents d'avaluació ambiental: 

a. Document d'inici. 

b. Document de referència. 

c. Informe de sostenibilitat ambiental. 

d. Memòria ambiental. 

5. Pla de participació pública. 

6. L'estudi del paisatge. 
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III.- OBSERVACIONS Al PLA D'ACCIÓ TERRITORIAL FORESTAL DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 

El CES-CV valora molt positivament la proposta de Pla d'Acció Territorial 

Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) per ser un instrument d'ordenació del 

territori necessari, que articula i programa en el temps les actuacions per a la gestió, 

aprofitament, conservació i millora dels recursos forestals de la Comunitat Valenciana. 

No obstant açò, el CES-CV desitja realitzar les següents observacions o suggeriments 

en honor de millorar o assegurar el compliment dels objectius del mateix. 

 

En primer lloc, el CES-CV entén que els plans d'ordenació dels recursos 

forestals o plans de demarcació forestal són instruments de planificació estratègics per 

al compliment dels objectius previstos en el PATFOR (articles 41 a 43 del document 

normatiu), per la qual cosa sol·licita que s'agilite la seua redacció i aprovació, reduint el 

termini de 12 anys fixada en la planificació d'actuacions. Igualment el CES-CV 

considera necessari que aquests plans arrepleguen els recursos materials i humans 

necessaris per a garantir el compliment dels objectius del PATFOR. 

 

Pel que fa a la coordinació entre el PATFOR, els instruments d'ordenació del 

territori i urbanisme i altres Plans d'Acció Territorial (article 7 del document normatiu), 

el CES-CV entén que en cas de conflicte, aquest es resolga com més prompte millor, i si 

escau justificant objectivament el manteniment i millora del subministrament dels 

serveis ambientals forestals i amb les suficients garanties per als afectats. 

 

Igualment, el CES-CV considera convenient que la cartografia de delimitació de 

terreny forestal que es pose a disposició pública des dels serveis de la Conselleria 

competent (article 19 del document normatiu) siga fàcilment interpretable i que a més 

arreplegue les determinacions dels planejaments urbanístics vigents. 

 

Quant als Programes d'Actuació prevists en el PATFOR, el CES- CV considera 

que haurien d'estar tots quantificats, pressupostats i programats en el temps (punt 12 del 

document propositiu). Igualment, aquells destinats a la prevenció d'incendis haurien de 

tenir la consideració de prioritat alta. 

 

En matèria de prevenció, igual que es fa referència en el PATFOR a l'agricultura 

de muntanya, el CES-CV considera que seria necessari incloure en el mateix a la 

ramaderia com a instrument de prevenció dels incendis forestals (Títol 9 del document 

normatiu). 

 

Finalment, el CES-CV entén que les activitats econòmiques conformen una part 

fonamental dels aprofitaments forestals que es desenvolupen en el terreny. El 

desenvolupament d'aquestes activitats contribueix a la consecució dels principals 

objectius del PATFOR, com són la creació d'ocupació en les zones rurals i el 

desenvolupament econòmic sostenible amb el medi ambient. 

 

Per açò, el CES-CV proposa que s'incloguen com a membres de la Taula 

Forestal una representació de les organitzacions empresarials i sindicals més 

representatives de la Comunitat Valenciana (Annex II del projecte de Decret).  
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Igualment, el CES-CV proposa que es modifique el component “un representant 

d'organitzacions socials o sindicals agràries” per “un representant de les organitzacions 

agràries més representatives”. 

 

D'altra banda, i sense perjudici del manifestat en els dos paràgrafs precedents, el 

Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana considera que l'excessiu nombre 

de membres pot reduir la capacitat operativa d'aquesta i suggereix la seua simplificació. 

 

 

IV.- CONCLUSIONS 

 

El CES-CV valora molt positivament que des de la Conselleria 

d´Infraestructures, Territori i Medi Ambient s'haja remès a la nostra Institució el Pla 

d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) per a l'emissió del 

corresponent informe, que sense ser preceptiu, pot contribuir favorablement en 

l'actualització que s'està realitzant del mateix. 

 

 

 

 

 

 

 Vist i plau 

    El president      La secretària general 

   Rafael Cerdá Ferrer     Mª José Adalid Hinarejos 

 

 


