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PLA DE GESTIÓ I MEMÒRIA ECONÒMICA
1. Marc general del Pla de gestió i memòria econòmica
El Pla de gestió del PORN té com a objectiu principal assegurar una sèrie d'accions que
contribuïsquen a aconseguir el compliment dels objectius proposats en la normativa, centrats en la
conservació i l'ús sostenible dels recursos naturals, i també en l'ús públic ordenat del medi natural. El
programa busca conformar unes actuacions bàsiques en l'àmbit del PORN que en faciliten la
conservació i siguen el nucli per al funcionament i el desenvolupament futur del PORN. Per això, les
actuacions i intervencions han de contribuir a facilitar l'ajuda necessària per a definir una gestió
integrada i eficaç del conjunt del seu territori.
Tot això, amb independència de les actuacions que puguen programar els diferents plans que
complementen e l PORN, en particular el Pla rector d'ús i gestió (PRUG) del parc natural. No obstant
això, la gestió en l'àmbit del PORN i del parc natural es desenvoluparà, amb caràcter general,
en el marc tècnic i administratiu definit pels blocs temàtics d'actuació que a continuació e s
descriuen.
Un altre aspecte important és l'estructura del programa. La Llei 11/1994, d'espais naturals protegits,
en referir-se al contingut dels PORN indica que hauran de comptar amb un programa econòmic i
financer (art. 34.1.i), que es concreta en aquest PORN del Túria en la forma d'un pla de gestió. El
programa que ací es presenta no és un estudi econòmic i financer del valor dels recursos naturals, dels
usos i de les terres del PORN del Túria, sinó un programa econòmic i financer que preveu les
inversions públiques en el seu àmbit territorial i per als objectius que es fixa. La Conselleria de
Territori i Habitatge considera que aquesta interpretació és fidel a l'esperit de la Llei 11/1994, que no
contradiu les seues disposicions i que, segons aquesta Llei 11/1994, no cal un estudi econòmic i
financer del valor dels recursos naturals, dels usos i de les terres del PORN, sense perjudici de la
responsabilitat patrimonial en què es poguera incórrer en el cas de limitar efectivament el dret de la
propietat, cas aquest en què seria aplicable el que s'ha establit sobre això en l'article 20 de la Llei
11/1994 esmentada.
Els principals criteris per a definir les actuacions que finalment han conformat el Pla de gestió i
la memòria econòmica han sigut:
- Normativa del PORN.
- Recomanacions d'ordenació incloses en els diferents apartats del document on s'han tractat les
diferents temàtiques que afecten l'àmbit del PORN (medi físic, vegetació, fauna, medi social...).
- Necessitats detectades i objectius generals del PORN.
El Pla de gestió i la memòria econòmica no estableixen un marc pressupostari detallat, ni uns terminis
precisos. D'acord amb de les prioritats objectives de cada actuació, s'estableixen uns terminis
flexibles per a executar les actuacions, que se situen a curt, mitjà i llarg termini. Les prioritats es
defineixen tant en funció de la necessitat objectiva de l'actuació com de la capacitat tècnica
pressupostària dels organismes executors. Per tant, el sistema de priorització de definició de
terminis es retroalimentarà durant l'execució del PORN, de manera que les prioritats previstes
inicialment podran canviar atenent circumstàncies o conjuntures de viabilitat o oportunitat en matèria
tècnica o econòmica, per a un millor compliment dels objectius generals del pla.
El programa d'actuacions preveu també un conjunt d'actuacions dirigides a coordinar i concretar amb
eficàcia, amb caràcter indicatiu, les polítiques de conservació, dotació d'infraestructures i recuperació
i gestió dels recursos naturals.
El total de la inversió prevista per a les actuacions programades és d'1.892.000 €. La major part de
la inversió prevista correspon a la conselleria competent en medi ambient, com a organisme
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promotor de la major part de les actuacions derivades del PORN i relacionades amb la conservació i
l'ús sostenible dels recursos naturals.
Algunes actuacions plantegen l'elaboració d'un projecte executiu, seguit de la seua execució. Tal com
s'indica en aquests casos, el pressupost d'execució només és orientatiu, i serà l'estudi o projecte previ
el que haurà de concretar la inversió realment necessària per a executar-lo.
2. Síntesi del Pla de gestió i la memòria econòmica
Les actuacions previstes s'agrupen en cinc blocs, cada un arreplega una sèrie d'actuacions, amb el
codi corresponent, indicades en les taules que segueixen. L'apartat següent presenta les fitxes
detallades de cada una de les actuacions que conformen el programa. Els cinc blocs en què
s'estructura el programa d'actuacions d'aquest PORN són:
1.
2.
3.
4.
5.

Protecció dels recursos naturals i del domini públic (PR).
Regulació d'activitats i infraestructures (AI).
Ús públic, educació i participació (UP).
Foment de l'ús sostenible dels recursos naturals (FUS).
Gestió del territori i de l'espai protegit del PORN (GT).

Les taules inclouen el codi de cada actuació, la seua denominació, la prioritat i els objectius del
PORN a què es vincula més directament. S'indiquen a continuació els objectius que es formulen en la
casella corresponent:
a) Protegir i conservar els ecosistemes més notables, les espècies i els processos ecològics
que les formen.
b) Assegurar el manteniment dels elements i conjunts del medi físic (geològics, edafològics i
hidrològics), i del patrimoni humà (cultural, històric i arquitectònic) més remarcables.
c)

En els terrenys on siga raonadament possible, i de manera especial en els terrenys
aforestats, afavorir la successió ecològica cap a les comunitats de major interés
esmentades, quan calga, mitjançant la restauració del medi natural.

d) En la resta del territori, afavorir el manteniment del paisatge rural amb usos sostenibles
respecte de les funcions d'amortiment i de connexió biològica dels sistemes naturals de
les muntanyes de l'entorn.
e) Tindre en compte les limitacions que representen les tendències naturals com el canvi
climàtic, o antròpiques, com la contaminació atmosfèrica, que poden limitar la
consecució dels objectius anteriors més allà de la capacitat de correcció dels gestors de
l'espai natural.
f) Dotar de mecanismes i definir criteris per a l'inventari, el seguiment i la busca aplicada a
la gestió sobre els sistemes biofísics i culturals existents en els espais naturals, i d'altres
zones d'interés del PORN, i , si és el cas, per al seguiment de l'ordenació i la gestió
dels espais protegits de l'àmbit del PORN.
g) Promoure mecanismes i criteris que asseguren una activitat social i econòmica sostenible,
de manera global, concretament en relació amb els objectius de conservació del PORN i
dels seus espais naturals.
h) Establir directrius sobre l'activitat urbanitzadora de manera que s'asseguren la restauració i
la conservació d'elements arquitectònics històrics i tradicionals d'interés, i valorar les
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reformes d'edificacions i les noves construccions per a adequar-les al paisatge existent.
i)

Promoure, canalitzar i ordenar les demandes d'activitats lúdiques i educatives que
asseguren experiències vivencials als visitants, que no posen en perill la conservació dels
valors del Túria i els seus ambients associats.

j)

Preveure mecanismes d'informació, sensibilització, participació i cooperació de la
població local, el públic i els agents socials, destinats a promoure'n la conservació i l'ús
sostenible.

k) Preveure el règim específic d'aplicació del procediment d'avaluació d'impacte ambiental
de les propostes de plans, projectes i infraestructures en l'interior del PORN, que
assegure la possibilitat d'aplicar opcions zero o plans de mesures correctores per evitar
qualsevol efecte significatiu sobre els valors naturals i culturals.
l)

Assegurar una correcta integració dels plans aprovats i proposats en l'àmbit
socioeconòmic del PORN, inclòs el planejament territorial i urbanístic municipal i
territorial, amb aquest PORN, integrant els seus aspectes coherents amb els criteris del
PORN i rectificant o descartant els que siguen contradictoris.

3. Pla de gestió i memòria econòmica per blocs
1. Protecció dels recursos naturals i del domini públic (PR)

Codi

Núm. Actuació

Prioritat

Valoració
econòmica
(€)

PR1

1

Determinació i amollonament de les sendes d'interés natural de
l'àmbit del PORN del Túria

Alta

30.000

PR2

2

Ajuda a la redacció de les ordenances municipals sobre l'ús públic

Alta

18.000

PR3

3

Programa de millora i restauració del curs fluvial del riu
Túria i dels hàbitats naturals degradats

Alta

450.000

PR4

4

Actuacions de millora per a la fauna

Alta

120.000

PR5

5

Actuacions de millora sobre la vegetació i flora de l'àmbit
del PORN

Alta

120.000

TOTAL:

618.000

2. Adequació d'activitats i infraestructures (AI)
Codi

Núm.

Actuació

Prioritat

Valoració
econòmica
(€)

AI1

6

Programa de clausura i tancament dels abocadors incontrolats puntuals
repartits per l'àrea socioeconòmica del PORN

Mitjana

300.000

AI2

7

Programa de millora en les infraestructures i els equipaments urbans
de les poblacions pròximes

Mitjana

200.000

TOTAL:

500.000
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3. Ús públic, educació i participació (UP)
Codi

Núm. Actuació

UP1

8

UP2

9

Recuperació, senyalització i manteniment de viaris tradicionals i
senderes en l'àmbit del PORN
Senyalització del parc natural en les carreteres de la xarxa local,
provincial i autonòmica

UP3

10

UP4

Prioritat

Valoració
econòmica
(€)

Mitjana

102.000

Mitjana

40.000

Elaboració de material divulgatiu audiovisual sobre l'espai natural

Mitjana

18.000

11

Creació d'una exposició genèrica sobre l'espai protegit

Mitjana

24.000

UP5

12

Alta

24.000

UP6

13

Alta

50.000

UP7

14

Adaptació de l'exposició i audiovisual per a persones amb visió o
audició reduïdes
Programa de difusió del parc natural
Accessibilitat per a persones amb discapacitat de l'equipament per a ús
públic

Alta
TOTAL:

90.000
348.000

4. Foment de l'ús sostenible dels recursos naturals (FUS)
Codi

Núm. Actuació

Prioritat

FUS1

15

Implantació del distintiu Túria

Mitjana

Valoració
econòmic
(€)
45.000

FUS2

16

Implantació del distintiu de qualitat turística

Mitjana

45.000

FUS3

17

Programa de foment i divulgació de l'aprofitament cinegètic ordenat

Mitjana

30.000

FUS6

18

Foment de tècniques agroambientals

Mitjana

150.000

TOTAL:

270.000

5. Gestió del territori i de l'espai protegit del PORN (GT)
Codi

Núm. Actuació

GT1

19

GT2

20

Revisió i ampliació del Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc
Natural del Túria
Estudi del patrimoni geològic del PORN del Túria

GT3

21

Redacció del Pla rector d'ús i gestió del parc

GT4

22

Elaboració d'un pla de vigilància ambiental i arqueològica

Prioritat

Valoració
econòmica
(€)

Alta

18.000

Alta

18.000

Mitjana

30.000

Alta

90.000

TOTAL:

156.000
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4. Pla de gestió i memòria econòmica per fitxes

Bloc 1. Protecció dels recursos naturals i del domini públic
Codi d'actuació: PR1
Núm. 1 Actuació: DETERMINACIÓ I AMOLLONAMENT DE LES SENDES D'INTERÉS
NATURAL DE L'ÀMBIT DEL PORN DEL TÚRIA
Objectius generals del PORN:
c. Assegurar el manteniment dels elements i conjunts del medi físic (geològics, edafològics i
hidrològics), i del patrimoni humà (cultural, històric i arquitectònic) més remarcables.
d. Afavorir el manteniment del paisatge rural amb usos sostenibles respecte de les funcions
d'amortiment i de connexió biològica dels sistemes naturals de les muntanyes de l'entorn.
Altres objectius específics:
Determinar amb exactitud i sobre el territori les sendes d'interés natural, amb vista a facilitar-ne
l'ús posterior, de caràcter públic, lúdic i recreatiu, o de connexió biològica.
Descripció:
Portar a cap els tràmits precisos per a la partició i limitació de les sendes amb interés natural,
de manera que es definisquen cartogràficament i faciliten la gestió ulterior de l'espai protegit.
Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT I
AJUNTAMENTS.
Prioritat: alta.
Fonts de finançament: pressupost propi.
Valoració econòmica: 30.000 euros
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Bloc 1. Protecció dels recursos naturals i del domini públic
Codi d'actuació: PR2
Núm. 2 Actuació: AJUDA A LA REDACCIÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS SOBRE
L'ÚS PÚBLIC
Objectius generals del PORN:
g. Promoure mecanismes i criteris que asseguren una activitat social i econòmica
sostenible, de manera global, concretament en relació amb els objectius de conservació
del PORN i dels seus espais naturals.
i. Promoure, canalitzar i ordenar les demandes d'activitats lúdiques i educatives que
asseguren experiències vivencials als visitants, que no posen en perill la conservació
dels valors del Túria i els seus ambients associats.

Altres objectius específics:
j. Preveure mecanismes d'informació, sensibilització, participació i cooperació de la
població local, el públic i els agents socials, destinats a promoure'n la conservació i
l'ús sostenible.
Descripció:
Elaborar ordenances municipals que ordenen l'ús públic en zones de bany, àrees recreatives,
camins públics i zones de gran afluència en general.
Aquestes ordenances hauran d'incloure com a mínim els epígrafs següents:
– Objecte i àmbit d'aplicació.
– Definicions i senyalització preventiva.
– Normes d'ús.
– Afluències o determinació d'aforaments màxims.
– Normes de neteja i higiene.
– Normes de seguretat.
– Normes sobre animals de companyia.
– Normes de trànsit i zones d'aparcament.
– Sancions i infraccions.
I en zones de bany, a més de les exposades més amunt:
– Normes de qualitat de l'aigua.
– Normes sobre embarcadors i pesca.
Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT.
Prioritat: alta.
Fonts de finançament: pressupost propi. Ajudes europees.
Valoració econòmica: 18.000 euros
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Bloc 1. Protecció dels recursos naturals i del domini públic
Codi d'actuació: PR3
Núm. 3 Actuació: PROGRAMA DE MILLORA I RESTAURACIÓ DEL CURS FLUVIAL
DEL RIU TÚRIA I DELS HÀBITATS NATURALS DEGRADATS
Objectius generals del PORN:
1. Protegir i conservar ecosistemes, espècies i processos ecològics.
4. Afavorir la successió ecològica, quan calga, mitjançant la restauració del medi natural.
Altres objectius específics:
Restaurar el medi natural dels cursos fluvials de l'àmbit del PORN, pel que fa a hàbitat i a
connexió biològica.
Incidir en la gestió de la zona de servitud i, quan siga oportú, de policia, del domini públic
hidràulic.
Descripció:
El programa constarà en la primera fase d'un projecte d'actuació per a la conservació,
millora, restauració dels cursos fluvials esmentats, i zones forestals degradades, principalment
orientat en el medi natural, i atendrà puntualment actuacions dirigides a l'ús públic.
La finalitat que es persegueix és l'establiment d'una comunitat pròpia de ribera que impedisca
el domini de canyars, així com millorar les zones forestals degradades que hi ha en el paisatge
circumdant al riu Túria.
La segona fase constarà en l'execució dels projectes redactats.
Les millores ambientals podran incloure: eliminació de la pastura en els llits dels rius i
barrancs, plantació de marges i terrasses fluvials; eliminació d'abocadors i altres abocaments;
assolament d'ocupacions il·legals, etc.
Responsables de l'execució: CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER EN
COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT.
Prioritat: alta.
Fonts de finançament: mitjançant finançament FEDER.
Valoració econòmica: 450.000 euros
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Bloc 1. Protecció dels recursos naturals i del domini públic
Codi d'actuació: PR4
Núm. 4 Actuació: ACTUACIONS PER A LA MILLORA DELS HÀBITATS FAUNÍSTICS

Objectius generals del PORN:
2. Protegir i conservar les poblacions d'espècies i varietats genètiques existents.
Altres objectius específics:
Millorar l'estat de conservació de la fauna de l'espai protegit, amb èmfasi en les accions
dirigides a facilitar els processos ecològics que mantenen la biodiversitat.
Descripció:
Els serveis tècnics del parc natural poden determinar les actuacions prioritàries i orientar-les
cap a la millora de les xarxes tròfiques bàsiques i dels hàbitats necessaris per a la fauna, i evitar
així actuacions de caràcter excessivament singular, i combinar-les amb altres mesures de
conservació com ara el control de l'afluència de visitants a determinades zones de cria i en
determinades èpoques de l'any.
Entre altres aspectes, serà oportú considerar:
Conservació de marges, esbarzerars, erms i vegetació ruderal que contribueix a millorar
l'hàbitat de les preses menors (perdiu i conill, fonamentalment), acompanyat els anys que calga
de vedes més llargues (Ruiz-Olmo y Aguilar 1995, Baucells i altres 1999).
Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT.
Prioritat: alta.
Fonts de finançament: pressupostos propis, finançament europeu (LIFE, fonts agroambientals).
Valoració econòmica: 120.000 euros
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Bloc 1. Protecció dels recursos naturals i del domini públic
Codi d'actuació: PR5
Núm. 5 Actuació: ACTUACIONS DE MILLORA DE LA VEGETACIÓ I FLORA DE
L'ÀMBIT DEL PORN
Objectius generals del PORN:
2. Protegir i conservar les poblacions d'espècies i varietats genètiques existents.
Altres objectius específics:
Millorar l'estat de conservació de la vegetació i flora de l'espai protegit.
Descripció:
Els serveis tècnics del parc natural poden determinar les actuacions prioritàries i orientar-les
cap a la millora de l'estat de la vegetació i flora que, per la seua importància, requereixen una
atenció especial, i combinar-les amb altres mesures de conservació com ara el control de
l'afluència de visitants a determinades zones i en determinades èpoques de l'any.

Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT EN
COL·LABORACIÓ AMB AJUNTAMENTS.
Prioritat: alta.
Fonts de finançament: pressupostos propis, finançament europeu (LIFE, fonts agroambientals).
Valoració econòmica: 120.000 euros
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Bloc 2. Adequació d'activitats i infraestructures
Codi d'actuació: AI1
Núm. 6 Actuació: CLAUSURA I TANCAMENT DELS ABOCADORS INCONTROLATS
PUNTUALS REPARTITS PER L'ÀREA SOCIOECONÒMICA DEL PORN

Objectius generals del PORN:
c. En els terrenys on siga raonadament possible, i de manera especial en els terrenys
aforestats, afavorir la successió ecològica cap a les comunitats de major interés mencionades,
quan calga, mitjançant la restauració del medi natural.
Altres objectius específics:
Identificar i restaurar els abocadors incontrolats existents.
Definir les accions necessàries per a corregir els impactes existents.
Descripció:
En tot l'àmbit socioeconòmic d'aquest PORN hi ha encara xicotets abocadors, sobretot en
depressions naturals, marges i desnivells pròxims a les vies de comunicació més accessibles.
S'ha de procedir a la clausura definitiva dels abocadors incontrolats, de manera paral·lela a una
campanya de conscienciació i d'informació, orientada a l'ús dels ecoparcs per a aquest tipus de
residus.
Responsables de l'execució: CONSELLERIA DE TERRITORI I HABITATGE EN
COL·LABORACIÓ AMB AJUNTAMENTS.
Prioritat: mitjana.
Fonts de finançament: pressupost propi.
Valoració econòmica: 300.000 euros
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Bloc 2. Adequació d'activitats i infraestructures
Codi d'actuació: AI2
Núm. 7 Actuació: PROGRAMA DE MILLORA EN LES INFRAESTRUCTURES I
EQUIPAMENTS URBANS DE LES POBLACIONS PRÒXIMES AL PORN

Objectius generals del PORN:
b) Assegurar el manteniment dels elements i conjunts del medi físic (geològics, edafològics i
hidrològics), i del patrimoni humà (cultural, històric i arquitectònic) més remarcables.
h) Establir directrius sobre l'activitat urbanitzadora, de manera que s'assegure la restauració i la
conservació d'elements arquitectònics, històrics i tradicionals d'interés, i valorar les reformes
d'edificacions i les noves construccions per a adequar-les al paisatge existent.
i) Promoure, canalitzar i ordenar les demandes d'activitats lúdiques i educatives que asseguren
experiències vivencials als visitants, que no posen en perill la conservació dels valors.
l) Assegurar una correcta integració dels plans aprovats i proposats, inclòs el planejament
territorial i urbanístic municipal i territorial, amb aquest PORN, integrant els seus aspectes
coherents amb els criteris del PORN i rectificant o descartant els que siguen contradictoris.
Altres objectius específics:
Habilitar línies d'actuació que repercuteixen en el benestar de la seua població i que, al mateix
temps, permeten fomentar la iniciativa local.
Descripció:
Desenvoluparà totes aquelles actuacions necessàries per a millorar les infraestructures
públiques i els equipaments mobiliaris urbans en les poblacions pròximes al PORN
(pavimentació de carrers, línies elèctriques, il·luminació, parcs infantils, instal·lacions
esportives, etc.).
Responsables de l'execució: CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORTS EN
COL·LABORACIÓ AMB AJUNTAMENTS.
Prioritat: mitjana.
Fonts de finançament: Fons europeus de desenvolupament regional o rural. Pressupost propi.
Valoració econòmica: 200.000 euros

Direcció General de Medi Natural
i d'Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Bloc 3. Ús públic, educació i participació
Codi d'actuació: UP1
Núm. 8 Actuació: RECUPERACIÓ, SENYALITZACIÓ I MANTENIMENT DE
VIARIS TRADICIONALS I SENDERES EN L'ÀMBIT DEL PORN

Objectius generals del PORN:
d. Afavorir el manteniment del paisatge rural amb usos sostenibles respecte de les funcions
d'amortiment i de connexió biològica dels sistemes naturals de l'entorn.
g. Promoure mecanismes i criteris que asseguren una activitat social i econòmica sostenible, de
manera global, concretament en relació amb els objectius de conservació del PORN i dels seus
espais naturals.
i. Promoure, canalitzar i ordenar les demandes d'activitats lúdiques i educatives que asseguren
experiències vivencials als visitants, que no posen en perill la conservació dels valors de l'espai
protegit.
Altres objectius específics:
Promoure la recuperació i senyalització de viaris tradicionals i senderes per a la seua adequada
utilització.
Descripció:
Senyalització i manteniment dels equipaments de les senderes (retolació i senyalització,
principalment). Correcció dels impactes paisatgístics i ecològics que puguen ocórrer
(eixamplament, trepig de la vegetació, travesses, etc.).

Responsables de l'execució: CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER EN
COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT
Prioritat: mitjana.
Fonts de finançament: pressupost propi.
Valoració econòmica: 102.000 euros

Direcció General de Medi Natural
i d'Avaluació Ambiental
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Bloc 3. Ús públic, educació i participació
Codi d'actuació: UP2
Núm. 9 Actuació: SENYALITZACIÓ DEL PARC NATURAL EN LES CARRETERES DE LA
XARXA LOCAL, PROVINCIAL I AUTONÒMICA

Objectius generals del PORN:
i. Promoure, canalitzar i ordenar les demandes d'activitats lúdiques i educatives que asseguren
experiències vivencials als visitants, que no posen en perill la conservació dels valors de l'espai
protegit.
Altres objectius específics:
Senyalitzar i donar a conéixer l'existència del parc natural.
Descripció:
Senyalització del parc natural en les carreteres de la xarxa local, provincial i autonòmica.

Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT.
Prioritat: mitjana.
Fonts de finançament: pressupost propi i Diputació Provincial de València.
Valoració econòmica: 40.000 euros

Direcció General de Medi Natural
i d'Avaluació Ambiental
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Bloc 3. Ús públic, educació i participació
Codi d'actuació: UP3
Núm. 10 Actuació: CREACIÓ DE MATERIAL DIVULGATIU AUDIOVISUAL SOBRE
L'ESPAI NATURAL
Objectius generals del PORN:
g. Promoure mecanismes i criteris que asseguren una activitat social i econòmica sostenible, de
manera global, concretament en relació amb els objectius de conservació del PORN i dels seus
espais naturals.
i. Promoure, canalitzar i ordenar les demandes d'activitats lúdiques i educatives que asseguren
experiències vivencials als visitants, que no posen en perill la conservació dels valors de l'espai
protegit.
j. Preveure mecanismes d'informació, sensibilització, participació i cooperació de la població
local, el públic i els agents socials, destinats a promoure'n la conservació i l'ús sostenible.
Altres objectius específics:
Dotar l'espai protegit de les infraestructures, equipaments i serveis necessaris per a
difondre i informar sobre els valors i les estratègies de l'espai natural i sensibilitzar la
població i els visitants sobre la necessitat de conservar-lo.
Aconseguir, mantindre i difondre una oferta d'ús públic d'alta qualitat, tant en el nivell dels
equipaments com en termes de qualitat del medi ambient humà i natural.

Descripció:
Creació d'un audiovisual genèric sobre l'espai natural. Aquest audiovisual es renovarà als sis
anys, i s'adaptarà a l'avanç de les noves tecnologies i gustos de la societat.
Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT EN
COL·LABORACIÓ AMB AJUNTAMENTS
Prioritat: mitjana.
Fonts de finançament: pressupost propi.
Valoració econòmica: 18.000 euros

Direcció General de Medi Natural
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Bloc 3. Ús públic, educació i participació
Codi d'actuació: UP4
NÚM. 11 Actuació: CREACIÓ D'UNA EXPOSICIÓ GENÈRICA SOBRE L'ESPAI
PROTEGIT
Objectius generals del PORN:
g. Promoure mecanismes i criteris que asseguren una activitat social i econòmica sostenible, de
manera global, concretament en relació amb els objectius de conservació del PORN i dels seus
espais naturals.
i. Promoure, canalitzar i ordenar les demandes d'activitats lúdiques i educatives que asseguren
experiències vivencials als visitants, que no posen en perill la conservació dels valors de l'espai
protegit.
j. Preveure mecanismes d'informació, sensibilització, participació i cooperació de la població
local, el públic i els agents socials, destinats a promoure la conservació i l'ús sostenible.
Altres objectius específics:
Dotar l'espai protegit de les infraestructures, equipaments i serveis necessaris per a difondre i
informar sobre els valors i les estratègies de l'espai natural i sensibilitzar la població i els
visitants sobre la necessitat de conservar-lo.
Aconseguir, mantindre i difondre una oferta d'ús públic d'alta qualitat, tant en el nivell dels
equipaments com en termes de qualitat del medi ambient humà i natural.
Descripció:
Creació d'una exposició genèrica sobre l'espai natural. Aquesta exposició es renovarà als sis anys, i
s'adaptarà a l'avanç de les noves tecnologies i els gustos de la societat.
Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT EN
COL·LABORACIÓ AMB AJUNTAMENTS
Prioritat: mitjana.
Fonts de finançament: pressupost propi.
Valoració econòmica: 24.000 euros

Direcció General de Medi Natural
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Bloc 3. Ús públic, educació i participació
Codi d'actuació: UP5
Núm. 12 Actuació: ADAPTACIÓ DE L'EXPOSICIÓ I EL MATERIAL AUDIOVISUAL
PER A PERSONES AMB VISIÓ I/O AUDICIÓ REDUÏDA

Objectius generals del PORN:
g. Promoure mecanismes i criteris que asseguren una activitat social i econòmica sostenible, de
manera global, concretament en relació amb els objectius de conservació del PORN i dels seus
espais naturals.
i. Promoure, canalitzar i ordenar les demandes d'activitats lúdiques i educatives que asseguren
experiències vivencials als visitants, que no posen en perill la conservació dels valors de l'espai
protegit.
j. Preveure mecanismes d'informació, sensibilització, participació i cooperació de la població
local, el públic i els agents socials, destinats a promoure'n la conservació i l'ús sostenible.
Altres objectius específics:
Dotar l'espai protegit de les infraestructures, equipaments i serveis necessaris per a difondre i
informar sobre els valors i les estratègies de l'espai natural, i sensibilitzar la població i els
visitants sobre la necessitat de conservar-lo.
Aconseguir, mantindre i difondre una oferta d'ús públic d'alta qualitat, tant en el nivell dels
equipaments com en termes de qualitat del medi ambient humà i natural.
Descripció:
Adaptació de la exposició i l'audiovisual per a persones amb visió o audició reduïda,
adaptant-se amb les renovacions previstes per a l'audiovisual i l'exposició esmentats.
Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT EN
COL·LABORACIÓ AMB AJUNTAMENTS
Prioritat: mitjana.
Fonts de finançament: pressupost propi.
Valoració econòmica: 24.000 euros

Direcció General de Medi Natural
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Bloc 3. Ús públic, educació i participació
Codi d'actuació: UP6
Núm. 13 Actuació: PROGRAMA DE DIFUSIÓ DEL PARC NATURAL

Objectius generals del PORN:
g. Promoure mecanismes i criteris que asseguren una activitat social i econòmica sostenible, de
manera global, concretament en relació amb els objectius de conservació del PORN i dels seus
espais naturals.
i. Promoure, canalitzar i ordenar les demandes d'activitats lúdiques i educatives que asseguren
experiències vivencials als visitants, que no posen en perill la conservació dels valors de l'espai
protegit.
j. Preveure mecanismes d'informació, sensibilització, participació i cooperació de la població
local, el públic i els agents socials, destinats a promoure la conservació i l'ús sostenible.
Altres objectius específics:
Dotar l'espai protegit de les infraestructures, equipaments i serveis necessaris per a difondre i
informar sobre els valores i les estratègies de l'espai natural i sensibilitzar la població i els
visitants sobre la necessitat de conservar-lo.
Aconseguir, mantindre i difondre una oferta d'ús públic d'alta qualitat, tant en el nivell dels
equipaments com en termes de qualitat del medi ambient humà i natural.

Descripció:
Dotar el parc natural d'una sèrie de suports específics per a exposar informació d'actualitat sobre
l'espai protegit i el seu entorn (butlletins, campanyes de sensibilització, ofertes de turisme rural,
campanyes temporals).
Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT EN
COL·LABORACIÓ AMB AJUNTAMENTS
Prioritat: mitjana.
Fonts de finançament: pressupost propi.
Valoració econòmica: 50.000 €

Direcció General de Medi Natural
i d'Avaluació Ambiental
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Bloc 3. Ús públic, educació i participació
Codi d'actuació: UP7
Núm. 14 Actuació: ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE
L'EQUIPAMENT PER A ÚS PÚBLIC
Objectius generals del PORN:
Promoure mecanismes i criteris que asseguren una activitat social i econòmica sostenible, de
manera global, concretament en relació amb els objectius de conservació del PORN i dels seus
espais naturals.
Altres objectius específics:
Afavorir i millorar l'accés al parc natural.
Afavorir i millorar l'ús públic del parc natural.
Descripció:
Desenvoluparà totes aquelles actuacions necessàries per a assegurar l'accessibilitat als
equipaments per a les persones amb discapacitat. Així mateix, des de l'equip directiu del parc
natural es farà el seguiment dels projectes pendents d'execució en aquesta matèria.

Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT.
Prioritat: alta.
Fonts de finançament: Fons europeus de desenvolupament regional o rural. Pressupost propi.

Valoració econòmica: 90.000 euros

Direcció General de Medi Natural
i d'Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Bloc 4. Foment de l'ús sostenible dels recursos naturals
Codi d'actuació: FUS1
Núm. 15 Actuació: IMPLANTACIÓ DEL DISTINTIU DEL TÚRIA
Objectius generals del PORN:
g. Promoure mecanismes i criteris que asseguren una activitat social i econòmica sostenible, de
manera global, concretament en relació amb els objectius de conservació del PORN i dels seus
espais naturals.
j. Preveure mecanismes d'informació, sensibilització, participació i cooperació de la població
local, el públic i els agents socials, destinats a promoure'n la conservació i l'ús sostenible.
Altres objectius específics:
Fomentar el desenvolupament d'activitats productives de caràcter rural i tradicional, i
d'activitats relacionades amb els serveis d'educació ambiental i cultural, turístics i d'allotjament
rural, en l'àmbit del PORN del Túria.
Descripció:
El distintiu per a productes i serveis de naturalesa turística, artesanal, alimentària o similar és
una proposta fixada per la normativa del PORN, amb vista a la promoció d'activitats
econòmiques de qualitat, i orientades a la sostenibilitat en l'àmbit del PORN.
La seua implantació implicarà treballar conjuntament amb els agents socials per a consensuar
criteris, constituir mecanismes de difusió, etc. El model de la Carta Europea de Turisme
Sostenible en Espais Protegits, promogut per la xarxa EUROPARC, i per a la qual cosa ja
existeix un protocol de condicions i metodologia, pot ser un bon punt de partida.
La Generalitat Valenciana podrà cercar suport tècnic extern per a aquesta iniciativa, però és
essencial la implicació de personal tècnic del parc natural i dels ajuntaments.

Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT EN
COL·LABORACIÓ AMB CONSELLERIA COMPETENT EN TURISME I AJUNTAMENTS
Prioritat: mitjana.
Fonts de finançament: pressupostos propis, finançament europeu (LIFE, FEDER. ADAPT...).
Valoració econòmica: 45.000 euros (inclosa la promoció inicial del distintiu)
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Bloc: 4. Foment de l'ús sostenible dels recursos naturals
Codi d'actuació: FUS2
Núm. 16 Actuació: IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT TURÍSTICA D'ÚS
PÚBLIC EN EL PARC NATURAL
Objectius generals del PORN:
g. Promoure mecanismes i criteris que asseguren una activitat social i econòmica sostenible, de
manera global, concretament en relació amb els objectius de conservació del PORN i dels seus
espais naturals.
j. Preveure mecanismes d'informació, sensibilització, participació i cooperació de la població
local, el públic i els agents socials, destinats a promoure'n la conservació i l'ús sostenible.
Altres objectius específics:
Fomentar el desenvolupament d'activitats relacionades amb els serveis d'educació ambiental i
cultural, turístics i d'activitats a l'aire lliure, així com el desenvolupament d'activitats
productives de caràcter rural i tradicional.
Descripció:
L'actuació comprén el procés d'obtenció i implantació en el Parc Natural del Túria de la marca
de qualitat certificada denominada Q de Qualitat Turística. Aquesta certificació, plantejada per
la Secretaria de Turisme del Ministeri d'Economia, està dirigida als diferents sectors turístics
espanyols i s'inclou en el Sistema de Qualitat Turística Espanyola en espais naturals protegits,
posada en marxa en el marc del Programa Integral de Qualitat del Turisme Espanyol.
La implantació del sistema de qualitat turística de l'ús públic en el parc comporta el
compliment d'una norma de qualitat i l'elaboració d'una sèrie de documents, entre els quals
s'assenyala l'elaboració i redacció d'un Manual de gestió de la qualitat, els procediments
operatius i instruccions de treball, i els sistemes de registre i seguiment de qualitat.
La implantació del sistema de qualitat turística permet la millora dels serveis d'atenció als
visitants en l'àmbit d'ús públic i estableix, al mateix temps, un adequat model de gestió d'ús
públic que permet determinar i analitzar la situació d'equipaments i serveis d'ús públic posats a
disposició del visitant dins de l'espai protegit.
Responsables de l'execució: CONSELLERIA DE TERRITORI I HABITATGE, CONSELLERIA DE
TURISME I AJUNTAMENTS
Prioritat: mitjana.
Fonts de finançament: pressupostos propis, finançament europeu (LIFE, FEDER. ADAPT...).
Valoració econòmica: 45.000 euros
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Bloc 4. Foment de l'ús sostenible dels recursos naturals
Codi d'actuació: FUS3
Núm. 17 Actuació: PROGRAMA DE FOMENT I DIVULGACIÓ DE
L'APROFITAMENT CINEGÈTIC I PISCÍCOLA ORDENAT
Objectius generals del PORN:
a. Protegir i conservar els ecosistemes més notables, les espècies i els processos ecològics que
les formen.
g. Promoure mecanismes i criteris que asseguren una activitat social i econòmica sostenible, de
manera global, concretament en relació amb els objectius de conservació del PORN i dels seus
espais naturals.
j. Preveure mecanismes d'informació, sensibilització, participació i cooperació de la població
local, el públic i els agents socials, destinats a promoure'n la conservació i l'ús sostenible.
Altres objectius específics:
Assegurar l'aprofitament sostingut dels recursos cinegètics i piscícoles.
Assegurar el manteniment de l'equilibri biològic de les diferents espècies animals.
Assegurar la compatibilitat de l'activitat cinegètica amb l'ús públic del parc natural.
Descripció:
El programa contindrà accions per al foment i la divulgació de la pràctica cinegètica
respectuosa.
Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT.
Prioritat: mitjana.
Fonts de finançament: pressupostos propis, finançament europeu (LIFE, FEDER. ADAPT...).
Valoració econòmica: 30.000 euros
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Bloc 4. Foment de l'ús sostenible dels recursos naturals
Codi d'actuació: FUS5
Núm. 18 Actuació: PROGRAMA DE FOMENT DE TÈCNIQUES AGROAMBIENTALS

Objectius generals del PORN:
g. Promoure mecanismes i criteris que asseguren una activitat social i econòmica sostenible, de
manera global, concretament en relació amb els objectius de conservació del PORN i dels seus
espais naturals.
j. Preveure mecanismes d'informació, sensibilització, participació i cooperació de la població
local, el públic i els agents socials destinats a promoure'n la conservació i l'ús sostenible.
Altres objectius específics:
Fomentar el desenvolupament d'activitats productives complementàries a les activitats
agropecuàries, i promoure la transformació cap a produccions ecològiques i de qualitat.
En la matèria específica de tècniques d'adobat s'impulsarà en l'àmbit del PORN, atenent la seua
consideració de territori vulnerable en virtut del Decret 13/2000, del Govern Valencià, pel qual
es designen, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, determinats municipis com a zones
vulnerables a la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries, l'aplicació
de l'Ordre de 29 de març de 2000, per la qual s'aprova el Codi Valencià de Bones Pràctiques
Agràries.
Descripció:
El programa contindrà accions formatives i de suport d'impuls per a la instauració de tècniques
d'agricultura i ramaderia ecològica o integrada, així com l'aplicació del Codi de Bones
Pràctiques Agràries establit en l'Ordre de 29 de març de 2000, de la Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN AGRICULTURA.
Prioritat: mitjana.
Fonts de finançament: pressupostos propis, finançament europeu (LIFE, FEDER. ADAPT...).
Valoració econòmica: 150.000 euros
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Bloc 5. Gestió del territori i de l'espai protegit del PORN
Codi d'actuació: GT1

Núm. 19 Actuació: REVISIÓ I ADEQUACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS DEL TÚRIA
Objectius generals del PORN:
a. Protegir i conservar els ecosistemes més notables, les espècies i els processos ecològics que
les formen.
l. Assegurar una correcta integració dels plans aprovats i proposats, inclòs el plantejament
territorial i urbanístic municipal i territorial, amb aquest PORN, integrant els seus aspectes
coherents amb els criteris del PORN i rectificant o descartant els que siguen contradictoris.
Altres objectius específics:
Assegurar el manteniment de les activitats forestals per la seua rendibilitat econòmica.
Establir els criteris particulars per a la protecció contra incendis.
Descripció:
Adaptar el Plan de prevenció d'incendis del PN del Túria a l'ampliació proposada per la revisió
del PORN.

Responsables de l'execució: CONSELLERIA DE TERRITORI I HABITATGE.
Prioritat: alta.
Fonts de finançament: pressupost propi.
Valoració econòmica: 18.000 euros
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Bloc 5. Protecció dels recursos naturals i del domini públic
Codi d'actuació: GT2
Núm. 20 Actuació: ESTUDI DEL PATRIMONI GEOLÒGIC DEL PORN DEL TÚRIA
Objectius generals del PORN:
Manteniment dels elements i conjunts del medi físic i del patrimoni humà.
Altres objectius específics:
Determinar amb major exactitud els principals valors del patrimoni geològic de l'àmbit del PORN del
Túria i fixar prioritats per a la seua conservació, restauració i promoció.
Descripció:
L'estudi haurà de completar la cartografia geològica existent en l'actualitat, d'abast regional i
poc actualitzada, i determinar els elements del patrimoni geològic i paleontològic d'interés
(punts d'interés geològic, o PIG), fixant prioritats per a la seua conservació, restauració i
promoció.
Els PIG inclouran aquells paratges en què afloren, o són visibles, les característiques
geològiques més característiques i millor representades del PORN. En l'inventari es
classificaran els llocs d'acord amb l'interés pel seu contingut (estratigràfic, paleontològic...), el
seu possible ús (turístic, científic, didàctic, econòmic) i el seu àmbit d'influència (local,
regional, nacional i internacional).

Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT.
Prioritat: alta.
Fonts de finançament: pressupost propi.
Valoració econòmica: 30.000 euros

Direcció General de Medi Natural
i d'Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Bloc 5. Gestió del territori i de l'espai protegit del PORN
Codi d'actuació: GT3
Núm. 21 Actuació: REDACCIÓ DEL PLA RECTOR D'ÚS I GESTIÓ DEL PARC NATURAL
Objectius generals del PORN:
k. Preveure el règim específic d'aplicació del procediment d'avaluació d'impacte
ambiental de les propostes de plans, projectes i infraestructures en l'interior del PORN, que
assegure la possibilitat d'aplicar opcions zero o plans de mesures correctores per a evitar
qualsevol efecte significatiu sobre els valors naturals i culturals de l'espai protegit.
Altres objectius específics:
Establir el règim jurídic, les directrius i les actuacions que regiran i determinaran l'espai
protegit.
Descripció:
La normativa del PORN estableix la necessitat que es redacte un Plan rector d'ús i
gestió (PRUG) per a l'àmbit d'espai protegit.
Responsables de l'execució: CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT.

Prioritat: mitjana.
Fonts de finançament: pressupost propi.
Valoració econòmica: 30.000 euros

Direcció General de Medi Natural
i d'Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Bloc 5. Gestió del territori i de l'espai protegit del PORN
Codi d'actuació: GT5
Núm. 22 Actuació: ELABORACIÓ D'UN PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL I
ARQUEOLÒGICA

Objectius generals del PORN:
l. Assegurar una correcta integració dels plans aprovats i proposats en l'àmbit de l'espai
protegit, inclòs el plantejament territorial i urbanístic municipal i territorial, amb aquest PORN,
integrant els seus aspectes coherents amb els criteris del PORN i rectificant o descartant els
que siguen contradictoris.
Altres objectius específics:
Establir un protocol d'intervenció ràpida per a abordar amb major eficàcia i rapidesa possible
emergències derivades de les actuacions proposades.
Descripció:
Establir un protocol d'intervenció ràpida per a abordar amb la major eficàcia i rapidesa possible
emergències derivades d'actuacions proposades.
Responsables de l'execució: CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER EN
COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA COMPETENT EN MEDI AMBIENT
Prioritat: alta.
Fonts de finançament: pressupost propi.
Valoració econòmica: 90.000 euros

Direcció General de Medi Natural
i d'Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

5. Síntesi estudi econòmic financer del Pla de gestió
Síntesi de la valoració econòmica segons els distints blocs en què s'ha estructurat el Pla de
gestió:
Valoració
Codi
Blocs d'actuació
econòmica
(€)
Protecció dels recursos naturals i del domini públic
618.000
PR
Regulació d'activitats i infraestructures
500.000
AI
UP
Ús públic, educació i participació
348.000
Foment de l'ús sostenible dels recursos naturals
270.000
FUS
Gestió del territori i de l'espai protegit del PORN
156.000
GT
TOTAL:
1.892.000
Codi

Nú Actuació

Prioritat

Valoració
econòmica
(€)

PR1

1

Determinació i amollonament de les sendes d'interés natural de l'àmbit
del PORN del Túria

Alta

30.000

PR2

2

Ajuda a la redacció de les ordenances municipals sobre l'ús públic

Alta

18.000

PR3

3

Programa de millora i restauració del curs fluvial del riu Túria i dels
hàbitats naturals degradats

Alta

450.000

PR4

4

Actuacions de millora per a la fauna

Alta

120.000

PR5

5

Actuacions de millora sobre la vegetació i flora de l'àmbit del PORN

Alta

120.000

AI1

6

Programa de clausura i tancament dels abocadors incontrolats puntuals
repartits per l'àrea socioeconòmica del PORN

Mitjana

300.000

AI2

7

Programa de millora en les infraestructures i equipaments urbans de les
poblacions pròximes

Mitjana

200.000

Mitjana

102.000

Mitjana

40.000

Recuperació, senyalització i manteniment de viaris tradicionals i
senderes en l'àmbit del PORN
Senyalització del parc natural en les carreteres de la xarxa local,
provincial i autonòmica

UP1

8

UP2

9

UP3

10 Elaboració de material divulgatiu audiovisual sobre l'espai natural

Mitjana

18.000

UP4

11 Creació d'una exposició genèrica sobre l'espai protegit

Mitjana

24.000

UP5

Alta

24.000

Alta

50.000

UP7

de l'exposició i audiovisual per a persones amb visió o
12 Adaptació
audició reduïdes
13 Programa de difusió del parc natural
per a persones amb discapacitat de l'equipament per a ús
14 Accessibilitat
públic

Alta

90.000

FUS1

15 Implantació del distintiu Túria

Mitjana

45.000

FUS2

16 Implantació del distintiu de qualitat turística

Mitjana

45.000

FUS3

17 Programa de foment i divulgació de l'aprofitament cinegètic ordenat

Mitjana

30.000

FUS6

18 Foment de tècniques agroambientals

Mitjana

150.000

GT1

19 Revisió i ampliació del Pla de prevenció d'incendis forestals del

Alta

18.000

GT2

20 Estudi del patrimoni geològic del PORN del Túria

Alta

18.000

GT3

21 Redacció del Pla rector d'ús i gestió del parc

Mitjana

30.000

GT4

22 Elaboració d'un pla de vigilància ambiental i arqueològica

Alta

90.000

UP6

Parc Natural del Túria

TOTAL:

1.892.000

