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PROJECTE DE DECRET …/… DE …. DEL CONSELL PEL QUAL ES DECLAREN COM A ZONES ESPECIALS
DE CONSERVACIÓ (ZEC) ELS LLOCS D’IMPORTÀNCIA COMUNITÀRIA (LIC) ALT PALÀNCIA
(ES5223005), CURS MITJÀ DEL RIU PALÀNCIA (ES5232003), SERRA DE CORBERA (ES5233013),
MARJAL DE LA SAFOR (ES5233030), SERRES DEL MONTDÚVER I MARXUQUERA (ES5233015) I
DUNES DE LA SAFOR (ES5233038 ) I S’APROVEN LES NORMES DE GESTIÓ DE TALS ZEC I DE LA
ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ PER A LES AUS (ZEPA) MONTDÚVER-MARJAL DE LA SAFOR
(ES0000451)
VERSIÓ PER A LA FASE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA
Març 2014

PREÀMBUL

Natura 2000 és una xarxa ecològica europea a la qual han de contribuir tots els Estats membres de
la Unió Europea aportant aquells espais que presenten mostres importants d’aquells hàbitats
naturals i hàbitats d’espècies que han sigut considerats rellevants, en un context europeu, per
diverses raons. L’objectiu final de la Xarxa Natura 2000 és contribuir a que tals mostres de la
biodiversitat assolisquen o mantinguen un estat de conservació favorable en tot el territori de la
Unió. Els espais que conformen aquesta Xarxa són les Zones Especials de Protecció per a les Aus
(ZEPAS), els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) i les Zones Especials de Conservació (ZEC).
El Consell, en el seu Acord de 10 de juliol de 2001, va aprovar la llista i la delimitació dels Llocs
d’Importància Comunitària (LIC) que havien de ser proposats a la Comissió Europea com a
contribució a la constitució de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, creada per la Directiva
92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de
la fauna i flora silvestres. L'esmentada llista incloïa els espais Alt Palància (ES5223005), Curs Mitjà
del Riu Palància (ES5232003), Serra de Corbera (ES5233013), Serres del Montdúver i Marxuquera
(ES5233015), Marjal de la Safor (ES5233030) i Dunes de la Safor (ES5233038). La inclusió d’aquests
espais en la Xarxa Natura 2000 es va veure confirmada posteriorment amb la Decisió de la
Comissió Europea de 19 de juliol de 2006, per la qual s’adopta, de conformitat amb la Directiva
92/43/CEE del Consell, la llista de llocs d’importància comunitària de la regió biogeogràfica
mediterrània [notificada amb el número C (2006) 3261].
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Posteriorment, l’Acord de 5 de juny de 2009, del Consell, d’ampliació de la Xarxa de Zones
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de la Comunitat Valenciana va declarar com a Zona
d’Especial protecció per a les aus (ZEPA) l’espai Montdúver - Marjal de la Safor (ES0000451) de
conformitat amb el que estableix la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de les Aus
Silvestres, avui substituïda per la seua versió codificada, açò és, per la Directiva 2009/147/CE del
parlament i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres
(versió codificada).

Els esmentats Llocs d’Importància Comunitària han de ser declarats ara com a Zones Especials de
Conservació (ZEC), de conformitat amb el que estableix l’article 4.4 de la Directiva 92/43/CEE i en
l’article 42.3 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 27 de desembre, de la Generalitat,
d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. La dita 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. De la mateixa
manera, la Directiva d’Aus 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 la
seua supervivència i la seua reproducció. Ambdues exigències han sigut arreplegades en la
legislació estatal, en concret en els articles 42.3 i 45.1 de la Llei 42/2007 i, també en la legislació
autonòmica, açò és, en els articles 14 quater 1.a) i 29 bis 4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre.
Del que estableix la Llei 11/1994 es desprèn que les esmentades mesures de conservació han de
contenir-se en les denominades “Normes de gestió”, les quals són equivalents als “plans o
instruments de gestió” mencionats en l’article 45.1 de la Llei 42/2007. Les dites Normes de gestió
han d’arreplegar també les mesures necessàries per a evitar el deteriorament dels hàbitats i les
alteracions de les espècies que van motivar la inclusió en la Xarxa Natura 2000 d’aquests espais.
El present Decret procedeix, per tant, a declarar com ZEC els LIC mencionats i a aprovar la norma
de gestió que regirà en els dits espais així com en la ZEPA indicada, la qual s’ha dissenyat tenint en
compte les exigències que respecte al seu contingut s’estableixen tant en la Llei 42/2007 (article
45.1) com en la Llei 11/1994 (article 47 ter). Tot això a l’empara de l’article 50.6 de l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, modificada per la Llei
Orgànica 1/2006, de 10 d’abril) que estableix la competència de la Generalitat per al
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desenvolupament legislatiu i execució de la legislació bàsica de l’Estat en matèria de medi ambient
i per a dictar mesures addicionals de protecció.
En el seu procés d’elaboració es va donar una especial importància al període de participació
pública i audiències a les Corporacions Locals afectades, destacant la posada disposició del públic,
en la pàgina web del la Conselleria , de la versió preliminar del projecte de Decret, del Pla de
Participació Pública i de la seua Memòria Tècnica.
Per quant antecedeix, complits els tràmits procedimentals previstos en l’article 43 de la Llei 5/1983,
de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del
Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la
Generalitat i en l’article 29 ter de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, a proposta de la consellera
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, oïda/conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia …
DECRET
Article 1. Objecte
És objecte del present decret declarar com a zones especials de conservació (ZEC) els llocs
d’importància comunitària que s’indiquen en a l’article 2 i aprovar les normes de gestió que regiran
en els esmentats espais, així com en la zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) que es
menciona en l’article 3.
Article 2. Declaració de les Zones Especials de Conservació, àmbit territorial i valors que motiven
la seua declaració.
1. Es declaren com a zones especials de conservació els següents llocs d’importància
comunitària, la delimitació dels quals es descriu de forma cartogràfica en l’annex I:

a) ES5223005 Alt Palància
b) ES5232003 Curs Mitjà del Riu Palància
c) ES5233013 Serra de Corbera
d) ES5233015 Serres del Montdúver i Marxuquera
e) ES5233030 Marjal de la Safor
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f) ES5233038 Dunes de la Safor
2. Els hàbitats naturals d’interès comunitari i les espècies d’interès 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.

Article 3. Norma de gestió.
1. S’aproven les següents Normes de Gestió:
a) Norma de gestió de les Zones Especials de Conservació Alt Palància (ES5223005) i Curs Mitjà del
Riu Palància (ES5232003), que figura en l’Annex III.
b) Norma de gestió de les Zones Especial de Conservació Serra de Corbera (ES5233013), Serres del
Montdúver i Marxuquera (ES5233015), Marjal de la Safor (ES5233030), Dunes de la Safor
(ES5233038) i de la Zona d’Especial protecció per a les Aus Montdúver - Marjal de la Safor
(ES0000451), que figura en l’Annex IV.
2. L’àmbit territorial de les normes de gestió esmentades en l’apartat anterior ve descrit de forma
cartogràfica en l’apartat 1 de les dites normes, coincidint amb les ZEC i ZEPA mencionades, i en el
cas de la norma de gestió mencionada en la lletra b) comprenent, a més, una zona de connectivitat
ecològica.
3. La vigència de l’esmentada norma de gestió és indefinida, sense perjudici que puga ser revisada
en qualsevol moment en funció del compliment dels objectius de conservació establits en les
mateixes.
4. De conformitat amb allò que s’ha indicat en l’article 47 quater de la Llei 11/1994, de 27 de
desembre, la norma de gestió és vinculant tant per a les administracions públiques com per als
particulars, prevalent sobre el planejament territorial i urbanístic i sobre qualsevol altre instrument
sectorial d’ordenació o gestió de recursos naturals.
5. El règim d’infraccions i sancions relatiu a l’incompliment de les normes d’aplicació directa i el
règim d’avaluació de repercussions establits en les normes de gestió, serà l’establit en la Llei
42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, en la Llei 11/1994, de 27
de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, en el Reial
Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Avaluació
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d’Impacte Ambiental de Projectes i en la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d’Impacte
Ambiental o en les lleis que les substituïsquen.

Article 4. Règim de responsabilitat ambiental
El règim de responsabilitat ambiental pels danys generats pels operadors econòmics a les espècies
i els hàbitats que han motivat la declaració de les ZEC i la ZEPA serà l’establit en la Llei 26/2007, de
23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental, sense perjuí de l’aplicació, si és el cas, de les
disposicions contingudes en la Llei 42/2007, de 13 de desembre; la Llei 11/1994, de 27 de
desembre; el Reial Decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener i en la Llei 2/1989, de 3 de març, o en
les Lleis que les substituïsquen.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Comunicació a la Comissió Europea
Es faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria de Xarxa Natura 2000
per a dur a terme els tràmits necessaris per a remetre el present decret al ministeri competent
en matèria de medi ambient, als efectes de la seua comunicació a la Comissió Europea.
Segona. Disponibilitat del Document tècnic informatiu i justificatiu de la Norma de Gestió.
El Document tècnic informatiu i justificatiu de la Norma de Gestió es trobarà disponible, per a la
seua consulta, en la pàgina web de la Conselleria amb competències en matèria de medi ambient.
Tercera. Previsions respecte a la Cova dels rates Penades - Rótova
El que preveu la norma de gestió continguda en l’annex IV del present decret no serà aplicable a la
Cova dels Rates Penades – Rótova, present en l’àmbit de la ZEPA Montdúver-Marjal de la Safor,
atés que la dita cavitat ja gaudeix de la consideració de ZEC i compta amb la seua pròpia norma de
gestió en virtut del Decret 36/2013, d’1 de març, del Consell, pel qual es declaren com a Zones
Especials de Conservació (ZEC) determinats Llocs d’Importància Comunitària (LIC) constituïts per
cavitats subterrànies i s’aprova la seua Norma de Gestió.
Quarta. Previsions respecte a la contaminació de sòls
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En tot l’àmbit territorial de les ZEC i ZEPA que són objecte del present Decret, serà objectiu
prioritari la protecció dels ecosistemes als efectes de l’aplicació del Reial Decret 9/2005, de 14 de
gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i
estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació per a desenvolupament
1. Es faculta a la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria de Medi ambient:
a) per a ampliar, modificar o suprimir, mitjançant una ordre, els criteris i actuacions previstos en
l’apartat de criteris orientadors i mesures de gestió activa de les normes de gestió si així ho
requereix l’evolució de l’estat de conservació dels hàbitats i espècies determinat a partir del
seguiment previst per als mateixos.
b) per a modificar, mitjançant una ordre, l’annex II del present decret a fi d’incloure o excloure
hàbitats naturals i/o espècies en virtut de l’actualització de la informació científica.
2. Es faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria de Xarxa Natura 2000
per a actualitzar, mitjançant una resolució, la zonificació prevista en les normes de gestió, una
vegada dutes a terme les mesures de gestió activa relacionades amb l’estudi i seguiment dels
hàbitats naturals d’interès comunitari i les espècies.
Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
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ANNEX I
DELIMITACIÓ GRÀFICA DE LES ZONES ESPECIALS DE CONSERVACIÓ
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ANNEX II

FITXA DESCRIPTIVA DE LES ZONES ESPECIALS DE CONSERVACIÓ

1. ZEC ALT PALÀNCIA (ES5223005)
ZEC contínua
Superfície total: 26.282,40 ha.
Província: Castelló
Municipis: Barraques, Bejís, Benafer, El Toro, Pina de Montalgrao, Sacañet, Torás i Viver.
Hàbitats i espècies presents en l’espai:
HÀBITATS
Hàbitats d’interès comunitari de l’annex I de la Directiva 92/43/CEE presents en l’espai
Codi

Nom

1520 *

Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)

3140

Aigües oligomesotrófiques calcàries amb vegetació bentònica de Chara spp.

4030

Bruguerars secs europeus

4060

Bruguerars alpins i boreals

4090

Bruguerars oromediterranis endèmics amb argilaga

5210

Matollars arborescents de Juniperus spp.

5330

Matollars termomediterranis i pre-estèpics

6170

Prats alpins i subalpins calcaris

6220 *

Zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea

6420

Prats humits mediterranis d’herbes altes del Molinion-Holoschoenion
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7220 *

Brolladors petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion)

8130

Despreniments mediterranis occidentals i termòfils

8210

Pendents rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica

8220

Pendents rocosos silicis amb vegetació casmofítica

8310

Coves no explotades pel turisme

9230

Rouredes galaicoportugueses amb Quercus robur i Quercus pyrenaica

9240

Rouredes Ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis

92A0

Boscos galeria de Salix alba i Populus alba

92D0

Galeries

i

matollars

riberencs

termomediterranis

(Nerio-Tamaricetea

i

Securinegion tinctoriae)
9340

Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia

9530 *

Pinedes (sud-) mediterrànies de pins negres endèmics

9560 *

Boscos endèmics de Juniperus spp

9580 *

Boscos mediterranis de Taxus baccata

* Hábitat prioritari.

ESPÈCIES
Espècies d’interès comunitari de l'Annex II de la Directiva 92/43/CEE presents en l’espai
Codi

Nom

1355

Lutra lutra

Llúdria paleártica

6155

Achondrostoma arcasii

Madrilleta roja

1092

Austriopotamobius pallipes

Carranc de riu

1044

Coenagrion mercuriale
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Altres espècies importants de flora i fauna
Cinclus cinclus

Merla aquàtica

Parnassius apollo

Apol·lo, parnàs

Pleurodeles waltl

Ofegabous

Circus pygargus

Esparver cendrós

Neophron percnopterus

Miloca, aufrany

Dades rellevants: àrea muntanyosa corresponent als contraforts valencians del massís de
Javalambre. Alberga importants masses de savinars mesclats amb carrasques i pi negre. Així mateix,
destaquen els penyals i la vegetació ripària lligada al llit del Palància. Es presenten per tant una
gran diversitat d’hàbitats i és de gran interès per als rapinyaires.
Altres proteccions vigents en la zona:
En el seu àmbit hi ha dos Paratges naturals municipals: “El Pozo Junco” i “Peñaescabia”, declarats
respectivament per Acord de 5 de novembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es
declara Paratge Natural Municipal a l’enclavament denominat El Pozo Junco, en el terme municipal
d’El Toro i Acord de 26 de novembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara
Paratge Natural Municipal a l’enclavament denominat Peñaescabia, en el terme municipal de Bejís.
Així mateix hi ha una cavitat catalogada: “Cueva Cerdaña” (Decret 65/2006, de 12 de maig, pel qual
es desenvolupa el règim de protecció de les coves i s’aprova el catàleg de coves de la Comunitat
Valenciana).
Finalment, hi ha cinc microrreserves de flora: “Santa Bàrbara de Pina” (Ordre de 16 de novembre
de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es declaren 14 microrreservas vegetals a la
província de Castelló.), “Estrecho del Cascajar” (Ordre de 6 novembre de 2000, de la Conselleria de
Medi Ambient, per la qual es declaren 22 microrreserves vegetals a la província de Castelló),
“Barranco del Sahuquillo” i “La Pericona” (Ordre de 19 de setembre de 2003, de la Conselleria de
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Territori i Vivenda, per la qual es declaren 11 microrreserves vegetals a la província de Castelló) i
“Peñas del diablo” (Ordre d’11 de març de 2008, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge, per la qual es declaren 14 noves microrreserves vegetals i s’amplia la
microrreserva vegetal de Cala Argilaga, a la província de Castelló.).
Finalment, el seu àmbit territorial presenta coincidència parcial amb l’àmbit del Pla d’Ordenació
dels Recursos Naturals de la Serra d’Espadà (aprovat per Decret 218/1997, de 30 de juliol, del
govern Valencià, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d’Espadà).

2. ZEC CURS MITJÀ DEL RIU PALÀNCIA (ES5232003)
ZEC contínua
Superfície total: 3.664,08 ha.
Províncies: Castelló i VALÈNCIA
Municipis: Algar de Palància, Bejís, Castellnovo, Geldo, Jérica, Navajas, Segorbe, Soneja, Sot de
Ferrer, Teresa, Torás i Viver
Hàbitats i espècies presents en l’espai:
HÀBITATS
Hàbitats d’interès comunitari de l’annex I de la Directiva 92/43/CEE presents en l’espai
Codi

Nom

3250

Rius mediterranis de cabal permanent amb Glaucium flavum

3280

Rius mediterranis de cabal permanent del Paspalo-Agrostidion amb cortines
vegetals riberenques de Salix i Populus alba

6420

Prats humits mediterranis d’herbes altes del Molinion-Holoschoenion

7220 *

Brolladors petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion)

92A0

Boscos galeria de Salix alba i Populus alba

92D0

Galeries i matolls riberencs termomediterranis (Nerio-Tamaricetea i Securinegion
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tinctoriae)
* Hábitat prioritari.

ESPÈCIES
Espècies d’interès comunitari de l'Annex II de la Directiva 92/43/CEE presents en l’espai
Codi

Nom

1355

Lutra lutra

Llúdria paleártica

6155

Achondrostoma arcasii

Madrilleta roja

1044

Coenagrion mercuriale

Altres espècies importants de flora i fauna
Cinclus cinclus

Merla aquàtica

Aquila fasciata

Àguila de panxa blanca

Dades rellevants: zona exclusivament fluvial destinada a incloure bàsicament el domini públic
hidràulic i terrenys adjacents del curs mitjà del riu Palància, des del límit amb el ZEC anterior fins la
presa de l’Algar. El seu objectiu es redueix en general a la protecció del medi fluvial com a hàbitat
de diverses espècies de peixos.
Altres proteccions vigents en la zona:
El seu àmbit territorial presenta coincidència amb l’àmbit del Pla d’Ordenació dels Recursos
Naturals de la Serra d’Espadà (aprovat per Decret 218/1997, de 30 de juliol, del govern Valencià,
pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d’Espadà)

3. ZEC SERRA DE CORBERA (ES5233013)
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ZEC contínua
Superfície total: 4.820 ha.
Província: VALÈNCIA
Municipis: Alzira, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Favara, Llaurí i Corbera
Hàbitats i espècies presents en l’espai:
HÀBITATS
Hàbitats d’interès comunitari de l’annex I de la Directiva 92/43/CEE presents en l’espai
Codi

Nom

5230 *

Matollars arborescents amb Laurus nobilis.

5330

Matollars termomediterranis i pre-estèpics

6110*

Prats calcaris kàrstics o basòfils de l’Alysso-Sedion albi

6220 *

Zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea

8210

Pendents rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica

8310

Coves no explotades pel turisme.

92D0

Galeries

i

matollars

riberencs

termomediterranis

(Nerio-Tamaricetea

i

Securinegion tinctoriae)
9340

Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia .

* Hábitat prioritari.

ESPÈCIES
Altres espècies importants de flora i fauna
Antirrhinum valentinum
Pteris vittata
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Tramús valencià

Orchis conica
Thelypteris palustris

Dades rellevants: aquesta zona alberga quasi les úniques restes de boscos de llorer de la Comunitat
Valenciana, que suposen més del 15% del total de la regió mediterrània espanyola. Conté la Cova
de les Ratetes (Corbera), considerada com un refugi important per a la conservació de les rates
penades en la C. Valenciana.
Altres proteccions vigents en la zona:
En el seu àmbit hi ha tres Paratges naturals municipals: “La Murta i la Casella”, “Els Fontanelles” i
“Muntanya de Llaurí”, declarats respectivament per Acord de 5 de novembre de 2004, del Consell
de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal a l’enclavament denominat la Murta
i la Casella, en el terme municipal d’Alzira, Decret 72/2009, de 29 de maig, del Consell, pel qual es
declara paratge natural municipal l’enclavament denominat els Fontanelles, en el terme municipal
de Corbera i Decret 5/2011, de 28 de gener, del Consell, pel qual es declara paratge natural
municipal l’enclavament denominat Muntanya de Llaurí, en el terme municipal de Llaurí.
Així mateix hi ha una cavitat catalogada: “Cova de les Ratetes, (Decret 65/2006, de 12 de maig, pel
qual es desenvolupa el règim de protecció de les coves i s’aprova el catàleg de coves de la
Comunitat Valenciana).
Finalment, hi ha una microrreserva de flora: “Els Perxes”, declarada per l’Ordre 16/2013, de 25 de
juliol, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es declaren set
noves microrreserves de flora a la província de València.

4. ZEC SERRES DEL MONTDÚVER I MARXUQUERA (ES5233015)
ZEC contínua
Superfície total: 7.905 ha.
Província: VALÈNCIA
Municipis: Quatretonda, Pinet, Barx, Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la
14
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Valldigna, Xeraco, Xeresa, Llutxent, Ròtova i Gandia
Hàbitats i espècies presents en l’espai:

HÀBITATS
Hàbitats d’interès comunitari de l’annex I de la Directiva 92/43/CEE presents en l’espai
Codi

Nom

5230 *

Matollars arborescents amb Laurus nobilis.

5330

Matollars termomediterranis i pre-estèpics

6110*

Prats calcaris kàrstics o basòfils de l’Alysso-Sedion albi

6220 *

Zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea

8210

Pendents rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica

8310

Coves no explotades pel turisme

9330

Suredes de Quercus suber

9340

Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia

* Hábitat prioritari.

ESPÈCIES
Espècies d’interès comunitari del Annex II de la Directiva 92/43/CEE presents en l’espai
Codi

Nom

1310

Miniopterus schreibersii

Rata penada de cova

Dades rellevants: zona muntanyosa prelitoral situada en la confluència de les directrius ibèrica i
bètica. De gran interès geològic, geomorfològic i paisatgístic, alberga una gran varietat de
formacions vegetals, entre elles algunes especialment destacables i riques en espècies endèmiques,
15
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com les pròpies de penyals, els boscos de llorer o les originals suredes que prosperen sobre sòls
calcaris descarbonatats. La diversitat d’ambients presents condicionen així mateix una important
presència d’espècies animals d’especial valor; en aquest sentit, l’abundància de formacions
càrstiques -un altre dels elements destacables en la zona-- permet la presència de nombroses
espècies de quiròpters.
Altres proteccions vigents en la zona:
El seu àmbit presenta una coincidència territorial parcial amb l’àmbit de la ZEPA “MONTDÚVERMARJAL DE LA SAFOR” (ES0000451).
En el seu àmbit hi ha tres Paratges naturals municipals: “Serra de Quatretonda“, “El Surar” i
“Parpalló-Borrell (Gandia)”, regulats respectivament per Acord de 5 de maig de 2006, del Consell,
pel qual es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat Serra de Quatretonda, en
el terme municipal de Quatretonda; Acord de 4 de març de 2005, del Consell de la Generalitat, pel
qual es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat El Surar, en els termes
municipals de Llutxent i Pinet; i Acord de 30 d’abril de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual
es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat Parpalló-Borrell, en el terme
municipal de Gandia.
Així mateix hi ha set cavitats catalogades: “Cova dels Orgues (Gandia)”, “Cova del Forat (Barx)”,
“Avenc Pablo Puchol (Barx)”, “Avenc del Simarró (Barx)”, “Avenc Aldaia (Barx)”, “Avenc Pilar (Barx)” i
“Avenc Sancho (Pinet)” (Decret 65/2006, de 12 de maig, pel qual es desenvolupa el règim de
protecció de les coves i s’aprova el catàleg de coves de la Comunitat Valenciana).
Finalment, hi ha nou microrreserves de flora: “Font del Cirer (Simat de Valldigna)”, “Ombria del
Buixcarró (Quatretonda))”, “Pla de Mora (Quatretonda)” (declarades per Ordre de 6 de novembre
de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es declaren 23 microrreserves vegetals a la
província de València ); “Cim del Montdúver (Xeresa)” i “Alts de la Drova (Xeresa)” (declarades per
Ordre de 4 de maig de 1999, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es declaren 33
microrreserves vegetals en la província d’Alacant i 29 microrreserves vegetals a la província de
València); “Barranc de Manesa (Barx)”, “Pla de Jonc (Pinet)” i “Els Miradors (Llutxent)” (declarades
per Ordre de 22 d’octubre de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es declaren 22
microrreserves vegetals a la província de València) i “Pla dels Tramussos (Gandia)” (declarada per
Orde 2/2011, de 24 de gener, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,
per la qual es declaren sis noves microrreserves de flora a la província de València).
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5. ZEC MARJAL DE LA SAFOR (ES5233030)
ZEC contínua
Superfície total: 1.295 ha.
Província: VALÈNCIA
Municipis: Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa i Gandia
Hàbitats i espècies presents en l’espai:
HÀBITATS
Hàbitats d’interès comunitari de l’annex I de la Directiva 92/43/CEE presents en l’espai
Codi

Nom

3150

Llacs eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hydrocharition

3160

Llacs i estanys distròfics naturals

3280

Rius mediterranis de cabal permanent del Paspalo-Agrostidion amb cortines
vegetals riberenques de Salix i Populus alba

6420

Prats humits mediterranis d’herbes altes del Molinion-Holoschoenion

7210*

Torberes calcàries de Cladium mariscus amb espècies del Caricion davallianae

* Hábitat prioritari.

ESPECIES
Espècies d’interès comunitari del Annex II de la Directiva 92/43/CEE presents en l’espai
Codi
1153
1149

Nom
València hispanica
Cobitis palúdica

Samaruc
Llopet de riu
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Tortuga Europea

Kosteletzkya pentacarpos

Altres espècies importants de flora i fauna
Carex elata
Gasterosteus aculeatus

Punxoset

Nymphaea alba

Nenúfar

Potomida littoralis

Cloïssa de riu

Unio elongatulus

Cloïssa de riu

Utricularia australis

Dades rellevants: pot considerar-se la marjal litoral d’aigua dolça en millor estat de conservació de
la Comunitat Valenciana, principalment per l’abundància i qualitat d’aigua de què s’assorteix. Conté
més del 15% del total de la regió mediterrània dels hàbitats; "Llacs distróficos naturals", "Rius
mediterranis de cabal permanent" i "Torberes calcàries de Claudium mariscus i Carex davalliana",
així com més del 2% de "llacs eutròfics naturals" i "prats mediterranis d’herbes altes i juncs".
Igualment conté una població de samaruc (València hispanica) i resulta important per a aus
aquàtiques.
Altres proteccions vigents en la zona:
El seu àmbit presenta una coincidència territorial parcial amb l’àmbit de la ZEPA “MONTDÚVERMARJAL DE LA SAFOR” (ES0000451)
En el seu àmbit es dóna la presència de dues zones humides catalogades: “Marjal de la Safor” i
“Desembocadura del Riu Xeraco” (ambdues catalogades per l’Acord de 10 de setembre de 2002,
del Govern Valencià, d’aprovació del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana ),
També hi ha una microrreserva de flora: “Marjal dels Borrons (Xeresa)” (Orde de 22 d’octubre de
2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es declaren 22 microrreserves vegetals a la
província de València).
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Finalment, el seu àmbit territorial presenta solapament amb l’àmbit territorial del Pla de
Recuperació del Samaruc (aprovat per Decret 265/2004, de 3 de desembre, del Consell de la
Generalitat, pel qual s’aprova el Pla de Recuperació del Samaruc a la Comunitat Valenciana), i, per
consegüent amb l’àmbit de la Reserva de fauna “Marjal dels Borrons (Gandia, Xeresa)” declarada
pel dit Pla.

6. ZEC DUNES DE LA SAFOR (ES5233038)
ZEC discontínua
Superfície total: 69 ha.
Província: VALÈNCIA
Municipis: Tavernes de la Valldigna, Xeraxo, Xeresa, Daimús, Guardamar, Bellreguard, Piles i Oliva
Hàbitats i espècies presents en l’espai:
HÀBITATS
Hàbitats d’interès comunitari de l’annex I de la Directiva 92/43/CEE presents en l’espai
Codi

Nom

2110

Dunes mòbils embrionàries

2120

Dunes mòbils de litoral amb Ammophila arenaria

2210

Dunes fixes de Crucianellion maritimae

2230

Dunes amb gespes de Malcomietalia

2260

Dunes amb vegetació esclerófila del Cisto-Lavanduletalia

* Hábitat prioritari.

ESPÈCIES
Espècies d’interès comunitari del Annex II de la Directiva 92/43/CEE presents en l’espai
Codi

Nom
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Kosteletzkya pentacarpos

Altres espècies importants de flora i fauna
Charadrius alexandrinus

Corriol camanegre

Dades rellevants: Lloc proposat a fi d’albergar totes les restes de cordons dunars encara existents
en la comarca de la Safor.
Altres proteccions vigents en la zona:
En el seu àmbit es dóna la presència d’una zona humida catalogada: “Desembocadura del Riu
Xeraco” (catalogada per l’Acord de 10 de setembre de 2002, del Govern Valencià, d’aprovació del
Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana ),
Finalment, el seu àmbit territorial presenta solapament amb l’àmbit territorial del Pla de
Recuperació del Samaruc (aprovat per Decret 265/2004, de 3 de desembre, del Consell de la
Generalitat, pel qual s’aprova el Pla de Recuperació del Samaruc a la Comunitat Valenciana) i amb
l’àmbit territorial del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Parc natural de la Marjal de Pego Oliva (aprovat per Decret 280/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual
s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva).
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