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RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2010, del conseller de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual se sot-
met a informació pública el projecte de decret del Consell 
d’aprovació del Pla d’Acció Territorial de Protecció de 
l’Horta de València. [2010/5867]

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2010, del conseller de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que 
se somete a información pública el proyecto de decreto del 
Consell de aprobación del Plan de Acción Territorial de 
Protección de la Huerta de Valencia [2010/5867]

La Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’ordenació del 
territori i protecció del paisatge (en endavant LOTPP) preveu en l’ar-
ticle 22.6 l’elaboració del Pla Acció Territorial de Protecció de l’Horta 
de València (en endavant PATP de l’Horta de València). El PATP de 
l’Horta de València ha d’establir els objectius, criteris i directrius per a 
la protecció de l’Horta de València.

L’objectiu fonamental del PATP de l’Horta de València és garan-
tir la conservació d’un entramat d’espais oberts que contribuïsca a 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans que l’habiten, preservant 
els valors ambientals, agrícoles, paisatgístics, culturals, patrimonials i 
recreatius, sense impedir, però delimitant-lo, el desenvolupament urbà 
de l’àrea metropolitana.

La formulació i l’elaboració de PATP de l’Horta de València cor-
respon a la conselleria competent en matèria d’ordenació del territo-
ri i urbanisme. Així mateix, correspon a aquesta conselleria acordar 
l’obertura del període d’informació pública, com també l’aprovació 
provisional. L’aprovació definitiva del Pla d’acció territorial de pro-
tecció de l’Horta de València és competència del Consell de la Gene-
ralitat. Tot això, d’acord amb el que estableix l’article 60.2 de la Llei 
4/2004, de 30 de juny, d’ordenació del territori i protecció del paisat-
ge.

Per aquesta raó, resolc:

Primer
Sotmetre a informació pública el Decret del Consell d’aprovació 

del Pla d’acció territorial de protecció de l’Horta de València per un 
període de dos mesos, anunciada en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana i en un diari no oficial d’àmplia difusió a la província. 

Durant aquest període, el projecte diligenciat es trobarà depositat 
per a la consulta pública, a més dels ajuntaments afectats, als locals 
d’aquesta Conselleria, en horari de matí de 09.00 a 14.00, sitis:

València: Centre d’Informació i Documentació Ambiental de la 
Comunitat Valenciana (c. Marià Cuber, 14, baixos, 46011 València).

Direcció Territorial de València de la Conselleria de Medi Ambi-
ent, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Edifici PROP (c. Gregori Gea, 27, 
València).

Així mateix, amb l’objecte de facilitar l’accés al Pla d’Acció Ter-
ritorial de Protecció de l’Horta de València, aquest pot ser consultat en 
la pàgina web de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge (<http://cma.gva.es/pathuerta>). 

Segon
Demanar el dictamen dels municipis el planejament urbanístic dels 

quals puga veure’s afectat per les determinacions del Pla d’acció terri-
torial de protecció de l’Horta de València, i els informes sectorials dels 
distints departaments o òrgans de les administracions públiques que 
pertoque, en relació amb les competències respectives.

València, 11 de maig de 2010.– El conseller de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge, i vicepresident tercer del Consell: Juan 
Gabriel Cotino Ferrer.

La Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de ordenación del 
territorio y protección del paisaje (en adelante LOTPP), prevé en su 
artículo 22.6 la elaboración del Plan acción territorial de protección de 
la Huerta de Valencia (en adelante PATP de la Huerta de Valencia). El 
PATP de la Huerta de Valencia debe establecer los objetivos, criterios 
y directrices para la protección de la Huerta de Valencia.

El objetivo fundamental del PATP de la Huerta de Valencia es 
garantizar la conservación de un entramado de espacios abiertos que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que lo habi-
tan, preservando los valores ambientales, agrícolas, paisajísticos, cul-
turales, patrimoniales y recreativos, sin impedir, pero delimitando el 
desarrollo urbano del área metropolitana.

La formulación y elaboración de PATP de la Huerta de Valencia 
corresponde a la conselleria competente en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo. Así mismo, corresponde a esta Conselleria 
acordar la apertura del periodo de información pública, así como, su 
aprobación provisional. La aprobación definitiva del Plan de acción 
territorial de protección de la Huerta de Valencia es competencia del 
Consell de la Generalitat. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 60.2 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de ordenación del 
territorio y protección del paisaje.

En su virtud, resuelvo:

Primero
Someter a información pública el Decreto del Consell de aproba-

ción del Plan de acción territorial de protección de la Huerta de Valen-
cia, por un periodo de dos meses, anunciada en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en 
la citada provincia. 

Durante este periodo, el proyecto diligenciado se encontrará 
depositado para su consulta pública, además de en los ayuntamientos 
afectados, en los locales de esta Conselleria, en horario de mañana de 
09.00 a 14.00, sitos:

Valencia: Centro de Información y Documentación Ambiental de 
la Comunitat Valenciana (c/ Marià Cuber, 14, bajo, 46011 Valencia).

Dirección Territorial de Valencia de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Edificio PROP (c/ Gregorio 
Gea, 27, Valencia).

Asimismo, con el objeto de facilitar el acceso al Plan de acción 
territorial de protección de la Huerta de Valencia, éste podrá ser con-
sultado en la página web de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda (<http://cma.gva.es/pathuerta>). 

Segundo
Recabar el dictamen de los municipios cuyo planeamiento urbanís-

tico pudiera verse afectado por las determinaciones del Plan de acción 
territorial de protección de la Huerta de Valencia, y los informes secto-
riales de los distintos departamentos u órganos de las administraciones 
públicas que procedan, en relación con sus respectivas competencias.

Valencia, 11 de mayo de 2010.– El conseller de Medio Ambien-
te, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell: 
Juan Gabriel Cotino Ferrer
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