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Información pública de la aprobación del documento 
«Objetivos de calidad e instrucciones técnicas para la 
ordenación y gestión de los paisajes de relevancia regio-
nal» y actualización de la Estrategia territorial de la 
Comunitat Valenciana. [2021/5798]

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, 
mediante Resolución de fecha 11 de mayo de 2021, ha aprobado el 
documento «Objetivos de Calidad e Instrucciones Técnicas para la orde-
nación y gestión de los Paisajes de Relevancia Regional» y ha actua-
lizado la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, en lo que 
respecta a la representación cartográfica de los paisajes de relevancia 
regional que se recoge en la página 42 del documento «Objetivo 11: 
proteger el paisaje como activo cultural, económico e identitario». Este 
documento se podrá consultar en la web de esta conselleria

(https://politicaterritorial.gva.es/va/web/planificacion-territorial-e-
infraestructura-verde); y la actualización de la Estrategia Territorial de 
la Comunitat Valenciana, en la cartografía de la Generalitat, a través del 
visor del Institut Cartogràfic Valencià (http://icv.gva.es/va/).

València, 19 de mayo de 2021.– La directora general de Política 
Territorial y Paisaje: Rosa Pardo Marín.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, 
mitjançant la Resolució de data 11 de maig de 2021, ha aprovat 
el document «Objectius de qualitat i instruccions tècniques per 
a l’ordenació i gestió dels paisatges de rellevància regional» i ha 
actualitzat l’Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, pel que fa 
a la representació cartogràfica dels paisatges de rellevància regional que 
es recull en la pàgina 42 del document «Objectiu 11: protegir el paisatge 
com a actiu cultural, econòmic i identitari». Aquest document es podrà 
consultar en el web d’aquesta conselleria (https://politicaterritorial.
gva.es/va/web/planificacion-territorial-i-infraestructura-verda); i 
l’actualització de l’Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, 
en la cartografia de la Generalitat, a través del visor de l’Institut 
Cartogràfic Valencià (http://icv.gva.es/va/).

València, 19 de maig de 2021.– La directora general de Política 
Territorial i Paisatge: Rosa Pardo Marín.
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