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El paisatge és un actiu ambiental i cultural dels 
territoris, però és també un factor de competitivi-
tat econòmica que està aconseguint cada vegada 
una major significança dins dels elements que 

constitueixen la identitat i singularitat de cada territori, i 
de la seua diferenciació en el marc dels mercats globals. 
Tots aquells territoris que preserven i gestionen adequa-
dament els seus paisatges es trobaran en una situació de 
clar avantatge competitiu en els pròxims anys, especial-
ment aquells que aconseguisquen combinar l’ordenació 
dels seus recursos paisatgístics, i dels seus valors locals 
endògens, amb les pulsions positives de la globalització 
econòmica i social. Precisament, aquesta compatibilitat 
és la que permetrà el desenvolupament de projectes 
propis i innovadors del nou model econòmic que la Co-
munitat Valenciana està impulsant per a la reconstrucció 
del seu teixit econòmic, molt afectat després d’aquest 
període de forta crisi sanitària i econòmica.

La gestió del paisatge en el marc de les polítiques 
d’ordenació del territori que estem impulsant, permetrà 
la millora dels seus recursos, però també de la biodi-
versitat, la salut, la producció de béns i serveis ambien-
tals, el benestar de la població i la millora de la cohesió 
social. Aquesta harmonia entre el territori i el paisatge ha 
de valorar les iniciatives econòmiques adequades a la 
capacitat d’acolliment del territori, i a la seua sostenibi-
litat a llarg termini, la qual cosa suposa ser molt exigent 
amb la qualitat dels projectes, amb la seua capacitat per 
a generar renda i ús de manera permanent, i dels seus 
efectes positius sobre l’equilibri territorial de la Comunitat 
Valenciana.

En aquesta línia esmentada, l’aprovació del document 
“Objectius de qualitat i instruccions tècniques per a l’or-
denació i gestió dels paisatges de Rellevància Regional 
de la Comunitat Valenciana” és un primer pas en aquesta 
direcció. Aquests paisatges, i les seues diferents tipolo-
gies, inclosos en el document són els grans paisatges 
que conformen la identitat del nostre territori, que el fan 
únic i singular. Són els més valuosos i benvolguts pel 
conjunt de la societat, però no estan exempts de fragili-
tats i riscos que amenacen el seu caràcter i estructura. 
Per això un primer pas fonamental és aquest reconeixe-
ment i l’establiment d’un conjunt de criteris i directrius 

que han de ser plasmades i complementades en els 
instruments d’ordenació del territori i els plans urbanístics 
municipals.

Tots coneixem que el territori té deferents escales, i la 
d’aquest document és de gran denominador que ha de 
ser gradualment concretat per altres instruments d’anàli-
sis i gestió del paisatge com els plans d’acció territorial, 
dels quals s’estan tramitant fins a huit en aquests mo-
ments, els plans urbanístics municipals i fins i tot en la 
tramitació de projectes, tenint present aquesta gradualitat 
a l’hora d’establir objectius i accions per a la preservació i 
millora dels nostres paisatges.

La Conselleria, a través de la Direcció General de 
Política Territorial i paisatge, realitza una labor ambicio-
sa i perseverant en l’ordenació i gestió del paisatge, no 
solament mitjançant la figura de l’informe preceptiu en la 
tramitació de plans, programes i projectes, sinó de ma-
nera proactiva mitjançant jornades de divulgació i millora 
del coneixement científic agrupades en els seminaris 
“Raonem sobre paisatge amb…”dels quals ja s’han cele-
brat diverses edicions. També en l’elaboració i aprovació 
d’una guia sobre el paisatge urbà, o en els Programes 
de Paisatge que s’estan tramitant en aquests moments, i 
que es veuran incrementats amb la realització dels plans 
d’acció territorial.

En definitiva, el paisatge i la seua gestió és una cosa 
que preocupa i ocupa a aquest Govern, que és perfecta-
ment conscient que el Pla Valencià per a la Reconstruc-
ció ha de dur-se a terme respectant però també activant 
els nostres recursos paisatgístics, que són factors 
estratègics de primer ordre per a la nova economia del 
coneixement, l’atracció del talent i la gestió intel•ligent del 
territori.

Arcadi España García 
Conseller de Política Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat



Paisatge és qualsevol part del territori, tal com 
és percebut pels seus habitants, el caràcter 
dels quals resulta de la interacció de factors 
naturals i humans. Així és com es defineix en 

el Conveni Europeu del Paisatge al qual el Consell es 
va adherir el 17 de setembre de 2004, i que va ser rati-
ficat pel Govern d’Espanya el 26 de novembre de 2007.

La Comunitat Valenciana, pionera en l’aprovació de 
legislació específica de protecció del paisatge, entén i 
assumeix en el seu marc legislatiu actual (LOTUP -Llei 
5/2014 d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge- i 
la seua revisió a través de la Llei 1/2019 de modificació 
de la LOTUP) que el paisatge és un senyal d’identitat 
cultural del territori i un actiu de competitivitat econò-
mica, la conservació i la posada en valor de la qual 
requereix, tant de la preservació dels espais més 
preuats com de l’adequada gestió de qualsevol paisat-
ge natural, rural, urbà o periurbà. Per això, el paisatge 
ha d’integrar-se en totes les polítiques sectorials que 
incidisquen en aquest, orientant la planificació territorial 
i urbanística amb la finalitat de valorar i conservar els 
paisatges més rellevants i socialment benvolguts.

I precisament, entre la diversitat de paisatges exis-
tents en el nostre territori, l’Estratègia Territorial de la 
Comunitat Valenciana (aprovada en 2011 i el segui-
ment de la qual resulta vinculant des de 2016) identi-
fica i defineix 40 paisatges considerats de rellevància 
regional atenent la seua singularitat, als seus valors 
intrínsecs, a la integritat del seu caràcter i a l’estima 
social que mereixen.

Però a més hem de tindre en compte que vivim en un 
món globalitzat i canviant en el qual els efectes de les 
accions naturals i humanes tenen múltiples conseqüèn-
cies i implicacions que fan que el paisatge evolucione 
amb el transcurs del temps. Que aqueixa evolució siga 
positiva, que ens ajude a fer front a potencials riscos 
naturals o derivats del canvi climàtic i que ens perme-
ta aconseguir un territori més resilient i sostenible, és 
el repte que hem de resoldre de manera transversal 
i sense desatendre aspectes com la perspectiva de 

gènere, perquè encara que les dones representen més 
de la meitat de la població mundial i pateixen en major 
mesura les situacions de vulnerabilitat, el seu prota-
gonisme en la transformació dels paisatges ha passat 
desapercebut.

En aquest desig d’un món millor i un territori ben 
preparat, la idea d’un paisatge atractiu i habitable és un 
ideal compartit amb altres estats, tal com es reflecteix 
en diferents estratègies i normatives aprovades en els 
últims anys: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible, la Nova Agenda Urbana, les Agendes Urba-
nes Europea i Espanyola, l’Estratègia Territorial Euro-
pea, l’Agenda Territorial Europea i el Llibre Verd de la 
Cohesió Territorial, les determinacions de la qual han 
inspirat l’«Estratègia Europea 2020, cap a un creixe-
ment econòmic intel•ligent, sostenible i integrador», 
que aposta pel foment de les activitats que aprofiten 
les oportunitats que els ofereix el territori sense men-
yscabar els seus valors ambientals i culturals. Des de 
la Direcció General de Política Territorial i Paisatge no 
sols compartim eixes iniciatives sinó que contribuïm 
decididament en la seua consecució entenent que el 
paisatge que vivim és el llegat de totes les generacions 
precedents, i que serà el mitjà que habitaran en el futur 
les generacions que ens succeïsquen.

Així, treballem en la redacció participada de l’Agenda 
Urbana Valenciana i en altres estratègies de coneixe-
ment i preservació activa del paisatge reconeixent, en 
tot cas, que aquest document és fruit de treballs previs 
de l’administració i de tota la societat, perquè és l’esforç 
humà el que aconsegueix veritablement la construcció 
del paisatge. Agraïsc sincerament a totes les persones 
que han col•laborat d’alguna manera en aquestes direc-
trius amb la intenció de donar a conéixer els principals 
elements que determinen el caràcter de cadascun dels 
paisatges de rellevància regional, facilitar criteris per a 
l’ordenació i gestió dels seus patrons característics, de 
la seua adequada percepció i posada en valor, i de la 
seua correcta articulació integrant en la Infraestructura 
Verda aquells espais capaços de connectar ecològica i 
funcionalment els llocs més significatius.



En aquest sentit i assumint que el paisatge suposa 
un condicionant per a la implantació d’usos, activitats i 
infraestructures en el territori, resultava imprescindible 
avançar més enllà del mer reconeixement de la relle-
vància regional dels paisatges i desplegar criteris que 
orientaren la seua planificació i gestió, facilitant l’ela-
boració d’instruments de paisatge per a justificar l’ade-
quada inserció i integració de qualsevol proposta que 
pretenga planificar, conservar o gestionar el paisatge.

En definitiva la present instrucció adquireix una gran 
importància per diverses raons:

• En primer lloc, aportarà un major coneixement del 
context regional en el qual s’insereixen les accions 
sobre el paisatge -en totes les escales del territori- útil 
per a garantir la coherència i l’obtenció d’efectes sinèr-
gics positius en la millora del paisatge. El contingut de 
la instrucció permetrà posar a la disposició d’agents 
públics i privats el conjunt d’objectius i criteris acordats 
per a l’ordenació i gestió dels paisatges de rellevància 
regional que hauran de ser observats per tots els instru-
ments d’actuació en matèria de paisatge i que, al mateix 
temps, seran utilitzats pels departaments tècnics per a 
emetre els informes. La informació compartida evitarà 
el desconeixement dels criteris seguits per l’administra-
ció i possibilitarà el seu seguiment per a reduir costos 
temporals, econòmics i administratius.

• En segon lloc, contribuirà a la millora de la defi-
nició d’objectius i propostes per a la posada en valor 
i conservació dels paisatges de rellevància regional 
identificats, no sols des del punt de vista tècnic sinó de 
la percepció ciutadana recaptada els pròxims mesos 
durant la consulta pública oberta, en coherència amb el 
reconeixement del dret a participar que emana de totes 
les legislacions existents en aquesta matèria.

• En tercer lloc, la instrucció brindarà al conjunt 
d’administracions sectorials un marc adequat a l’hora 
d’adoptar decisions que tinguen una projecció sobre 
el territori i el paisatge, reforçant les accions preventi-
ves enfront de les merament reactives (que són més 

complexes de gestionar i que habitualment retarden els 
projectes amb les consegüents costos d’oportunitat).

• Finalment, la instrucció permetrà millorar el coneixe-
ment dels nostres paisatges, els seus principals ele-
ments i fites representatives proposant, al mateix temps, 
un conjunt d’accions en forma d’itineraris, rutes culturals 
i propostes d’ús públic que permeten a ajuntaments, ad-
ministracions sectorials i al sector privat la seua inclusió 
en plans, programes o projectes amb l’objectiu de dina-
mitzar el territori de manera compatible amb la conser-
vació d’aquests paisatges que formen part del patrimoni 
cultural i identitari de la Comunitat Valenciana.

 
 

Rosa Pardo i Marín 
Directora General de  
Política Territorial i Paisatge
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Paisatges de  
rellevància regional 
de la Comunitat  
Valenciana
A l’efecte de l’Estratègia territorial, es consideren de 
rellevància regional els paisatges que compleixen 
aquestes condicions:

a) Tenen una dimensió i una escala territorial d’àmbit 
supramunicipal, i expressen el caràcter i la identitat 
d’una part del territori determinada.
b) Són representatius de la diversitat dels paisatges 
de la Comunitat Valenciana.
c) Presenten valors importants i estan en bon estat 
de conservació.
d) Tenen una elevada estima social per la seua repre-
sentativitat i els seus valors.
e) Es consideren singulars, per ser excepcionals i 
únics en el conjunt de la regió.
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CONJUNTS PAISATGÍSTICS

 

01. Paisatges agroforestals de l'interior de Castelló

02. Corredors prelitorals de Castelló

03. Serres litorals de Castelló

04. Serres d' Espadà i Calderona

05. Alt Túria

06. Paisatges associats al corredor del Xúquer

07. Mondúber- Benicadell

08. Foies, serres i valls de l'interior d'Alacant

09. Muntanya d'Alacant

10. Litoral de la Marina

11. Paisatges culturals de les vinyes de l'interior

12. Aiguamolls del litoral valencià i sistemes agraris pròxims

13. Hortes i vegues de la Comunitat Valenciana

14. Illes de la Comunitat Valenciana

Conjunts  
paisatgístics
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Els 40 paisatges de rellevància regional (PRR) identificats a la Comunitat Valenciana s’agrupen 
en 14 grans conjunts paisatgístics, per les seues similituds morfològiques, funcionals i de conti-
nuïtat, i són els següents:

01 Paisatges agroforestals de l’interior de Castelló
- PRR 01. Entorn del Forcall i riera del Bergantes.
- PRR 02. Entorn de la Pobla i monestir de Benifassà. 
Entorn de Morella
- PRR 03. El Bovalar, la Menadella i el Turmell
- PRR 04. Paisatge de la pedra seca i entorn d’Ares, 
Castellfort, Vilafranca, Culla i Benassal
- PRR 05. Benassal. Massís del Penyagolosa i entorn de 
Vistabella
- PRR 06. Alt Millars

02 Corredors prelitorals de Castelló
- PRR 07. Olivars de San Rafael
- PRR 08. Entorn de Sant Mateu, Tírig i la Salzadella

03 Serres litorals de Castelló
- PRR 09. Serra d’Irta i Peníscola
- PRR 10. Desert de les Palmes

04 Serres d’Espadà i Calderona
- PRR 11. Serra d’Espadà
- PRR 12. Serra Calderona

05 Alt Túria
- PRR 13. Entorn d’Ademuz i savinars de la Puebla de San 
Miguel.
- PRR 14. Planes d’Alpuente i Titaguas i serra d’Andilla
- PRR 15. Gorgs del Túria i entorn de Chera

06 Paisatges associats al corredor del Xúquer
- PRR 16. Hoces del Cabriel i moles de Cortes i massís 
del Caroig
- PRR 17. Secans i serres de l’entorn de Carcelén i Alpera

07 Mondúber-Benicadell
- PRR 18. Mondúber
- PRR 19. Benicadell

08 Foies, serres i valls de l’interior d’Alacant
- PRR 20. Serres de l’interior d’Alacant, Mariola, el Maigmó 
i la Penya Roja
- PRR 21. Foies d’Alcoi i Castalla i vall de Bocairent

09 Muntanya d’Alacant
- PRR 22. Vall de Guadalest i serres d’Aitana, la Serrella i 
la Xortà
- PRR 23. Depressions i serres des de Gallinera fins a 
Castell de Castells

10 Litoral de la Marina
- PRR 24. El Montgó
- PRR 25. Penya-segats del cap de la Nau i el cap d’Or
- PRR 26. La serra Gelada
- PRR 27. Penyal d’Ifac i terrasses litorals de Benissa i 
Teulada

11 Paisatges culturals de les vinyes de l’interior
- PRR 28. Vinyes d’Utiel-Requena
- PRR 29. Vinyes de les Alcusses i els Alforins
- PRR 30. Vinyes d’Alacant (Novelda, el Pinós)

12 Aiguamolls del litoral valencià i sistemes agraris 
pròxims
- PRR 31. Prat de Cabanes
- PRR 32. Albufera i arrossars de València
- PRR 33. Marjal de Pego-Oliva
- PRR 34. Aiguamolls d’Elx i Santa Pola
- PRR 35. Salines de la Mata i Torrevieja

13 Hortes de la Comunitat Valenciana
- PRR 36. Horta de la plana de Castelló
- PRR 37. Horta de València
- PRR 38. Ribera del Xúquer
- PRR 39. Horta del Baix Segura

14 Illes de la Comunitat Valenciana
- PRR 40. Illes Columbretes i Tabarca
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Paisatges agroforestals de l'interior de Castelló

PRR 01. Entorn del Forcall i Riera del Bergantes

PRR 02. Entorn de la Pobla i Monestir de Benifassà. Entorn de Morella

PRR 03. El Bovalar, la Menadella, el Turmell

PRR 04. Paisatge de la pedra seca i entorn d'Ares, Castellfort, Vilafranca, Culla i Benassal

PRR 05. Benassal. Massís del Penyagolosa i entorn de Vistabella del Maestrat

PRR 06. L'Alt Millars

Corredors prelitorals de Castelló

PRR 07. Olivars de San Rafael

PRR 08. Entorn de Sant Mateu, Tírig i la Salzadella

Serres litorals de Castelló

PRR 09. Serra d’Irta i Peníscola

PRR 10. Desert de les Palmes

Serres d' Espadà i Calderona

PRR 11. Serra d'Espadà

PRR 12. Serra Calderona

Alt Túria

PRR 13. Entorn d'Ademuz i savinars de la Puebla de San Miguel

PRR 14. Planes d'Alpuente i Titaguas i Serra d'Andilla

PRR 15.Congostos del Túria i entorn de Chera

Paisatges associats al corredor del Xúquer

PRR 16. Hoces del Cabriel i Moles de Cortes i Massís del Caroig

PRR 17. Secans i serres de l'entorn de Carcelén i Alpera

 Mondúber- Benicadell

PRR 18. Montdúber

PRR 19. Benicadell

Foies, serres i valls de l'interior d'Alacant

PRR 20. Serres de l'interior d'Alacant, Mariola, el Maigmó i la Penya Roja

PRR 21. Foies d’Alcoi i Castalla, i Vall de Bocairent

Muntanya d'Alacant

PRR 22. Vall de Guadalest i Serres d’Aitana, la Serrella i la Xortà

PRR 23. Depressions i serres des de Gallinera fins a Castell de Castells

Litoral de la Marina

PRR 24. El Montgó

PRR 25. Penya-segats del Cap de la Nau i el Cap d’Or

PRR 26. La Serra Gelada

PRR 27. El Penyal d’Ifac i terrasses litorals de Benissa i Teulada

Paisatges culturals de les vinyes de l'interior

PRR 28. Vinyes d'Utiel-Requena

PRR 29. Vinyes de les Alcusses y els Alforins

PRR 30.  Vinyes d'Alacant (Novelda, el Pinós)

Aiguamolls del litoral valencià i sistemes agraris pròxims

PRR 31. Prat de Cabanes

PRR 32. Albufera i arrossars de València

PRR 33. Marjal de Pego-Oliva

PRR 34. Aiguamolls d’Elx i Santa Pola

PRR 35. Salines de la Mata i Torrevieja

Hortes i vegues de la Comunitat Valenciana

PRR 36. Horta de la Plana de Castelló

PRR 37. Horta de València

PRR 38. Ribera del Xúquer

PRR 39. Horta del Baix Segura

Illes de la Comunitat Valenciana

PRR 40. Illes Columbretes i Tabarca 

PAISATGES DE RELLEVÀNCIA REGIONAL

Paisatges agroforestals de l'interior de Castelló

PRR 01. Entorn del Forcall i Riera del Bergantes

PRR 02. Entorn de la Pobla i Monestir de Benifassà. Entorn de Morella

PRR 03. El Bovalar, la Menadella, el Turmell

PRR 04. Paisatge de la pedra seca i entorn d'Ares, Castellfort, Vilafranca, Culla i Benassal

PRR 05. Benassal. Massís del Penyagolosa i entorn de Vistabella del Maestrat

PRR 06. L'Alt Millars

Corredors prelitorals de Castelló

PRR 07. Olivars de San Rafael

PRR 08. Entorn de Sant Mateu, Tírig i la Salzadella

Serres litorals de Castelló

PRR 09. Serra d’Irta i Peníscola

PRR 10. Desert de les Palmes

Serres d' Espadà i Calderona

PRR 11. Serra d'Espadà

PRR 12. Serra Calderona

Alt Túria

PRR 13. Entorn d'Ademuz i savinars de la Puebla de San Miguel

PRR 14. Planes d'Alpuente i Titaguas i Serra d'Andilla

PRR 15.Congostos del Túria i entorn de Chera

Paisatges associats al corredor del Xúquer

PRR 16. Hoces del Cabriel i Moles de Cortes i Massís del Caroig

PRR 17. Secans i serres de l'entorn de Carcelén i Alpera

 Mondúber- Benicadell

PRR 18. Montdúber

PRR 19. Benicadell

Foies, serres i valls de l'interior d'Alacant

PRR 20. Serres de l'interior d'Alacant, Mariola, el Maigmó i la Penya Roja

PRR 21. Foies d’Alcoi i Castalla, i Vall de Bocairent

Muntanya d'Alacant

PRR 22. Vall de Guadalest i Serres d’Aitana, la Serrella i la Xortà

PRR 23. Depressions i serres des de Gallinera fins a Castell de Castells

Litoral de la Marina

PRR 24. El Montgó

PRR 25. Penya-segats del Cap de la Nau i el Cap d’Or

PRR 26. La Serra Gelada

PRR 27. El Penyal d’Ifac i terrasses litorals de Benissa i Teulada

Paisatges culturals de les vinyes de l'interior

PRR 28. Vinyes d'Utiel-Requena

PRR 29. Vinyes de les Alcusses y els Alforins

PRR 30.  Vinyes d'Alacant (Novelda, el Pinós)

Aiguamolls del litoral valencià i sistemes agraris pròxims

PRR 31. Prat de Cabanes

PRR 32. Albufera i arrossars de València

PRR 33. Marjal de Pego-Oliva

PRR 34. Aiguamolls d’Elx i Santa Pola

PRR 35. Salines de la Mata i Torrevieja

Hortes i vegues de la Comunitat Valenciana

PRR 36. Horta de la Plana de Castelló

PRR 37. Horta de València

PRR 38. Ribera del Xúquer

PRR 39. Horta del Baix Segura

Illes de la Comunitat Valenciana

PRR 40. Illes Columbretes i Tabarca 

PAISATGES DE RELLEVÀNCIA REGIONAL

Paisatges de  
Rellevància Regional (PRR)
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01   
Objectius de 
qualitat per 
als paisatges 
agroforestals 
de l’interior de 
Castelló

Objectiu 1.1.  
Elements i patrons estructurants 
del paisatge
a) Mantindre la relació harmònica 
amb el paisatge del sistema de 
nuclis històrics encinglerats en 
moles i turons, o alineats en fons 
de valls, especialment quan es 
preveja implantar nous creixements 
i usos en els entorns més valuosos 
i visibles.
b) tlar per la salvaguarda i la 
integritat dels paisatges agrícoles 
de pedra seca i dels sistemes 
agroforestals intercalats, 
preservant-los com a conjunt, 
garantint la conservació dels 
seus elements i estructures 
característiques, i procurant 
mantindre i fomentar l’activitat 
agropecuària.
c) Mantindre l’extensió i la diversitat 
de les masses forestals (coníferes 
i caducifòlies), ben adaptades a la 
varietat d’ambients geomorfològics i 
bioclimàtics.
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Objectiu 1.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)  Mantindre i reforçar la funció 
dels corredors territorials i 
ecològics associats als principals 
cursos d’aigua encaixats en 
valls estretes, i valorar-ne el 
paper evident per a estructurar el 
paisatge i l’elevat potencial d’accés 
a aquest. L’ordenació d’usos haurà 
de garantir la permanència i la 
continuïtat de les estructures lineals 
de més interés ecològic, la matriu 
agrària de les planes al•luvials i el 
mosaic agroforestal de l’arrancada 
dels vessants.

b) Actuar, promoure i divulgar 
la xarxa viària tradicional que 
connecta serres, moles i valls i 
vincular-la a la xarxa de sendes 
que compta amb la GR-7 com a 
artèria principal. Aquesta xarxa 
aporta unes condicions favorables 
d’accés a la contemplació i el 
gaudi de la diversitat del paisatge, i 
constitueix un recurs paisatgístic de 
primer ordre.
c)  Fomentar i articular una 
xarxa de miradors aprofitant els 
nombrosos punts panoràmics, 
fàcilment accessibles —associats 
sovint a fites naturals i culturals 
d’alt interés patrimonial— habilitant 
els accessos i els equipaments 
interpretatius necessaris i integrant-
los en les rutes naturals i culturals 
existents.

Objectiu 1.3.  
Millora de la percepció i  
la gestió del paisatge
a) Protegir el conjunt de 
fites topogràfiques d’interés 
geomorfològic, perceptiu i simbòlic, 
pròpies del paisatge de muntanya, 
i evitar qualsevol mena d’actuació 
que en pertorbe la fisonomia o 
els valors geològics, ecològics i 
visuals.
b) Protegir i gestionar l’extensió i la 
diversitat de les masses forestals, 
incorporant criteris i objectius 
paisatgístics a la gestió forestal 
(especialment en àrees afectades 
per incendis).
c) Considerar i preservar les 
siluetes, les façanes urbanes i els 
accessos a les poblacions, i cuidar 
especialment les escenes més 
valorades i identitàries.
d)  Preservar els entorns i les 
condicions de visualització de la 
xarxa de fites patrimonials d’elevat 
valor històric, artístic i identitari, 
des dels seus emplaçaments i cap 
aquests.

A continuació, es concreten els objectius de qualitat paisatgística fixats, mitjançant instruccions 
tècniques específiques, per als següents paisatges de rellevància regional:
PRR 01. Entorn del Forcall i riera del Bergantes 
PRR 02. Entorn de la Pobla i monestir de Benifassà. Entorn de Morella 
PRR 03. El Bovalar, la Menadella i el Turmell 
PRR 04. Paisatge de la pedra seca i entorn d’Ares, Castellfort, Vilafranca, Culla i Benassal 
PRR 05. Benassal. Massís del Penyagolosa i entorn de Vistabella
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 01  
ENTORN DEL FORCALL I RIERA DEL BERGANTES

Instrucció PRR01.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Mantindre el caràcter compacte 
dels nuclis, i preservar l’estructura 
lineal del sistema d’assentaments 
associat a la plana fèrtil del 
Bergantes.

Instrucció PRR01.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Protegir el corredor del Bergantes 
i el mosaic parcel•lari agrari de les 
seues hortes, els seus afluents 
tributaris i les formacions vegetals 
de ribera associades, com a parts 
integrants de la infraestructura 
verda a escala comarcal.

Instrucció PRR01.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Tractar acuradament els entorns 
dels nuclis urbans tradicionals, 
sobretot el del Forcall.
b )Integrar en el paisatge les noves 
instal•lacions agropecuàries i 
qualsevol altra mena d’equipament 
o infraestructura.
c)  Promocionar i equipar els 
itineraris i els punts panoràmics de 
més interés, especialment els lligats 
a les vores i les escarpes de moles, 
i a les fites patrimonials de més 
valor, com el monestir de la Balma 
i el seu entorn, i la mola de la Vila 
al Forcall, així com altres elements 
d’interés patrimonial com la Colònia 
industrial Fàbrica Giner.

PRR01
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 02  
ENTORN DE LA POBLA I MONESTIR DE BENIFASSÀ. ENTORN DE MORELLA

Instrucció PRR02.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Protegir la integritat morfològica i 
visual de les alineacions de la serra 
de Sant Cristòfol i les muntanyes de 
Benifassà.
b)  Preservar el paisatge agrícola 
amargenat i l’estructura de masies 
que defineixen el caràcter agrari de 
la zona.

Instrucció PRR02.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)  Considerar els barrancs i la 
seua vegetació natural com a peces 
locals de la infraestructura verda.
b)  Promocionar i condicionar la 
ruta paisatgística entre Herbeset 
i el Bellestar, aprofitant-ne l’alta 
capacitat per a la contemplació 
i la interpretació del sistema de 
poblament i de les estructures 
paisatgístiques agroforestals.

Instrucció PRR02.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a)  Potenciar la silueta urbana de 
Morella i dels principals referents 
patrimonials que la singularitzen, 
impulsant iniciatives de millora i 
requalificació que afavorisquen la 
integritat i l’autenticitat del conjunt 
urbà de Morella.
b)  Integrar i conservar la coberta 
forestal en mosaic amb àrees de 
cultiu preservant-ne els valors 
biològics, ecològics i estètics.
c)  Introduir criteris paisatgístics 
per a ordenar els usos en l’entorn 
periurbà de nucli de Morella, 
especialment al sud de la ciutat, al 
voltant de les carreteres N-232 i CV-
14, així com la part posterior urbana 
sobre el barranc de la Penella.
d)  Senyalitzar i habilitar miradors 
per a contemplar i interpretar el 
paisatge de Morella des de les 
vistes més significatives.

PRR02
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 03 
EL BOVALAR, LA MENADELLA I EL TURMELL

Instrucció PRR03.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Protegir la integritat morfològica 
i visual de les alineacions de les 
serres del Bovalar, la Menadella i 
el Turmell, així com les faldes de la 
mola de la Garumba, els vessants 
i les crestes de la mola de Xert i 
la moleta Redona, com a fites que 
destaquen en els fons escènics dels 
plans circumdants.
b)  Preservar els corredors de fons 
pla i secció estreta que connecten, 
de nord a sud, Morella, Cinctorres i 
Ares.

Instrucció PRR03.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)  Preservar els corredors fluvials 
del riu Cérvol i els afluents, la 
rambla de la Barcella i la rambla de 
Cervera, que posen en contacte els 
ambients forestals de l’interior amb 
les planes agrícoles pròximes a la 
costa.

Instrucció PRR03.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Tractar acuradament els entorns 
dels nuclis urbans tradicionals 
(Xert, Olocau del Rey, Todolella) 
juntament amb els elements 
patrimonials de valor de l’entorn.
b) Millorar les àrees degradades 
i de discontinuïtat dels corredors 
fluvials.
c) Integrar i conservar la coberta 
forestal d’aquestes serres, d’alt 
valor biològic, ecològic i estètic, 
integrada per boscos de pinassa i 
carrascars en mosaic amb àrees de 
cultiu.
d)  Promocionar i condicionar 
les rutes escèniques existents 
a l’entorn de Vallibona i de Xert, 
disposant miradors associats a 
aquestes que coincidisquen amb 
fites visuals i culturals d’interés com 
el santuari de la Mare de Déu de 
Vallibona, i l’ermita de Sant Cristòfol 
sobre la mola de Roc, a Todolella.

PRR03
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 04 
PAISATGE DE LA PEDRA SECA I ENTORN D’ARES,  
CASTELLFORT, VILAFRANCA, CULLA I BENASSAL

Instrucció PRR04.1.  
Elements i patrons e 
structurants del paisatge
a) Preservar els conjunts que 
integren els nuclis urbans i protegir 
la integritat morfològica i visual dels 
seus entorns agrícoles de terrasses 
de pedra seca i horts abancalats, 
tan característics.
b)  Preservar les estructures 
paisatgístiques agrícoles de pedra 
seca en moles i fons de vall.

Instrucció PRR04.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Integrar en la infraestructura 
verda el barranc de Sellumbres, 
corredor funcional de la rambla 
Carbonera.
b)  Integrar i conservar les valuoses 
i diverses peces forestals d’aquest 
paisatge.

Instrucció PRR04.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Potenciar els perfils singulars 
i les façanes urbanes d’Ares 
del Maestrat, Castellfort, Culla i 
Vilafranca i tractar-ne acuradament 
l’entorn.
b)  Fomentar l’activitat agrària, 
mantenint la integritat dels principals 
elements compositius i arbitrant 
mesures d’acompanyament en el 
cas d’abandó inevitable.
c)  Enfortir l’excel•lent potencialitat 
paisatgística de la zona a través 
d’una xarxa de miradors, amb 
atenció especial a mola d’Ares, 
a l’ermita de Sant Cristòfol de 
Benassal i a l’ermita de Sant Pere a 
Castellfort.

PRR04
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 05  
BENASSAL. MASSÍS DEL PENYAGOLOSA I ENTORN DE VISTABELLA

Instrucció PRR05.1.  
Elements i patrons estructurants 
del paisatge
a) Preservar la integritat 
morfològica, ecològica i visual 
del cim del Penyagolosa, com a 
fita del paisatge de la Comunitat 
Valenciana.
b)  Preservar els conjunts que 
integren els nuclis urbans, protegint 
la integritat morfològica dels 
perfils urbans i les estructures 
paisatgístiques agràries i fluvials 
circumdants de Xodos (bancals i 
ermita de Sant Cristòfol), Benafigos, 
Vistabella i Villahermosa.
c)  Preservar les masses forestals 
característiques de la zona, que 
compten amb una rica diversitat 
d’espècies i els enclavaments 
agrícoles existents, entre els quals 
té una rellevància especial, per la 
seua singularitat geomorfològica i 
paisatgística, el pla de Vistabella.

Instrucció PRR05.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Integrar i conservar la xarxa 
fluvial i les valls estretes dels rius 
del Montlleó i Villahermosa, i el 
seu afluent, el riu del Carbo, en 
les vores de la unitat, i del riu de 
Llucena en el centre d’aquesta.
b)  Potenciar l’ús i valorar el Camí 
dels Peregrins de les Useres —i 
la seua conca visual— per la seua 
condició de monument natural i de 
recorregut històric i patrimonial que 
connecta la franja intermèdia del 
territori amb la fita del Penyagolosa a 
l’interior, ja que constitueix una peça 
clau de la connectivitat funcional de 
la infraestructura verda.

Instrucció PRR05.3.  
Millora de la percepció i la gestió 
del paisatge
a)  Preservar l’entorn intervisible en 
primers plans i en plans mitjans des 
del cim, evitant noves implantacions 
i qualsevol tipus d’intervenció que 
modifique negativament el quadre 
paisatgístic del massís.

b)  Articular la infraestructura 
verda promovent la interpretació 
paisatgística a través de rutes de 
peregrinació i camins històrics 
com els que arriben des de les 
Useres, Culla, Vistabella, Xodos, 
Atzeneta, etc., aprofitant i valorant 
l’extraordinari potencial visual 
des d’aquests recorreguts per a 
incorporar-los a la infraestructura 
verda.
c)  Proposar l’ordenació dels 
entorns dels nuclis urbans amb 
criteris paisatgístics, especialment 
dels accessos, i fomentar l’activitat 
agrària tradicional dins dels seus 
perímetres.
d) Enfortir, mitjançant les accions de 
restauració necessàries, el paper 
de connectors ecològics i peces de 
la infraestructura verda dels cursos 
fluvials.
e) Implantar observatoris perifèrics 
al Penyagolosa, en els nuclis de 
Xodos, Benafigos o Culla, o en 
fites visuals pròximes com Martinet, 
la moleta de Gegant o la roca de 
l’Àguila, per a fomentar i valorar les 
visuals paisatgístiques.

PRR05
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 06 
ALT MILLARS

Instrucció PRR06.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a)  Preservar la integritat morfològica 
i visual de l’estructura i la silueta dels 
nuclis situats al costat dels corredors 
fluvials dels rius Villahermosa i 
Millars, com ara Villahermosa del 
Río, Ludiente, Montanejos, Arañuel, 
Toga, Torrechiva i Fanzara, així com 
promoure les tipologies edificatòries i 
els elements propis de l’arquitectura 
vernacla típica d’aquests nuclis 
urbans.
b)  Preservar i potenciar les hortes 
associades als nuclis de població 
dels corredors dels rius Villahermosa 
i Millars, tant pel seu valor agrològic 
com patrimonial i històric.
c)  Potenciar la conservació de la 
cobertura i el paisatge forestal i 
agroforestal.

Instrucció PRR06.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)  Protegir el corredor del riu Millars 
i el seu afluent el barranc de Palos i 
del riu de Villahermosa, millorant la 
connectivitat ecològica i funcional, 
incorporant-los a la infraestructura 
verda.

Instrucció PRR06.3. 
Millora de la percepció i  
la gestió del paisatge
a) Incorporar criteris paisatgístics 
per a ordenar el creixement dels 
nuclis urbans i de les tipologies 
edificatòries, impulsant mesures 
de protecció de la tipologia 
edificatòria i dels elements propis de 
l’arquitectura vernacla, i el respecte 
als patrons del paisatge.
b)  Promocionar adequadament i 
dotar amb l’equipament necessari 
l’entorn de l’embassament d’Arenós 
i les riberes dels llits fluvials com 
a àrea recreativa per a practicar 
activitats a l’aire lliure en relació amb 
el corredor del Millars.
c)  Introduir criteris paisatgístics per 
a ordenar els usos i les activitats que 
s’han d’implantar en la perifèria dels 
nuclis urbans, en les terrasses sobre 
el llit i en les riberes del riu.
d)  Promocionar les rutes de 
naturalesa i paisatge associades, en 
particular la de les goles del Millars.
e)  Crear miradors per a la 
contemplació del paisatge dels 
corredors fluvials a Montanejos i 
a Villahermosa del Río, i valorar 
les rutes escèniques Montanejos-
Zucaina i Ludiente-Puertomingalvo, 
a Terol.

PRR06
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02   
Objectius 
de qualitat 
paisatgística 
per als 
corredors 
prelitorals de 
Castelló
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Objectiu 2.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Mantindre els patrons territorials 
d’un paisatge agrari i natural ben 
conservat, amb un conjunt de 
nuclis de població ben ordenats, 
que tenen una important càrrega 
històrica i cultural, plenament 
integrats en la matriu agrària que 
els envolta, en la qual s’intercalen 
els camps de cultiu amb masses 
forestals disperses.
b)  Protegir, per la seua fragilitat 
elevada, els fronts de vessant 
de les serres prelitorals, que 
emmarquen el patró territorial 
descrit anteriorment, i que delimiten 
els corredors, en direcció nord-sud.
c)  Conservar un patrimoni 
rural recuperat i valorat, en 
el qual destaca la presència 
de construccions vernacles 
com les masies i de diverses 
manifestacions de l’arquitectura de 
pedra seca.

Objectiu 2.2. Elements 
significatius per a articular el 
territori que han d’integrar-se en 
la infraestructura verda
a) Mantindre els corredors fluvials 
ben condicionats, especialment 
les riberes dels rius i les rambles 
que discorren per la zona, perquè 
exercisquen eficaçment la seua 
funció de connexió entre els 
espais d’alt valor situats al costat 
d’aquests.

Objectiu 2.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a)  Preservar les masses arbòries 
de cultius tradicionals de valor 
incalculable la integritat de les 
quals s’haurà de mantindre com a 
part del patrimoni cultural i identitari 
del territori.
b)  Reforçar el sistema de corredors 
d’infraestructures paral•leles a la 
costa permeables transversalment, 
perquè hi haja una connexió física, 
funcional i visual entre els espais 
naturals del litoral els de l’interior.

Aquests objectius de qualitat paisatgística es concreten a continuació, mitjançant 
instruccions tècniques específiques, per als següents paisatges de rellevància 
regional:

PRR 07. Olivars de San Rafael 
PRR 08. Entorn de Sant Mateu, Tírig i la Salzadella
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 07  
OLIVARS DE SAN RAFAEL

Instrucció PRR07.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a)  Preservar el paisatge 
mil•lenari de conjunts d’olivars de 
Castelló com a paisatge singular 
i diferenciat, mantenint-ne la 
configuració morfològica i visual.
b)  Mantindre el caràcter de l’entorn 
i preservar la silueta dels nuclis 
de població inserits en la matriu 
agrícola, especialment els de Canet 
lo Roig, Traiguera, Sant Jordi, San 
Rafael del Río i Càlig.

Instrucció PRR07.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Incorporar a la infraestructura 
verda el Bovalar, paratge natural 
municipal de Sant Jordi, com a 
exemple de zona de transició 
agroforestal entre els relleus 
calcaris de l’interior i la plana 
al•luvial costanera.
b)  Incloure els corredors ecològics 
dels rius Sénia, Cérvol i de la 
rambla d’Alcalà o Cervera com a 
part de la infraestructura verda.

Instrucció PRR07.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Preservar les condicions 
morfològiques dels llits que actuen 
com a corredors ecològics, les 
formacions vegetals de ribera, el 
mosaic de cultius que travessen 
en els cursos baixos i les zones 
inundables que generen en les 
proximitats de les desembocadures.
b)  Protegir les zones més 
exposades visualment en els 
entorns de Rossell i de mas de 
l’Avenc a Traiguera, així com els 
tossals testimoni situats a l’oest de 
l’autopista AP-7, en les proximitats 
de Càlig, des de l’alt de la Garrotxa 
fins al puig de la Nau.
c)  Permeabilitzar les 
infraestructures lineals que 
discorren paral•leles a la costa 
(AP-7, ferrocarril i prolongació de la 
CV-10) per a garantir la connexió 
ecològica, funcional i visual entre la 
plana litoral i la plana intermèdia.
d)  Implantar miradors situats 
estratègicament en els punts 
d’observació més adequats, en 
particular en els municipis de 
Cervera del Maestre, Canet lo Roig 
i Rossell.

PRR07
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 08  
ENTORN DE SANT MATEU, TÍRIG I LA SALZADELLA

Instrucció PRR08.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a)  Preservar la matriu agrícola de 
fons de vall, caracteritzada per una 
agricultura de secà representada 
per magnífics camps d’oliveres, 
alguns mil•lenaris.
b)  Preservar i mantindre les 
Llacunes de Sant Mateu com a 
element singular a la plana.
c)  Salvaguardar el paisatge de 
la zona agrícola i l’arquitectura 
etnològica associada a aquesta, 
en la qual són presents les 
masies, construccions de pedra 
seca tradicionals i infraestructures 
d’aprofitament de l’aigua notables, 
com ara pous, cisternes, sénies i 
peixeres.

Instrucció PRR08.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)  Incorporar a la infraestructura 
verda els corredors ecològics 
corresponents a la rambla de Sant 
Mateu i a l’inici del riu Sant Miquel 
o de les Coves, que connecten les 
valls interiors amb la costa.

Instrucció PRR08.3.  
Millora de la percepció i la  
gestió del paisatge
a)  Valoració del nucli de Sant 
Mateu com a paisatge històric d’alt 
valor patrimonial, i dels espais 
considerats més fràgils des del 
punt de vista visual tant a l’entorn 
de Sant Mateu com en el vessant 
oriental del peu de mont de la serra 
de la Vall Ampla.
b)  Promocionar una ordenació 
d’usos i activitats adequada, 
amb criteris d’integració i millora 
paisatgística, en els entorns urbans 
de Sant Mateu i la Salzadella, que 
no desvirtue la imatge tradicional 
dels nuclis de població ni altere 
l’estructura del paisatge.
c)  Emplaçar punts d’observació del 
paisatge a Tírig, la Salzadella i Sant 
Mateu, situats en les ermites de 
Santa Bàrbara, Sant Josep i Sant 
Cristòfol, respectivament.
d)  Promocionar les sendes de 
recorregut curt que discorren pel 
terme (PRV 201, PRV 202 i PRV 
214), que coincideixen en part del 
traçat amb la Via Augusta o alguns 
assagadors tradicionals.

PRR08
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Objectius 
de qualitat 
paisatgística 
per a les 
serres litorals 
de Castelló
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Objectiu 3.1.   
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a)  Preservar el conjunt 
muntanyenc litoral, integrat per 
les serres d’Irta i del Desert de 
les Palmes, ben conservat com 
a espai d’alt valor ambiental, 
com a tancament visual de la 
planícia costanera i com a lloc 
d’observació de les planes i les 
valls circumdants.
b)  Preservar el caràcter de 
vessants serrans i peus de mont 
exclosos de la urbanització, amb 
usos agroforestals i límits nítids 
respecte de les àrees agrícoles de 
les planes circumdants i als nuclis 
urbans de Benicarló, Peníscola, 
Alcossebre, Santa Magdalena 
de Pulpis, Castelló, Benicàssim i 
Orpesa.
c)  Mantindre les extenses masses 
forestals, d’elevada diversitat 
específica i estructural, ben 
adaptades a la varietat d’ambients 
geomorfològics i bioclimàtics

Objectiu 3.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)  Integrar en l’ordenació la Via 
del Litoral tal com es defineix 
en el Pla d’acció territorial de 
la infraestructura verda del 
litoral la Comunitat Valenciana 
(PATIVEL) i dur-ne a terme el 
desenvolupament.

Objectiu 3.3.  
Millora de la percepció 
i la gestió del paisatge
a)  Protegir la xarxa de fites 
patrimonials i visuals, associades 
a elements constructius religiosos, 
militars i urbans, valorats i dotats 
amb l’equipament necessari per 
a la visió i la interpretació del 
paisatge serrà i de les planes 
litorals i interiors circumdants.
b)  Protegir i gestionar les extenses 
masses forestals, incorporant 
criteris i objectius paisatgístics a 
la gestió forestal (especialment en 
àrees afectades per incendis).
c)  Protegir l’entorn on s’assenten 
les torres de guaita que jalonen la 
línia de costa, fites en el paisatge 
costaner que formen un conjunt 
que cal preservar, tant pel que fa a 
la materialitat com al paisatge en el 
qual s’insereixen i, especialment, 
a la seua intervisibilitat i les seues 
visuals cap a la mar, elements 
principals del seu caràcter de 
vigilància primigeni.
d)  Mantindre i millorar en 
l’ordenació les propostes per al 
tractament adequat dels espais 
de transició entre el medi urbà 
i els espais naturals protegits, 
de manera que aquests espais 
intermedis generen un paisatge 
d’alta qualitat en la seua relació 
amb l’espai natural.

Aquests objectius de qualitat paisatgística es concreten a continuació, 
mitjançant instruccions tècniques específiques, per als següents paisatges 
de rellevància regional:
PRR 09. Serra d’Irta i de Peníscola 
PRR 10. Desert de les Palmes
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 09  
SERRA D’IRTA I PENÍSCOLA

Instrucció PRR09.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Preservar les zones centrals de 
la serra d’Irta i el seu front marítim 
com a àrees de més valor ecològic 
del Parc Natural i, en particular, 
el tram litoral comprés entre els 
barrancs del Volante i del Malentivet 
declarat com a reserva marina.

Instrucció PRR09.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)  Incorporar a la verda les fites 
patrimonials i visuals corresponents 
als castells d’Alcalà de Xivert i 
de Santa Magdalena de Pulpis 
orientats cap al corredor de la 
rambla d’Alcalà, així com l’ermita 
de Santa Llúcia i de Sant Benet, 
que donen al Prat de Cabanes-
Torreblanca.

Instrucció PRR09.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Mantindre la configuració i la 
silueta del tómbol de Peníscola, 
especialment la vista que se’n té 
des del nord.
b) Ordenar les vores urbanes 
en els límits septentrionals i 
meridional de la serra, on la 
presència d’edificacions turístiques 
i residencials fa que entren en 
contacte amb el parc, promovent 
el disseny de límits propis i d’àrees 
d’amortiment a l’entorn de l’espai 
protegit.
c) Valorar el recinte emmurallat i el 
castell del Papa Luna a Peníscola, 
com a recurs paisatgístic de primer 
ordre.
d)Valorar el patrimoni que 
constitueixen les casetes de volta, 
d’arquitectura tradicional, per a 
habitar-hi temporalment.
e) Promoure les rutes de naturalesa 
i paisatge a la serra d’Irta, tant en el 
vessant occidental cap a la vall de 
la rambla d’Alcalà com en l’oriental 
cap a la mar.

PRR09
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 10  
DESERT DE LES PALMES

Instrucció PRR10.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Protegir la integritat morfològica 
dels vessants orientals del desert 
de les Palmes, especialment en 
les zones més baixes, per tindre 
una fragilitat visual elevada com a 
tancament escènic de la plana de 
Castelló, preservant els principals 
referents visuals de la zona, com 
ara el pic de Bartolo.
b) Preservar els boscos de pins i 
massa forestal i els punts d’interés 
geològic com les agulles de Santa 
Àgueda, modelades sobre gres roig 
i que atorguen un color característic 
al terreny del paisatge.

Instrucció PRR10.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)  Valorar el BIC del Desert de les 
Palmes, que a més del convent de 
les Palmes, inclou antres, ermites 
(Sant Joan Baptista, del Carme 
i de Sant Joan de la Creu, etc.), 
pilars devocionals, estacions, fonts 
i brolladors, capelles devocionals, 
etc., i crear així un entorn d’alt valor 
paisatgístic.

Instrucció PRR10.3.  
Millora de la percepció i la  
gestió del paisatge
a)  Millorar la connexió territorial i 
ecològica del Paratge Natural del 
Desert de les Palmes cap a l’interior 
amb la serra de Borriol i cap a la 
costa, i reduir així l’efecte barrera 
creat per les infraestructures lineals 
i el teixit urbanitzat del front litoral.
b)  Equipar com a punts 
d’observació les construccions de 
caràcter defensiu, com les ruïnes 
del castell de Montornés, el castell 
de Miravet i de Sant Miquel, i les 
torres de guaita que se succeeixen 
al llarg de la costa.
c)  Promocionar i ordenar, amb les 
precaucions necessàries, el Desert 
de les Palmes, la Muntanya Negra i 
la Joquera, l’ermita de la Magdalena 
i l’ermita de les Santes, com a àrees 
d’ús públic associades als nuclis 
urbans pròxims.
.

PRR10
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Objectiu 4.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Vetlar per la salvaguarda i la 
integritat de dues grans peces 
de paisatge muntanyenc i 
forestal, d’elevats valors biofísics, 
ecològics i visuals, amb un paper 
important de connexió interna i 
amb altres peces i elements de la 
infraestructura verda regional, tant 
interior com litoral.
b)  Mantindre les relacions del 
sistema de xicotets nuclis rurals i 
l’entorn, harmoniosament integrats 
en el paisatge serrà, amb gran 
capacitat d’articulació dels entorns 
rurals, un valuós patrimoni cultural.
c)  Preservar la notable riquesa 
patrimonial en forma de fortaleses, 
torres, ermites, monestirs, 
construccions vernacles, neveres, 
cases de pastors i restes 
arqueològiques, elements tots 
integrats en el paisatge a través 
d’entorns ordenats i ben gestionats.

Objectiu 4.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)  Protegir i gestionar les valuoses 
masses forestals de frondoses i 
coníferes, gestionades amb criteris 
productius, ecològics i paisatgístics.
b)  Preservar i protegir el patrimoni 
cultural i l’elevada potencialitat de 
vistes amb criteris paisatgístics.

Objectiu 4.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a)  Potenciar i mantindre 
adequadament els límits nítids 
entre unes configuracions de 
paisatge característiques en el 
contacte de les serres amb les valls 
i els corredors pròxims, així com 
amb les planes litorals.
b)  Atorgar als paisatges un 
ús públic i recreatiu d’alta 
qualitat i de referència per a 
les zones més poblades de la 
Comunitat Valenciana, gestionat 
adequadament i compatible amb 
els diferents valors que el paisatge 
alberga.

Aquests objectius de qualitat paisatgística es concreten a continuació, 
mitjançant instruccions tècniques específiques, per als següents paisatges 
de rellevància regional:
PRR 11. Serra d’Espadà 
PRR 12. Serra Calderona
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 11 
SERRA D’ESPADÀ

Instrucción PRR11.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
Instrucció PRR11.1. Elements i 
patrons estructurants del paisatge
a) •Preservar la integritat visual de 
les siluetes i les façanes dels nuclis 
serrans, concretament dels d’Aín, 
Almedíjar, Alcudia de Veo, Chóvar, 
Alfondeguilla, Azuébar i Eslida.
b)  Preservar els entorns agraris 
tradicionals associats als nuclis 
urbans històrics i els seus límits 
nítids amb el bosc mediterrani 
circumdant.

Instrucció PRR11.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Incorporar el riu de Montán, la 
rambla d’Azuébar o de Peñarroya, 
el corredor del Belcaire i el riu 
Sec, com a part integrant de 
la infraestructura verda, que 
connecten amb el corredor del 
Millars pel nord, amb el corredor del 
Palància pel sud  i amb el litoral per 
l’est.

Instrucció PRR11.3.  
Millora de la percepció i 
 la gestió del paisatge
a)  Ordenar els usos del sòl atenent 
l’elevada fragilitat visual del vessant 
oriental de la serra del Cid i dels 
vessants i els peus de mont sobre 
les poblacions de la Vall d’Uixó, la 
Vilavella, Betxí i Onda.
b)  Fomentar els valors productius, 
etnogràfics i paisatgístics de 
les suredes dels entorns d’Aín, 
Almedíjar, Chóvar i Eslida.
c)  Millorar i requalificar 
paisatgísticament, si escau, els 
entorns dels nuclis i les fites 
d’interés patrimonial, amb atenció 
especial als accessos a aquests.
d)  Valorar la xarxa de talaies i fites 
patrimonials que omplin el territori i 
els entorns respectius: els castells 
d’Almonacid, de Mauç, a Suera, 
Tales, Artana, Alcudia de Veo, Aín, 
Azuébar, i torres com la del Piló, a 
Matet, la de l’Alfándiga, a Algimia de 
Almonacid, o la dels Dominicos, a 
Ayódar.

PRR11
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 12  
SERRA CALDERONA

Instrucción PRR12.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
Instrucció PRR12.1. Elements i 
patrons estructurants del paisatge
a)  Salvaguardar, per la seua 
elevada fragilitat visual, el vessant 
sud de la serra, especialment 
dels vessants que dominen el 
pla de Llíria, el peu de mont 
septentrional d’aquest en contacte 
amb les riberes del Palància a 
l’entorn d’Altura, Segorbe, Soneja i 
Estivella.
b)  Vetlar per la salvaguarda i la 
integritat de les fites paisatgístiques 
de les muntanyes del Garbí, l’alt del 
Pi i el Picaio.

Instrucció PRR12.2. 
 Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)  Tractar el tram alt del riu 
Palància com a corredor verd 
principal i la connectivitat cap al sud 
a través dels braços del barranc 
del Carraixet, i cap al nord per 
a connectar amb el corredor del 
Palància a l’altura de Segorbe, Sot 
de Ferrer i Estivella.
b)  Protegir i gestionar els elements 
de la serra, especialment del 
paratge de Torrecilla-Puntal de 
Navarrete d’Altura, les suredes de 
l’entorn del pic Gorgo i Cerro de 
la Moratilla, les masses de matoll 
i pineda al llarg de la serra i els 
boscos riparis d’alt valor associats 
a la xarxa de barrancs com el de 
la Falaguera, l’Or, el Segart i el de 
Montemayor.

Instrucció PRR12.3.  
Millora de la percepció i  
la gestió del paisatge
a)  Valorar els elements culturals 
del paisatge de la serra, de tipus 
religiós (cartoixa de Portaceli, 
cartoixa de franciscans de Sant 
Esperit i l’ermita de la Cova Santa), 
arqueològic (puntal dels Llops), i 
històric (fortaleses morisques de 
Beselga, castell del Real Olocau, 
Segart, Serra i Torres i Torres, 
l’aldea de l’Olla a Marines).
b)  Ordenar els usos en la perifèria 
i les entrades als nuclis de Serra, 
Nàquera i Olocau, com a portes 
principals d’accés al paisatge des 
del sud.
c) Divulgar i valorar la xarxa de 
punts d’observació del paisatge 
dels cims del Gorgo, Penya-Roja, la 
Moratilla, el Garbí i els Rebalsadors.

PRR12
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Objectiu 5.1.  
Elements i patrons 
 estructurants del paisatge
a) Mantindre les extenses masses 
forestals, que posseeixen una 
vegetació rica i variada, adaptada a 
les condicions ambientals canviants 
de la mitjana i alta muntanya, 
integrada per valuosos carrascars, 
pinedes de pinassa, savinars de 
savina reial, i zones de pi silvestre 
en les parts culminants.
b)  Mantindre la funcionalitat i els 
valors compositius, etnogràfics i 
agroecològics de la densa xarxa 
de valls estretes presents entre 
regions muntanyenques i moles, 
amb fons al•luvials estrets o oberts, 
i conservar els agrosistemes 
històrics de regadiu i policultiu de 
secà.
c) Protegir el sistema de formes 
escarpades integrat per moles, 
escarpes, cingles, gorgs i turons 
alts, associats generalment a 
l’encaixament del riu Túria i dels 
seus afluents tributaris, d’alts valors 
geològics, educatius i visuals, per a 
mantindre la seua fisonomia i valors 
geològics, ecològics i visuals.

Objectiu 5.2.Elements 
significatius per a articular el 
territori que han d’integrar-se en 
la infraestructura verda
a) Incloure el riu Túria com a 
corredor ecològic, camí històric 
d’escala regional i peninsular, i 
itinerari d’alts valors patrimonials, 
visuals i educatius, l’interés dels 
quals cal fomentar i divulgar, alhora 
que se’n milloren les condicions 
ambientals i se’n compatibilitza 
la conservació amb un ús públic 
ordenat i sostenible.

Objectiu 5.3. 
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Integrar les escenes i la qualitat 
paisatgística del conjunt de nuclis 
històrics singulars, plenament 
incorporats en la forma física del 
territori (peu d’escarpa, marge de 
vall al•luvial, fons de foia o plana 
intramuntanyenca), altament 
visibles i amb entorns agraris 
valuosos, cuidant-ne especialment 
els perfils, els creixements i els 
accessos, i les noves implantacions 
i infraestructures que siguen 
necessàries als voltants.
b) Conservar i millorar la xarxa 
d’assentaments dispersos vinculats 
tradicionalment a l’explotació 
agropecuària en forma de cases 
de camp, masies, alqueries, etc., 
d’alt valor etnogràfic i paisatgístic, 
i reconéixer, si escau, canvis 
funcionals orientats al turisme rural, 
mantenint-ne els trets morfològics i 
constructius essencials.
c) Integrar harmònicament les 
noves construccions agropecuàries 
que siguen necessàries, 
beneficiant-se de programes 
agroambientals per a mantindre el 
caràcter dels sistemes agraris.
d) Protegir i explotar les masses 
forestals presents incorporant 
criteris paisatgístics a la gestió 
forestal, així com al tractament dels 
terrenys abandonats per l’activitat 
agrícola i ramadera, que han 
sigut recolonitzats per garrigues i 
espècies arbòries.

A continuació, es concreten els objectius de qualitat paisatgística, mitjançant 
instruccions tècniques específiques, per als següents paisatges de rellevància 
regional:
PRR 13. Entorn d’Ademuz i savinars de la Puebla de San Miguel 
PRR 14. Planes d’Alpuente i Titaguas i serra d’Andilla 
PRR 15. Gorgs del Túria i entorn de Chera
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 13 
ENTORN D’ADEMUZ I SAVINARS DE LA PUEBLA DE SAN MIGUEL

Instrucció PRR13.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge

a)  Protegir els conjunts urbans 
d’Ademuz i Castielfabib com a fites 
i punts de focalitat del paisatge de 
l’alt Túria i del Racó d’Ademús, 
preservant i millorant-ne les siluetes i 
les façanes urbanes.
b)  Mantindre els sistemes i els 
paisatges agraris d’hortes i recs 
històrics

Instrucció PRR13.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda

a)  Incloure el corredor ecològic 
i cultural de la vall del riu Túria, 
així com els sistemes i paisatges 
agraris d’hortes i recs històrics 
tan característics, com a peça 
fonamental de la infraestructura 
verda la Comunitat Valenciana, 
especialment a l’altura d’Ademuz.
b)  Incorporar el conjunt de 
Fuente Bellido, paratge natural 
municipal, pels seus valors 
hidrològics, ecològics i culturals 
especials, atenent les interessants 
representacions de l’arquitectura 
vernacla de la pedra seca.

Instrucció PRR13.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge

a)  Cuidar el conjunt que conformen 
amb l’horta i ribera del Túria 
i les escarpes circumdants, i 
els paisatges fluvials dels rius 
Bohílgues, Ebrón i la rambla del Val.
b)  Potenciar la capacitat panoràmica 
i d’interpretació dels miradors del 
castell d’Ademuz, de Castielfabib, 
el de Mirarbueno a Puebla de San 
Miguel i el Cabezo.
c)  Promoure l’accés públic al 
corredor del Túria, com a eix 
articulador de les principals fites 
paisatgístiques, especialment 
Ademuz i Castielfabib, i de rutes 
locals com la de Cavanilles o la del 
Rodeno.

PRR13
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 14 
PLANES D’ALPUENTE I TITAGUAS I SERRA D’ANDILLA

Instrucció PRR14.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Mantindre el conjunt paisatgístic 
que integren el nucli urbà 
d’Alpuente, el tossal i les moles que 
l’encaixen i els rodals forestals que 
entapissen alguns vessants.
b) Preservar el singular paisatge 
cultural d’hortes històriques 
abancalades que descendeixen 
d’Alpuente cap al barranc del 
Reguero, afavorint en la mesura 
que es puga la funcionalitat 
d’aquestes últimes.
c) Respectar la integritat dels 
tancaments escènics de fons de 
vall conformats pels vessants, els 
talussos i les escarpes de la mola 
de Santa Catalina, la Lámpara, el 
Morrón i Cerro Negro, coronats 
en altura per formes singulars de 
rocam.

Instrucció PRR14.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Fomentar el paper de connectors 
ecològics i paisatgístics, dins de la 
infraestructura verda, dels barrancs 
del Reguero i Regajo, i d’altres 
cursos encaixats, així com de les 
xicotetes planes fèrtils associades.

Instrucció PRR14.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Incorporar criteris paisatgístics 
en el planejament del nucli de 
Titaguas, capçalera funcional del 
territori, harmònicament emplaçada 
en el contacte d’altiplans i moles, 
ordenant-ne amb cura especial 
els accessos i els nous usos 
agroindustrials en la perifèria.
b) Potenciar la funcionalitat i la 
puresa morfològica de les planes 
i els fons de vall característics 
d’amplis horitzons visuals a Campo 
de Arriba i Campo de Abajo, Aras 
de los Olmos i l’entorn de Titaguas, 
Campo Alto, Baldovar i Corcolilla, 
i xicotets enclavaments agraris 
d’Alcublas, Andilla, La Pobleta i 
Higueruelas.

c) Aprofitar i gestionar amb 
criteris paisatgístics els boscos i 
les muntanyes de notable valor 
ecològic de la serra d’Andilla.
d) Promocionar els principals 
punts panoràmics accessibles, 
especialment, el nucli d’Alpuente 
com a mirador de primer nivell 
en l’ermita de Sant Cristòfor, el 
mirador de la Veleta, el castell i la 
façana sud del nucli urbà, així com 
els miradors de la Loma sobre la 
plana de Titaguas, la mola de Santa 
Catalina sobre Aras de los Olmos i 
el castell d’El Pobo.
e) Valorar el conjunt de la Zarza, 
l’ermita i el cim del Remedio, a 
Chelva, i la cova del Tío Escribano, 
a l’entorn de Titaguas, com a punt 
d’interpretació cultural i ambiental 
del paisatge de la zona i node 
d’activitats a l’aire lliure.
f) Protegir l’aqüeducte dels 
Arcos d’Alpuente i l’aqüeducte 
de Peña Cortada junt amb els 
seus entorns, com a testimoni 
d’arquitectura hidràulica d’alt valor 
patrimonial, plenament integrada 
perceptivament i funcionalment en 
el paisatge.

PRR14



50



51

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 15 
GORGES DEL TÚRIA I ENTORN DE CHERA

Instrucció PRR15.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Mantindre els espais d’alt valor 
ecològic i de paisatge, els boscos 
i les formacions forestals de les 
serres de Los Bosques, de La 
Atalaya, de Las Cabrillas, d’El Tejo 
i d’Utiel.

Instrucció PRR15.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Incloure els corredors ecològics i 
paisatgístics dels rius Túria i Tuéjar, 
i dels sistemes de regadiu associats 
a les seues riberes, especialment 
els entorns de Tuéjar-Chelva, 
Chulilla i Bugarra-Gestalgar, així 
com la ribera del riu Sot entre les 
serres de Los Bosques i de La 
Atalaya.

Instrucció PRR15.3.  
Millora de la percepció 
i la gestió del paisatge
a) Protegir i millorar el conjunt 
paisatgístic de Chulilla, el seu 
castell i la penya, i el paisatge urbà 
de Chelva, especialment els barris 
d’El Azogue, El Raval i Benicacira.
b) Equipar l’entorn dels 
embassaments de Benagéber, 
Buseo i Loriguilla com a àrees 
d’activitat a l’aire lliure en relació 
amb el corredor del Túria i les 
rutes de naturalesa i paisatge 
associades.
c) Disposar miradors i observatoris 
del paisatge de primer ordre a la 
comarca, com el santuari de la 
Virgen del Remedio, l’ermita de San 
Cristóbal, a Chelva, i el castell de 
Chulilla.
d) Preservar els valors paisatgístics, 
científics i educatius, de base 
geològica i geomorfològica, del Parc 
Natural de Chera-Sot de Chera.

PRR15
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Objectiu 6.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a)Potenciar el conjunt de 
fites i configuracions de relleu 
escarpat, d’alt interés geològic, 
geomorfològic, cultural i perceptiu, 
destacant congostos i gorgs.
b) Mantindre el mosaic agroforestal 
de gran diversitat ecològica, 
morfològica i estètica, amb 
rodals valuosos de terres de 
cereal i vinyes, adequadament 
mantingudes i gestionades, 
de manera que conserven la 
coherència amb la diversitat 
geomorfològica i edàfica del 
territori.

Objectiu 6.2. 
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)Incloure el sistema de corredors 
ecològics entorn del Xúquer i els 
afluents, com a peça fonamental 
de la infraestructura verda la de 
Comunitat Valenciana, amb una 
alta capacitat de connexió del 
mosaic territorial i paisatgístic.

Objectiu 6.3. 
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Protegir i valorar com a conjunts 
singulars i excel•lents del paisatge 
de la Comunitat Valenciana les 
fites i la configuració del relleu de 
l’àmbit.
.

A continuació, es concreten els objectius de qualitat paisatgística mitjançant 
instruccions tècniques específiques, per als següents paisatges de 
rellevància regional:
PRR 16. Hoces del Cabriel, mola de Cortes i massís del Caroig. 
PRR 17. Secans i serres de l’entorn de Carcelén i Alpera.
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 16 
HOCES DEL CABRIEL, MOLA DE CORTES I MASSÍS DEL CAROIG

Instrucció PRR16.1.  
Elements i patrons estructurants 
del paisatge
a) Protegir els enclavaments més 
valuosos de les Hoces del Cabriel 
des del punt de vista geomorfològic 
i ecològic, en concret El Rabo de la 
Sartén, la Hoz de Vicente, la Hoz 
del Purgatorio i Los Cuchillos.
b) Preservar les fites paisatgístiques 
de rellevància regional com el 
castell de Chirel, el d’Ayora sobre 
el volcà del tossal d’Agrás, el de 
Cofrentes, el paisatge etnològic de 
Los Cucos a la serra d’Enguera i el 
nucli urbà de Cortes de Pallás.

Instrucció PRR16.2. Elements 
significatius per a articular el 
territori que han d’integrar-se en 
la infraestructura verda
a) Incloure com a peces essencials 
de la infraestructura verda de la 
Comunitat Valenciana el corredor 
del Xúquer i el Cabriel, i el de 
rambles tributàries com el riu Fraile i 
el riu Grande.

b) Integrar el Xúquer en la 
infraestructura verda pel seu 
interés panoràmic intrínsec i per 
la seua capacitat de connexió 
dels paisatges de l’interior amb la 
Ribera i la costa, i destacar la funció 
panoràmica dels tallats i les fites 
visuals que jalonen el corredor.

Instrucció PRR16.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Promoure el Xúquer com a 
itinerari paisatgístic de caràcter 
regional. Protegir específicament 
els boscos riparis més ben 
conservats de les riberes del 
Xúquer, així com restaurar els trams 
degradats d’aquesta ribera.
b) Incorporar criteris paisatgístics a 
la gestió forestal i paisatgística de 
la coberta de coníferes i matoll que 
cobreix els massissos del Caroig, 
la mola de Cortes i les Hoces del 
Cabriel.
c) Ordenar i requalificar 
paisatgísticament l’entorn urbà 
de Cortes de Pallás com a nucli 
panoràmic recolzat sobre el Xúquer, 
així com el de la resta de fites 
d’interés paisatgístic.

d) Valorar com a punts panoràmics 
i d’interpretació paisatgística els 
castells de Chirel, d’Ayora i de 
Cofrentes, així com el nucli urbà de 
Cortes de Pallás.
e) Promoure el GR-7 com a 
recorregut que travessa aquest 
paisatge de nord a sud, així 
com les rutes dels fòssils i rutes 
iberes, incloent-hi la cova dels 
Mosseguellos.
f) Valorar, amb les precaucions 
de conservació necessàries, 
els embassaments de Tous, del 
Naranjero i de Cortes de Pallás com 
a nodes regionals d’activitats a l’aire 
lliure.

PRR16
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 17 
SECANS I SERRES DE L’ENTORN DE CARCELÉN I ALPERA

Instrucció PRR17.1.  
Elements i patrons estructurants 
del paisatge
a) Preservar les gorges del Xúquer 
com a paisatge recòndit d’alt valor 
ecològic i visual entre la serra del 
Boquerón i la lloma de la Correa.
b) Potenciar fites visuals de primer 
ordre, com són el pic Palomeras, 
el Montemayor, la Hunde i 
especialment el puntal de Meca 
per la seua càrrega cultural, i la 
singularitat paisatgística de la conca 
endorreica de la llacuna de San 
Benito.
c) Conservar els mosaics 
agroforestals en fons de vall 
d’alzinars, pinedes i cultius de 
cereal, al costat de les rambles de 
l’Espadilla i del Rebolloso.

Instrucció PRR17.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Potenciar el riu Xúquer, la 
rambla de l’Espadilla i el riu Zarra 
com a corredors fluvials integrants 
de la infraestructura verda de la 
Comunitat Valenciana.

Instrucció PRR17.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Considerar en l’ordenació 
d’usos i activitats que es proposen 
l’elevada fragilitat visual sobre 
els peus de mont i els fronts de 
vessant de la serra de Palomera 
en el vessant oriental, la serra del 
Mugrón en els vessants oriental i 
occidental, la serra del Boquerón 
en el vessant sud i l’entorn del 
Montemayor.
b) Valorar l’enclavament de la 
ciutat ibera de Castellar de Meca 
com a punt d’interpretació d’aquest 
paisatge.
c) Potenciar la qualitat 
escenogràfica de les gorges del 
Xúquer a través d’un balcó sobre el 
corredor.

PRR17
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Objectiu 7.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Protegir les masses forestals 
d’alt valor ecològic que estan ben 
conservades.
b) Mantindre els nombrosos 
elements d’interés cultural de la 
zona, sobretot de caràcter religiós i 
defensiu.

Objectiu 7.2. 
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Mantindre i reforçar unes serres 
ben connectades entre si, i amb 
les valls, les foies i els corredors 
pròxims, que les comuniquen 
amb la plana litoral i amb altres 
formacions muntanyenques de 
l’interior.

Objectiu 7.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Ordenar els fronts de vessant, 
caracteritzats tant per l’alta 
dominància visual que es té 
des d’aquests, cap a les zones 
més baixes de l’entorn, com 
per una fragilitat visual elevada, 
característica de les zones més 
exposades.

A continuació, es concreten aquests objectius de qualitat paisatgística 
mitjançant instruccions tècniques específiques, per als següents paisatges de 
rellevància regional:
PRR 18. Mondúber 
PRR 19. Benicadell



60



61

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 18  
MONDÚBER

Instrucció PRR18.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Protegir els conjunts 
muntanyencs de l’entorn del 
Mondúber, especialment 
determinats paratges com el de la 
Murta i la Casella, les Fontanelles, 
l’hort de Soriano i la font de Parra, 
la serra de Quatretonda, el Surar i 
el de Parpalló-Borrell.
b) Considerar els vessants de 
la serra de Corbera i l’entorn de 
Xeraco, Xeresa i Gandia àrees 
d’alts valors intrínsecs i elevada 
fragilitat visual.

Instrucció PRR18.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Fomentar la millora de la 
permeabilitat i la connexió del 
massís del Mondúber amb les 
serres de Requena i del Benicadell 
cap a l’interior, i amb els espais 
lliures del litoral.
b) Preservar i promocionar les 
fortaleses de gran valor històric 
i les fites del paisatge com els 
castells de Bairén, a Gandia, el 
de Marinyén, a Benifairó de la 
Valldigna, i el de Corbera.

Instrucció PRR18.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Incorporar criteris paisatgístics 
en l’ordenació dels entorns de les 
fortaleses, dels nuclis urbans i dels 
vessants de la serra de Corbera.
b) Establir i promoure una xarxa 
de miradors en l’entorn pròxim del 
massís, basats en fites culturals 
religioses de primer ordre: el 
monestir de la Murta, el convent 
de Santa Maria d’Aigües Vives, i el 
convent de Sant Jeroni de Cotalba.
c) Potenciar l’ús públic de 
l’observatori del Mondúber com 
a centre d’interpretació de la 
naturalesa i el paisatge.

PRR18
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL  PRR 19 
BENICADELL

Instrucció PRR19.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Mantindre la fita del Benicadell 
com una de les referències visuals 
de la Comunitat Valenciana, 
així com les talaies defensives 
corresponents als castells de 
Perputxent i de Rugat.
b) Potenciar l’entorn del riu Serpis 
com a element configurador del 
paisatge.

Instrucció PRR19.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Respectar i mantindre el riu 
Serpis com a corredor fluvial 
integrant de la infraestructura 
verda de la Comunitat Valenciana a 
escala regional.
b) Millorar la permeabilitat i la 
connexió del Benicadell cap a 
l’interior, en particular cap a la serra 
de Mariola.

Instrucció PRR19.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Ordenar i preservar els usos 
del sòl en els vessants d’ombria i 
solana del Benicadell, especialment 
el peu de mont i el vessant 
meridional de l’alt de la Sima, 
atenent-ne l’elevada fragilitat visual.
b) Crear un observatori de paisatge 
al peu del Benicadell, més 
concretament al coll del Raconet al 
municipi de Beniarrés.
c) Divulgar els valors ambientals i 
paisatgístics de la serra i del seu 
entorn visual.
d) Promocionar i equipar l’entorn 
de l’embassament de Beniarrés 
com a àrea d’activitat a l’aire lliure 
en relació amb el corredor del riu 
Serpis i les rutes de la naturalesa i 
de paisatge associades.

PRR19
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Objectiu 8.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a)Protegir la coberta forestal d’alt 
valor ecològic, amb una vegetació 
rica i variada, integrada per 
valuosos carrascars a la Font Roja, 
i per extenses pinedes en la serra 
de Mariola.
b) Mantindre les configuracions 
agràries d’elevat valor ambiental 
i cultural, amb excel•lents 
exemples de vessants abancalats, 
arquitectura de pedra seca, i 
regadius tradicionals de fons de 
vall, conservant-ne les funcions 
productives de qualitat i les 
estructures constitutives més 
característiques.

Objectiu 8.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Potenciar el sistema territorial de 
connexió ecològica entre serres, 
valls, foies i corredors pròxims, 
comunicat amb el litoral i amb 
altres formacions muntanyenques 
de l’interior, amb el riu Serpis com a 
eix vertebrador.

Objectiu 8.3.  
Millora de la percepció 
 i la gestió del paisatge
a) Millorar l’accessibilitat i valorar 
el paisatge amb un sistema 
d’itineraris i miradors basats en 
les principals fites paisatgístiques, 
tant de caràcter geomorfològic com 
cultural.
b)Explotar, mitjançant la 
incorporació de criteris paisatgístics 
a gestionar-la, la coberta forestal de 
la Font Roja i la serra de Mariola.
c)Excloure de l’expansió urbana i 
d’implantacions d’impacte elevat 
els vessants d’alta potencialitat 
visual i elevada fragilitat, ordenats 
adequadament, especialment a 
l’entorn dels nuclis de població.

A continuació, es concreten els objectius de qualitat paisatgística fixats, 
mitjançant instruccions tècniques específiques, per als següents paisatges de 
rellevància regional:
PRR 20. Serres de l’interior d’Alacant, Mariola, el Maigmó i la Penya-roja 
PRR 21. Foies d’Alcoi i Castalla i la vall de Bocairent
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  20 
SERRES DE L’INTERIOR D’ALACANT, MARIOLA, EL MAIGMÓ I LA PENYA-ROJA

Instrucció PRR20.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Mantindre la serra de Mariola 
i la Font Roja com a paisatges 
d’alt valor ecològic i cultural, i els 
conjunts orogràfics de les serres del 
Maigmó, del Sit, de la Penya-roja i 
del Quartell, de fort significat visual 
en la zona.
b) Conservar els valuosos paisatges 
agroforestals situats als voltants 
del barranc del Troncal, al peu del 
carrascar de la Font Roja, i del 
barranc d’Ulls de Canal a l’entorn 
de Banyeres de Mariola.

Instrucció PRR20.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Enfortir la connexió ecològica i 
territorial dels principals conjunts 
muntanyencs a través dels 
principals corredors fluvials dels 
rius Serpis i Vinalopó, integrants 
de la infraestructura verda a escala 
regional.

Instrucció PRR20.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a)Protegir els espais d’elevada 
fragilitat visual, en particular el 
vessant septentrional de les serres 
de Fontanella, el Quartell i la 
Carrasqueta, el vessant sud de la 
serra del Reconco, el front oriental 
de la serra de Castalla, el vessant 
oriental de la serra de Mariola 
al peu del Montcabrer i els dos 
vessants de la Font Roja.
b)Condicionar miradors per a la 
interpretació i el gaudi del paisatge 
al santuari de la Font Roja i en 
els pics del Montcabrer i de Sant 
Jaume, aquest últim a Bocairent.
c)Promoure el coneixement i la 
recuperació d’usos dels elements 
patrimonials presents en l’àmbit, 
com el Molinar d’Alcoi, entre 
d’altres.
d) Promoure l’ús paisatgístic de 
la senda de gran recorregut GR-7 
i la xarxa de vies pecuàries que 
connecten les serres prelitorals amb 
la franja costanera.

PRR20
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  21 
FOIES D’ALCOI I CASTALLA I LA VALL DE BOCAIRENT

Instrucció PRR21.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Protegir el nucli de Bocairent 
i el seu entorn com a conjunt 
paisatgístic d’interés regional, 
pels importants valors ambientals, 
culturals i visuals que presenta.
b) Mantindre la configuració i 
els patrons agraris tradicionals 
a l’entorn de l’embassament de 
Beniarrés, a les valls de Seta i 
Penàguila, d’Agres i de Bocairent, 
així com en el Fondó de l’Alfàs, 
situat entre Ibi, Castalla i Onil.

Instrucció PRR21.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Incloure el riu Serpis com a 
part integrant de la infraestructura 
verda a escala regional, i els 
afluents principals, els rius Agres, 
Seta i Penàguila, la capçalera del 
Vinalopó i el riu Verd, a escala local.

Instrucció PRR21.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a)Fomentar, amb les ajudes 
agroambientals i de promoció de 
mercat necessàries, les morfologies 
i els sistemes agraris característics 
de les serres alacantines, 
prioritàriament en les àrees 
mereixedores de protecció.
b) Ordenar amb criteris 
paisatgístics, i mitjançant les 
iniciatives de requalificació i millora 
necessàries, els entorns immediats 
de Bocairent, les fites defensives 
i religioses assenyalades 
anteriorment, així com de la imatge 
dels nuclis, els accessos i les 
perifèries d’Alcoi, Cocentaina, Muro 
de Alcoy, Ibi, Castalla i Onil.
c) Ordenar els peus de mont de 
les foies i les valls, particularment 
en els entorns d’Alcoi, Cocentaina 
i Muro de Alcoy, Ibi, Castalla i Onil, 
i de Banyeres de Mariola i Biar, 
per l’elevada fragilitat visual que 
presenten. Potenciar la funció 
recreativa del riu Serpis.
d) Habilitar i gestionar una xarxa 
d’observatoris del paisatge en els 
punts de més rellevància cultural 
i potencialitat visual: el castell de 
Banyeres de Mariola, el castell de 
Castalla i l’ermita del Santíssim 
Crist de Planes.

e) Promoure l’ús de les sendes 
tradicionals i de les vies verdes 
del Serpis, del Xixarra i d’Alcoi-
Maigmó, garantint-ne i enfortint-ne 
la capacitat d’accés al paisatge i la 
interpretació.
f) Potenciar els principals referents 
visuals i culturals de les foies i les 
valls, tant religiosos com defensius: 
l’ermita de Sant Miquel a Ibi, el 
monestir d’Agres i els castells de 
Castalla, de Penella, de Biar, de 
Banyeres de Mariola i de Planes, 
així com en l’entorn de la serra 
d’Alfafara.

PRR21
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Objectiu 9.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a )Protegir i valorar la 
singularitat de la seua estructura 
geomorfològica, caracteritzada per 
l’alternança de serres i valls, amb 
fites paisatgístiques importants, 
naturals i culturals, i amb una 
presència significativa de l’aigua i 
del patrimoni associat.
b) Protegir i aprofitar unes masses 
forestals predominantment de pins, 
d’alt valor ecològic i cultural.
c) Emfatitzar la singularitat del 
sistema de nuclis de població, 
enclavats a la muntanya, de perfils 
urbans característics i entorns 
agraris valuosos, ben conservats i 
regenerats.

Objectiu 9.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Afavorir la connexió territorial 
dels corredors fluvials a escala 
regional com a integrants de la 
infraestructura verda.

Objectiu 9.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Excloure nous usos que 
pertorben els valors ambientals, 
visuals dels vessants serrans, 
fràgils des del punt de vista 
ambiental i perceptiu, mitjançant el 
manteniment de l’ordenació, amb 
la seqüència de cultius amargenats 
en la part inferior i de masses 
forestals i matoll en les parts altes.
b) Incorporar criteris paisatgístics 
a la gestió de les masses forestals 
presents.

A continuació, es concreten aquests objectius de qualitat paisatgística, mitjançant 
instruccions tècniques específiques, per als següents paisatges de rellevància 
regional:

PRR 22. Vall de Guadalest i serres d’Aitana, la Serrella i de la Xortà 
PRR 23. Depressions i serres de Gallinera a Castell de Castells.
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  22 
VALL DE GUADALEST I SERRES D’AITANA, LA SERRELLA I LA XORTÀ

Instrucció PRR22.1.  
Elements i patrons estructurants 
del paisatge
a)Mantindre l’estructura del sistema 
d’assentaments constituïda per 
nuclis de muntanya i la configuració 
d’aquests, en particular dels 
municipis de Benimantell, Benifato, 
Beniardá, Confrides i Guadalest, i 
poblaments com l’Abdet i Gines.
b)Preservar l’ombria de la Serrella 
i la Xortà i del Paratge Natural 
Municipal els Arcs al municipi de 
Castell de Castells, de formes 
escarpades i vistes panoràmiques 
excel•lents cap al litoral.
c) Mantindre la integritat de les 
estructures agràries amargenades 
tradicionals, caracteritzades per la 
presència de murs de pedra seca, 
especialment a l’ombria de la serra 
Aitana.

Instrucció PRR22.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)Incorporar el riu Guadalest i la 
seua xarxa hidrogràfica associada, 
formada per nombroses rambles 
que solquen la vall, especialment 
en els trams pròxims als nuclis de 
població i en l’entorn embassament 
de Guadalest.
b) Millorar la permeabilitat 
i la transició dels sistemes 
muntanyencs de l’interior cap a 
l’est, per a afavorir la connexió 
ecològica i paisatgística amb les 
serres litorals.

Instrucció PRR22.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a)Protegir l’entorn del castell de 
Guadalest i la penya del Castell 
com a fites paisatgístiques de 
referència a escala regional, per la 
seua integritat i l’interés que tenen 
des del punt de vista ambiental, 
cultural i visual.
b) Salvaguardar els espais de 
més fragilitat visual, situats en els 
vessants de la vall de Guadalest, 
especialment en les àrees pròximes 
a la costa i en les parts altes de 
les serres d’Aitana, la Serrella i la 
Xortà, i els peus de mont del Ponotx 
i del Puigcampana.
c) Crear i valorar una xarxa 
de miradors basada en punts 
encinglerats d’excel•lents 
panoràmiques i d’interés cultural, 
com el castell de Guadalest i el 
castell de Confrides.

PRR22
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  23 
DEPRESSIONS I SERRES DE GALLINERA A CASTELL DE CASTELLS

Instrucció PRR23.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Preservar els sistemes 
agroforestals i els paisatges de 
relleu singular de la zona, com 
el barranc de l’Infern i la presa 
d’Isbert, i les serres de la Foradada, 
del Ferrer i de Bèrnia.
b) Potenciar l’estructura lineal del 
sistema d’assentaments en fons de 
vall, caracteritzada per la successió 
d’un nombrós grup de xicotets 
assentaments compactes integrats 
en la matriu agrària, en particular 
dels municipis de la Vall d’Alcalà, 
la Vall de Gallinera, la Vall d’Ebo, la 
Vall de Laguar, Tàrbena i Castell de 
Castells.
c) Protegir els murs de pedra 
seca que delimiten i sustenten 
els bancals dels sistemes agraris 
amargenats de la Vall de Gallinera 
i la Vall de Laguar, cultivats amb 
fruiters de secà, com el cirerer, 
l’ametler i l’olivera.

Instrucció PRR23.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)Integrar en la infraestructura 
verda els rius Girona i Xaló, 
juntament amb la seua xarxa 
hidrogràfica associada, com a part 
integrant d’aquesta com a element 
clau en l’articulació del sistema 
d’assentaments en els fons de valls 
pels quals discorren, així com en la 
connexió dels ecosistemes litorals 
amb els de l’interior.
b) Millorar la permeabilitat de la 
muntanya d’Alacant cap a l’est, per 
a facilitar la transició dels sistemes 
muntanyencs de l’interior amb les 
serres del litoral de la Marina.

Instrucció PRR23.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a)Promoure com a nodes d’interés 
paisatgístic els municipis de la Vall 
de Gallinera i la Vall de Laguar, 
caracteritzats per la integritat dels 
seus sistemes agraris amargenats.
b) Rehabilitar i valorar les fites 
visuals del castell de Gallinera, el 
castell d’Alcalà i el castell d’Ambra, 
juntament amb els vestigis de 
paisatges pretèrits en forma de 
despoblats moriscos i assentaments 
ibers com el Xarpolar, a la Vall de 
Gallinera.
c) Crear i equipar una xarxa de 
miradors sobre punts estratègics 
des del punt de vista visual, com 
el coll de Rates i la talaia de la 
Foradada, per a facilitar l’accés, el 
coneixement i el gaudi del paisatge, 
així com potenciar altres elements 
d’interés com el sanatori de 
Fontilles i el seu entorn.

PRR23
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Objectiu 10.1. Elements i patrons 
estructurants del paisatge
a) Protegir i valorar el conjunt 
de fites i elements destacats del 
relleu muntanyenc i costaner, d’alta 
visibilitat i estima social, pel seu 
interés intrínsec, elevada fragilitat 
visual i com a referències d’identitat 
per a la població local i visitant.
b) Mantindre el mosaic de 
configuracions agràries singulars i 
funcionals entre terrenys clevillats 
i rocosos, i sòls urbans, d’alta 
càrrega cultural i perceptiva dins 
d’una àrea recentment urbanitzada.
c) Preservar el sistema de nuclis de 
població enclavats harmònicament 
a la muntanya, amb uns perfils 
urbans característics i llegibles, i 
entorns agraris valuosos, funcionals 
i clarament delimitats de l’urbà.
d) Conservar la coberta vegetal 
adaptada a condicions climàtiques 
d’aridesa elevada gestionada 
adequadament.

Objectiu 10.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)Connectar la xarxa de punts 
d’observació i interpretació 
del paisatge al llarg del litoral, 
associada a vegades a fars i torres 
de guaita, i a la Via del Litoral, que 
faça possible la visió i la lectura del 
paisatge interior i marítim.

Objectiu 10.3.  
Millora de la percepció i 
 la gestió del paisatge
a)Ordenar amb criteris ambientals 
i paisatgístics els vessants 
muntanyencs, de manera que 
l’edificació no desvirtue el caràcter 
ni els valors geomorfològics, 
ecològics i perceptius d’aquestes 
àrees de fragilitat elevada.

A continuació, es concreten aquests objectius de qualitat paisatgística 
mitjançant instruccions tècniques específiques, per als següents paisatges 
de rellevància regional:

PRR 24. El Montgó 
PRR 25. Penya-segats del cap de la Nau i el cap d’Or 
PRR 26. Serra Gelada 
PRR 27. Penyal d’Ifac i terrasses litorals de Benissa i Teulada
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  24 
EL MONTGÓ

Instrucció PRR24.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Preservar la solana i l’ombria del 
Montgó, pels seus valors intrínsecs i 
com a fons escènic de primer ordre 
de les planes litorals de l’entorn.

Instrucció PRR24.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)Potenciar les fites visuals i 
entorns, com el cap de Sant Antoni i 
el far, els molins de vent i el santuari 
de la Mare de Déu dels Àngels a la 
plana dels Molins, la torre del Gerro, 
les àrees d’interés arqueològic com 
el poblat iber de Benimaquia, i el 
castell de Dénia.
b) Incloure els rius Girona i Gorgos, 
que discorren pel nord i el sud del 
Montgó, juntament amb la seua 
xarxa hidrogràfica associada, com 
a part integrant de la infraestructura 
verda.
c) Potenciar les estructures 
ecològiques del paisatge que 
permeten connectar el Montgó amb 
els espais valuosos del seu entorn, 
com la serra de Segària o la serra 
de Seldetes.

Instrucció PRR24.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Conservar, a través programes 
agroambientals, la funcionalitat de 
sistemes agraris tradicionals, amb 
bancals en pedra seca a la Florida i 
la lloma del Castanyar.
b) Ordenar nous usos i 
implantacions en el territori atenent 
l’alta fragilitat visual del peu de 
mont i els vessants septentrional i 
meridional del Montgó.
c) Potenciar i valorar punts 
d’observació del paisatge de primer 
nivell com el cap de la Nau i els 
Molins.

PRR24
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  25 
PENYA-SEGATS DEL CAP DE LA NAU I EL CAP D’OR

Instrucció PRR25.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Potenciar els referents més 
significatius del paisatge marítim-
terrestre, com el cap de Sant Martí, 
el cap de la Nau i el cap d’Or, les 
illes del Descobridor i del Portitxol, 
les cales del Portitxol, la Granadella 
i d’Ambolo, i els penya-segats de la 
Branca, la Filanera i el Castell.

Instrucció PRR25.2. 
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Assegurar la connectivitat 
ecològica i territorial dels sistemes 
muntanyencs prelitorals, entre ells 
i amb el litoral, com la serra de 
Seldetes i espais litorals d’alt valor 
ecològic com el Montgó.

Instrucció PRR25.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a)Prestar atenció especial a 
l’ordenació territorial i urbanística 
dels fronts de penya-segats litorals, 
per l’elevada fragilitat visual, tant 
des de terra com des del mar.
b) Protegir i valorar les fites 
construïdes de la torre d’Ambolo, 
la torre del Cap d’Or, la torre de la 
Granadella i el far de la Nau, i els 
punts d’observació del paisatge 
de primer nivell com la creu del 
Portitxol, el cap de la Nau i el cap 
d’Or.

PRR25
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  26 
SERRA GELADA

Instrucció PRR26.1.  
Elements i patrons estructurants 
del paisatge
a) Conservar el front oriental de 
la Serra Gelada sobre la mar, 
en particular els valors biofísics, 
ecològics i perceptius, i les seues 
formacions geomorfològiques 
singulars.
b) Potenciar les fites visuals més 
destacades, com el far de l’Albir i 
la torre de la Punta del Cavall, així 
com els espais singulars de l’illa 
de Benidorm, l’illa Mitjana i l’illot de 
l’Olla.

Instrucció PRR26.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Promoure a través d’instruments 
d’ordenació del territori, urbanístics 
i, si escau, de conservació de 
la naturalesa, la connexió cap a 
ponent amb les serres d’Aitana i la 
Cortina.

Instrucció PRR26.3.  
Millora de la percepció i 
 la gestió del paisatge
a)Promoure i equipar punts 
d’observació del paisatge al far de 
l’Albir i a la torre de la Punta del 
Cavall.
b) Considerar en les polítiques 
territorial, urbanística i paisatgística 
l’alta fragilitat visual del vessant 
occidental de la serra Gelada, així 
com considerar la xicoteta escala 
de la serra Gelada com a dificultat 
per a la integració paisatgística de 
les actuacions.

PRR26
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  27 
PENYAL D’IFAC I TERRASSES LITORALS DE BENISSA I TEULADA

Instrucció PRR27.1. Elements 
i patrons estructurants del 
paisatge
a) Conservar el conjunt del penyal 
d’Ifac i l’entorn.
b) Mantindre el paisatge agrari 
singular de les terrasses de Benissa 
i Teulada, incloent-hi l’hàbitat 
dispers de riuraus, característic del 
lloc, així com la banda de cultius de 
vinya de les Sorts que arriba fins a 
la mar.

 

Instrucció PRR27.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Promoure la connexió territorial 
i ecològica dels espais litorals 
d’interés i les serres prelitorals com 
les de Bèrnia i les Seldetes.

Instrucció PRR27.3  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Gestionar amb criteris 
paisatgístics la perifèria dels nuclis 
de Benissa i Teulada, i vetlar 
perquè les seues ampliacions i 
els possibles desenvolupaments 
d’infraestructures es produïsquen 
de manera harmònica i coherent 
amb les trames heretades del 
paisatge, i atenent-ne la fragilitat 
visual.
b) Fomentar, amb les precaucions 
de conservació necessàries, el 
paper del penyal d’Ifac com a punt 
d’observació del paisatge litoral.

PRR27
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Objectiu 11.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a)Vetlar per la salvaguarda i la 
integritat de les grans extensions 
de vinya, associades a vegades a 
altres cultius llenyosos, sobre fons 
plans o lleument abancalats, amb 
una funció productiva rendible i de 
qualitat, harmònica amb els valors 
culturals i estètics del paisatge.
b) Mantindre la llegibilitat dels 
conjunts visuals constituïts pels 
plans i les depressions vitícoles 
i els tancaments muntanyencs 
circumdants, evitant o reduint al 
màxim qualsevol contaminació 
visual provocada per noves 
construccions o instal•lacions.

Objectiu 11.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)Mantindre i reforçar les funcions 
ecològiques, estètiques i d’ús públic 
de la xarxa hidrogràfica de rius i 
rambles, millorant-ne la integració 
en la matriu agrícola d’aquest 
paisatge de caràcter eminentment 
cultural i productiu.

Objectiu 11.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a)Regular i conservar a la zona 
els drets de vinya amb la finalitat 
de garantir la preservació i el 
manteniment de les extensions 
de vinya que caracteritzen i 
identifiquen el paisatge.
b)Protegir, ordenar i requalificar el 
paisatge agrícola predominant i la 
seua relació amb els tancaments 
muntanyencs que el circumden, 
els límits urbans nítids de les 
poblacions i la xarxa hidrogràfica 
propis d’aquest paisatge.
c)Articular i fomentar un sistema 
de punts d’observació, lectura i 
interpretació del paisatge, aprofitant 
fites naturals i patrimonials 
elevades i els itineraris ja 
institucionalitzats, preservant-ne 
els entorns i les condicions de 
visualització des d’aquests i cap 
aquests.

A continuació, es concreten els objectius de qualitat paisatgística fixats, 
mitjançant instruccions tècniques específiques, per als següents paisatges 
de rellevància regional:
PRR 28. Vinyes d’Utiel-Requena 
PRR 29. Vinyes de les Alcusses i els Alforins 
PRR 30. Vinyes d’Alacant (Novelda, El Pinós)
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  28 
VINYES D’UTIEL-REQUENA

Instrucció PRR28.1.  
Elements i patrons estructurants 
del paisatge
a) Mantindre les grans vinyes de 
les planes de Camporrobles, Utiel, 
Campo Arcís, Las Monjas, Requena 
o El Rebollar, com a paisatge 
cultural d’alt valor.
b) Preservar i ordenar els vessants 
i el peu de mont de la serra d’Utiel 
i la serra del Tejo, per l’elevada 
fragilitat visual que presenta.

Instrucció PRR28.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Integrar els eixos fluvials i 
entorns del riu Magre i de la 
rambla de la Torre com a eixos 
vertebradors de primer nivell, així 
com la xarxa de corredors tributaris 
del Cabriol, com la rambla Albosa, 
la rambla de Caballero o la rambla 
del Boquerón.

Instrucció PRR28.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Ordenar i integrar els usos 
i les activitats, les principals 
estructures del paisatge (com 
el parcel•lari, els tancaments, 
el viari, els elements construïts, 
etc.) i les noves edificacions 
relacionades amb l’explotació 
agrària i la transformació vinícola, 
a fi de mantindre el caràcter del 
paisatge i preservar-ne els elements 
estructurants principals.
b) Permeabilitzar l’eix 
d’infraestructures ferrocarril 
AVE-autovia A3, per a garantir la 
connectivitat ecològica del territori 
de direcció nord-sud.
c) Articular i condicionar una xarxa 
de miradors sobre l’altiplà d’Utiel-
Requena, aprofitant talaies naturals 
com el Molón o el Moluengo, que 
permeten la divulgació i el gaudi 
dels valors del paisatge.

PRR28
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  29
VINYES DE LES ALCUSSES I ELS ALFORINS

Instrucció PRR29.1.  
Elements i patrons estructurants 
del paisatge
a) Preservar els patrons agraris 
característics de vinyes i cultius de 
secà de Fontanars dels Alforins i 
la part meridional entre la Font de 
la Figuera i les Alcusses, com a 
paisatges culturals resultants de 
la combinació de vinyes, oliveres, 
ametlers i cultius herbacis, amb 
masies històriques que articulen el 
paisatge.
b)Protegir i integrar espais de 
connexió com la Ferreria, el 
Ribassal o les Pebrades, amb 
pinedes als cims que descendeixen 
pel vessant septentrional i terrasses 
d’abancalament en la confluència 
amb el peneplà dels Alforins, que 
s’obri a l’altiplà a través de la conca 
alta del riu Vinalopó.

Instrucció PRR29.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)Integrar en la infraestructura 
verda supramunicipal el riu 
Canyoles com a principal corredor 
ecològic del territori, que uneix 
el glacis dels Alforins amb les 
terrasses descendents del Collado 
i les Alcusses, així com altres 
corredors de caràcter secundari 
com la rambla de Fontanars.

Instrucció PRR29.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a)Ordenar amb especial cura 
paisatgística els usos i les noves 
implantacions en àrees d’elevada 
fragilitat visual, concretament les 
parts baixes de les valls, els fons 
escènics del vessant nord de la 
serra de la Solana, els vessants 
nord i sud de la serra Grossa i les 
faldes del Capurrutxo.
b)Promoure, condicionar i valorar 
miradors sobre talaies de forta 
càrrega cultural i identitària com la 
Bastida, a Moixent, o el Capurrutxo, 
a la Font de la Figuera, i sobre fites 
paisatgístiques amb un camp visual 
ampli, com el cabeço de Tiriran, a 
Ontinyent, la Replana, a Fontanars 
dels Alforins, i la penya de la Zafra, 
a Villena.
c)Potenciar la utilització de la Via 
Augusta i altres vies verdes, com a 
elements vertebradors del territori, 
que permeten l’accés al paisatge 
agrícola i comuniquen diferents 
paisatges de rellevància regional.

PRR29
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  30 
VINYES D’ALACANT (NOVELDA, EL PINÓS)

Instrucció PRR30.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Preservar les extensions de 
vinyes entre les poblacions de 
Novelda, Aspe i Monforte del Cid, 
a l’entorn de la Romana i en les 
planes del Pinós i els voltants de la 
llacuna de Salinas.
b) Protegir la integritat morfològica i 
visual dels entorns de les principals 
fites visuals i ecològiques com a 
elements identitaris del paisatge.

Instrucció PRR30.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)Respectar les fites visuals, 
patrimonials i identitàries, com 
l’ermita de la Magdalena a Novelda 
o el cabeço de la Sal al Pinós.
b) Protegir l’enclavament de la 
llacuna de Salinas, espai natural 
singular inclòs en el Catàleg de 
zones humides de la Comunitat 
Valenciana.
c) Integrar en la infraestructura v 
erda de la Comunitat Valenciana el 
corredor ecològic del riu Vinalopó, 
així com els afluents, el riu Tarafa i 
la rambla d’Orito.

Instrucció PRR30.3.  
Millora de la percepció i 
 la gestió del paisatge

a )Millorar la permeabilitat de l’eix 
d’infraestructures del corredor 
del Vinalopó, especialment la de 
direcció est-oest, a l’entorn de 
Novelda.
b) Ordenar els usos i les noves 
implantacions en àrees d’elevada 
fragilitat visual, com les planes de 
l’entorn del Pinós i de la llacuna de 
Salinas, el fons de la depressió de 
Novelda, i el vessant meridional 
de la serra de Salinas i la nord-
occidental de la serra de l’Ombria.
c) Impulsar i valorar una xarxa 
d’accés públic al paisatge sobre 
la base de la senda regional del 
recorregut GR-7 que travessa les 
vinyes de nord a sud, la senda de 
curt recorregut PR-CV 433 i els 
miradors sobre promontoris com 
el cabeço de la Sal, al Pinós, i el 
santuari de Santa Maria Magdalena, 
a Novelda.

PRR30
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12   
Objectius de  
qualitat paisatgística  
per als aiguamolls  
del litoral valencià i els 
sistemes agraris pròxims
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Objectiu 12.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Mantindre la integritat dels 
conjunts paisatgístics integrats 
per aiguamolls, formacions dunars 
i sistemes agraris associats, 
així com per platges i fons 
marins contigus, amb alt valor 
geomorfològic, ecològic i estètic, 
ben conservats, connectats 
entre si al llarg de la costa, i amb 
funcions ambientals i productives 
harmòniques.
b) Preservar i gestionar un paisatge 
cultural valuós, viu i funcional, 
modelat per sistemes agraris 
de regadiu sobre terrenys de 
marjal, com els arrossars, amb 
els trets constitutius principals 
ben conservats, especialment 
la morfologia parcel•lària, els 
camins, les séquies i goles, i les 
edificacions tradicionals.

Objectiu 12.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Integrar en la infraestructura 
verda de la Comunitat Valenciana 
els principals elements ecològics, 
com els aiguamolls, les formacions 
dunars i les platges i establir la Via 
del Litoral com a eix articulador per 
a l’accés i el gaudi sostenible dels 
espais litorals.

Objectiu 12.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Ordenar amb un tractament 
acurat i preservar les condicions de 
visualització dels límits urbans i les 
àrees agrícoles intensives amb els 
paisatges d’aiguamolls, garantint 
les funcions ecològiques d’aquests 
ambients i respectant la fragilitat 
visual del contacte urbà-natural.
b) Articular i fomentar una xarxa 
de punts d’observació, basada en 
fites de caràcter geomorfològic 
i cultural, que adquireixen 
especial rellevància en paisatges 
eminentment plans, adequadament 
senyalitzats i equipats per a oferir 
una experiència paisatgística plaent 
i educativa.

A continuació, es concreten els objectius de qualitat paisatgística fixats, mitjançant 
instruccions tècniques específiques, per als següents paisatges de rellevància 
regional:

PRR 31. Prat de Cabanes 
PRR 32. Albufera i arrossars de València 
PRR 33. Marjal de Pego-Oliva 
PRR 34. Aiguamolls d’Elx i Santa Pola 
PRR 35. Salines de la Mata i Torrevieja
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  31
PRAT DE CABANES

Instrucció PRR31.1. Elements 
i patrons estructurants del 
paisatge
a) Mantindre la integritat ecològica 
i visual del paisatge, en particular 
en els entorns de més pressió 
dels nuclis d’Orpesa, Torreblanca i 
Alcossebre.
b) Preservar les nombroses fites 
naturals i patrimonials d’interés 
paisatgístic de la zona, com la 
seqüència de torres de guaita, els 
castells d’Albalat i d’Orpesa, els 
caps d’Orpesa i Capicorb i la torre 
i el far d’Orpesa, i els entorns, 
com a elements configuradors del 
paisatge.

Instrucció PRR31.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Considerar la rambla de les 
Coves o de Sant Miquel com a part 
de la infraestructura verda a escala 
supramunicipal.
b) Respectar, integrar en la 
infraestructura verda a escala 
comarcal i mantindre lliures 
d’interferències visuals les 
nombroses fites naturals i 
patrimonials d’interés cultural i 
paisatgístic de la zona.
c) Establir connectors ecològics 
entre la zona humida i els sistemes 
agroforestals prelitorals garantint 
la permeabilitat davant de l’efecte 
barrera de les infraestructures 
lineals.

Instrucció PRR31.3. 
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge 

a) Controlar els usos i les activitats 
en l’àrea de contacte entre els 
teixits urbans i agraris, en les zones 
on el desenvolupament és més 
accentuat.
b) Protegir les àrees de més 
fragilitat visual, sobretot en les 
zones centrals del Prat de Cabanes 
i al peu de mont de les serres 
d’Orpesa i de Cabanes.
c) Millorar la permeabilitat del 
corredor d’infraestructures que 
separa el Prat de Cabanes dels 
sistemes agroforestals prelitorals, 
aprofitant el curs dels rius i 
barrancs.
d) Condicionar miradors al castell 
d’Albalat i al castell d’Orpesa, per a 
fomentar el coneixement i el gaudi 
del paisatge sobre l’espai natural 
protegit.

PRR31
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  32 
ALBUFERA I ARROSSARS DE VALÈNCIA

Instrucció PRR32.1.  
Elements i patrons estructurants 
del paisatge
a) Preservar i potenciar el llac 
de l’Albufera com a paisatge 
de referència de la Comunitat 
Valenciana, així com determinades 
fites d’aquest entorn, com la 
muntanyeta dels Sants.
b) Mantindre el bosc de pinedes i el 
matollar de la devesa de l’Albufera i 
l’ús sistemes dunars associats com 
a estructura paisatgística d’alt valor 
ecològic, ambiental i estètic.

Instrucció PRR32.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)Preservar i integrar el riu Xúquer, 
per la seua alta capacitat de 
vertebració ecològica i paisatgística 
del territori de la Comunitat 
Valenciana que posa en contacte 
els paisatges de l’interior de la 
província de València amb les 
planes litorals i amb la costa.

Instrucció PRR32.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a)P rotegir les àrees de més 
fragilitat visual, en particular les 
àmplies superfícies d’arrossar, que 
es concentren en les riberes del 
Xúquer i a l’entorn de l’Albufera.
b) Mantindre i valorar el nucli 
històric tradicional del Palmar, 
dins del Parc Natural, per la seua 
capacitat per a concentrar serveis 
destinats a facilitar l’accés i el gaudi 
de l’espai protegit i el seu paisatge, 
així com el del Saler.
c) Condicionar miradors a la 
muntanyeta del Sants i en el 
santuari del Castell de Cullera, 
per a aprofitar les excepcionals 
vistes sobre l’horta del riu Xúquer i 
l’Albufera, i promoure connexions 
amb elements de l’entorn, com 
l’ullal de Baldoví, l’ullalet dels Sants, 
etc.

PRR32
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  33 
MARJAL DE PEGO-OLIVA

Instrucció PRR33.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Protegir i gestionar els ambients 
palustres que integren la marjal de 
Pego-Oliva, incloent-hi la superfície 
de canyissars amb nombroses 
basses d’aigua, el sistema de 
canals i de séquies i la xarxa d’ullals 
existents, entre els quals destaca el 
de la font Salada.

Instrucció PRR33.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Integrar com a part de la 
infraestructura verda d’escala 
supramunicipal els rius Bullent 
o Vedat i Racons o Molinell, 
juntament amb la xarxa hidrogràfica 
associada, que discorren al nord i 
sud de l’espai natural.

Instrucció PRR33.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Fomentar la connexió entre els 
sistemes forestals de les serres de 
Mostalla, Migdia i Segària i la costa, 
a través de la xarxa de corredors 
fluvials.
b) Condicionar un mirador a la 
muntanyeta Verda a fi de promoure 
el coneixement, la interpretació 
i el gaudi públic del paisatge de 
l’aiguamoll.

PRR33
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  34
AIGUAMOLLS D’ELX I SANTA POLA

Instrucció PRR34.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Protegir i gestionar les làmines 
d’aigua i els ecosistemes associats 
dels pantans de Llevant i de Ponent 
al Fondo d’Elx, i el Braç del Port 
a les Salines de Santa Pola, així 
com les explotacions salineres 
d’aquestes últimes.
b) Preservar els sistemes dunars 
del Carabassí, a Elx, i de Pinet i 
Tamarit que flanquegen la gola de 
les Salines, així com les pinedes 
litorals situades entre el Pinet i la 
desembocadura del riu Segura, tant 
al nord com al sud d’aquesta.

Instrucció PRR34.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Potenciar la connexió ecològica 
i visual entre el Fondo d’Elx i les 
Salines de Santa Pola a través de 
les assarbs de Dalt i Dolça, a la 
partida dels Carrissals, elements 
clau en l’articulació de les zones 
humides esmentades.
b) Millorar la connectivitat ecològica 
i funcional del Fondo d’Elx i de 
les Salines de Santa Pola, cap 
al nord amb el Saladar d’Aigua 
Amarga, cap al sud amb les Salines 
de la Mata i Torrevieja i amb el 
riu Segura, i cap a l’oest amb els 
sistemes forestals de la serra de 
Crevillent.

Instrucció PRR34.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Protegir i ordenar les àrees de 
més fragilitat visual, en particular 
els terrenys de les zones humides 
contigües als nuclis urbans i als 
camps de cultiu.
b)Articular i valorar els 
enclavaments culturals pròxims 
que caracteritzen l’entorn d’aquest 
paisatge, com el Palmerar d’Elx, el 
castell de Santa Pola, la torre de 
Tamarit en les salines, el poblat de 
colonització agrària d’El Realengo 
així com el cap de Santa Pola.
c) Promoure i valorar una xarxa de 
miradors de panoràmiques àmplies 
sobre els aiguamolls i els voltants, 
com el de la Roseta en el Fondo 
d’Elx i el de la torre de Tamarit a les 
Salines de Santa Pola.

PRR34
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  35 
SALINES DE LA MATA I TORREVIEJA

Instrucció PRR35.1. 
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Protegir i gestionar les làmines 
d’aigua i els ecosistemes associats 
de les Llacunes de la Mata i 
de Torrevieja, així com de les 
explotacions salineres que hi ha.

Instrucció PRR35.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Millorar i potenciar la connexió 
territorial i ecològica, de la llacuna 
de Torrevieja pel sud amb els 
sistemes forestals de les serres 
d’Orihuela, Callosa i Escalona, i de 
la llacuna de la Mata, cap al nord 
amb els aiguamolls del Fondo d’Elx 
i les Salines de Santa Pola.

Instrucció PRR35.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Ordenar els usos del sòl a 
l’entorn d’El Chaparral, garantint 
l’articulació de les dues llacunes i 
evitant el rebliment urbà de l’espai 
entre les dues.
b) Protegir i ordenar les àrees de 
més fragilitat visual, en particular 
el perímetre de les zones de 
contacte amb el nucli urbà i les 
urbanitzacions de Torrevieja.
c) Crear una xarxa de miradors 
sobre les dues llacunes, situats en 
els turons existents en les vores de 
les làmines d’aigua, com l’Altillo i la 
Pinada.

PRR35
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de qualitat 
paisatgística 
per a les 
hortes de la 
Comunitat 
Valenciana
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Objectiu 13.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a)Vetlar per la salvaguarda i la 
integritat dels grans conjunts 
territorials d’hortes i planes fèrtils 
històriques, lligades al sistema 
urbà, amb una activitat agrícola 
funcional i de qualitat capaç 
de gestionar el ric patrimoni 
agroecològic, hidràulic i etnogràfic, 
i de preservar el caràcter del 
paisatge agrari.
b) Mantindre el sistema de 
nuclis d’horta amb creixements 
compactes, límits urbans nítids 
i unes infraestructures de 
comunicació integrades en el 
paisatge, evitant-ne la fragmentació 
i la banalització i promovent la 
compatibilitat harmònica dels usos 
agrícoles i els urbans.
c) Ordenar i preservar les 
condicions de percepció del 
conjunt de serres prelitorals que 
emmarquen les planes agrícoles, 
amb peus de mont i vessants 
ordenats, de manera que l’avanç de 
la urbanització i la implantació de 
nous usos no desvirtue el caràcter 
i la imatge d’escenes tan valuoses 
com fràgils.

Objectiu 13.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)Respectar i potenciar un 
sistema d’elements lineals, tant 
naturals com artificials, integrat 
per llits fluvials, canals, séquies i 
camins històrics, que mantinga la 
connectivitat ecològica i permeta 
l’accés a l’activitat productiva i al 
gaudi del paisatge.
b) Articular una xarxa d’elements 
d’interés patrimonial lligats a la 
gestió i ús de l’aigua, protegits 
i rehabilitats, i en el cas de 
modernitzar la infraestructura 
hidràulica, desenvolupar-la amb 
criteris d’eficiència agronòmica, 
qualitat paisatgística, funcionalitat 
ambiental i valoració del patrimoni.

Objectiu 13.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Compatibilitzar la funcionalitat 
i la modernització del sistema 
d’elements lineals integrants 
de la infraestructura verda amb 
un acurat tractament territorial i 
paisatgístic, valorant especialment 
en el cas dels elements hidràulics 
que estructuren el paisatge el 
manteniment dels seus traçats i de 
caixers oberts que afavorisquen la 
presència d’aigua i les funcions de 
drenatge d’aquests elements.
b) Preservar, ordenar i harmonitzar 
les planes agrícoles i la seua 
relació amb les serres prelitorals 
que les emmarquen i el sistema de 
nuclis urbans existents, evitant la 
dispersió d’usos en el territori i la 
pèrdua del caràcter i les condicions 
de visualització del paisatge.

A continuació, es concreten els objectius de qualitat paisatgística fixats, 
mitjançant instruccions tècniques específiques, per als següents paisatges 
de rellevància regional:
PRR 36. Horta de la plana de Castelló 
PRR 37. Horta de València 
PRR 38. Ribera del Xúquer 
PRR 39. Horta del Baix Segura
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  36 
HORTA DE LA PLANA DE CASTELLÓ

Instrucció PRR36.1.  
Elements i patrons estructurants 
del paisatge
a) Preservar la integritat morfològica 
i funcional del paisatge citrícola de 
la plana de Castelló que envolta els 
nuclis de Moncofa, Nules, Borriana, 
les Alqueries, Vila-real i Almassora, 
i del ric patrimoni hidràulic i edificat 
integrat per nombroses alqueries 
disperses,
b) Protegir i gestionar les 
zones humides litorals de la 
desembocadura del riu Millars 
i les marjals d’Almenara i de 
Nules-Borriana, així com paratges 
singulars com el Clot de la Mare de 
Déu i l’Estany de Nules.
c) Previndre el canvi d’ús del sòl 
agrícola, a conseqüència dels 
processos de conurbació.

Instrucció PRR36.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Preservar i valorar les fites 
patrimonials d’alt valor paisatgístic, 
com el recinte emmurallat de 
Mascarell i l’ermita de Sant Antoni, 
i preservar al seu torn el caràcter 
i les condicions de percepció del 
paisatge de l’entorn.

b) Integrar com a elements de 
la infraestructura verda d’àmbit 
regional el riu Millars i la rambla de 
la Viuda, juntament amb la xarxa 
hidràulica associada.
c)Potenciar la connexió funcional 
de les zones humides litorals entre 
si mitjançant la Via del Litoral, i 
la connexió ecològica amb els 
sistemes forestals de les serres 
que emmarquen la plana de 
Castelló, especialment amb la serra 
d’Espadà, a través de corredors 
fluvials com el riu Belcaire i el riu de 
Veo, minimitzant l’efecte barrera de 
les infraestructures lineals.

Instrucció PRR36.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Restaurar els trams alterats i 
degradats dels corredors fluvials, i 
especialment del riu Millars i de la 
rambla de la Viuda, per a millorar 
i enfortir el seu paper dins de la 
infraestructura verda.
b)Incorporar criteris paisatgístics 
a l’ordenació d’espais d’elevada 
fragilitat visual en contacte amb 
els nuclis de població i les àrees 
industrials (indústria ceràmica), així 
com en el perímetre de les zones 
humides litorals.

c) Fomentar l’ús públic i dotar amb 
l’equipament adequat els voltants 
dels embassaments del Sitjar i 
de Maria Cristina com a àrees 
d’activitat a l’aire lliure en relació 
amb el corredor del Millars i la 
rambla de la Viuda, i les rutes de 
naturalesa i paisatge associades.
d) Promoure i valorar el conjunt de 
sendes i camins rurals històrics que 
creuen la plana agrícola en direcció 
nord-sud, com la Via Augusta, i est-
oest, com la ribera del Millars, així 
com altres recorreguts d’alt valor 
cultural com el Camí de les Ermites 
i el Camí Caminàs.
e) Crear una xarxa de miradors 
sobre fites patrimonials: l’ermita 
de Sant Antoni, l’ermita de la 
Magdalena, el castell de la Vilavella, 
el castell d’Onda i altres punts i 
enclavaments situats a la plana que 
tenen una elevada valoració social, 
com l’ermita de la Mare de Déu de 
Gràcia, a Vila-real.

PRR36
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Instrucció PRR37.1.  
Elements i patrons estructurants 
del paisatge
a)Vetlar per la salvaguarda i la 
integritat del conjunt format per un 
mosaic agrícola i un ric patrimoni 
agroecològic, hidràulic i etnogràfic, 
que configura un dels paisatges 
agraris de més rellevància i 
singularitat del món mediterrani, 
amb acreditats valors productius, 
ambientals, culturals, històrics i 
paisatgístics, i un sistema de reg 
mil•lenari.
b)Preservar la integritat dels 
paisatges culturals de les hortes 
d’Alboraia, Meliana i Almàssera, 
l’horta de Sant Miquel dels Reis, 
horta de l’Arc de Moncada, l’horta 
de Campanar i horta de Rovella, 
entre d’altres, tenint en compte el 
que s’ha indicat respecte d’aquests 
i d’altres espais ja inclosos en altres 
instruments d’ordenació de l’àmbit.
c)Mantindre i valorar els espais 
lliures costaners i les zones humides 
entre València i Sagunt, i afavorir la 
connexió amb altres espais pròxims 
d’interés, com la marjal dels Moros i 
la de Rafalell i Vistabella.

Instrucció PRR37.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a)Promoure i valorar les fites 
patrimonials que tenen alhora un 
interés paisatgístic important, com 
els monestirs de Sant Miquel dels 
Reis, el del Puig i altres, preservant 
al mateix temps el caràcter i les 
condicions de percepció del paisatge 
del seu entorn.
b)Integrar en la infraestructura 
verda d’àmbit regional el corredor 
del Túria, tant el tram urbà com 
periurbà i natural, incidint en la 
renaturalització per a convertir-lo en 
un corredor ecològic i els principals 
barrancs de l’àrea metropolitana 
com el del Carraixet i el de Torrent, 
al mateix temps que es garantisca 
la connectivitat amb els espais de 
protecció natural de l’entorn.

Instrucció PRR37.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a)Potenciar la continuïtat física 
i visual dels terrenys cultivats, 
preservant els espais intersticials de 
caràcter agrari existents entre els 
nuclis i impedint-ne la conurbació, 
així com especificar mecanismes per 

a posar en ús l’horta abandonada 
i propostes de recuperació de 
paisatges en desús, especialment el 
límit amb el sòl urbà.
b) Limitar la fragmentació dels espais 
d’horta per implantació de noves 
infraestructures.
c) Protegir les siluetes dels nuclis de 
població situats a l’Horta de València 
i ordenar amb criteris de millora 
paisatgística els accessos de vehicles 
a les poblacions i, especialment, a 
la ciutat de València a través dels 
principals corredors viaris.
d) Dissenyar i promoure una xarxa, 
per a vianants i ciclistes, que 
connecte els principals nuclis urbans 
de l’Horta, valorant les nombroses 
sendes i camins històrics com la Via 
Augusta, i els principals elements 
patrimonials associats a aquestes, 
mantenint sempre la priorització i 
el respecte a la mobilitat lligada a 
l’activitat agrària.
e) Valorar l’important patrimoni 
arquitectònic i hidràulic de l’Horta de 
València i promoure’n la rehabilitació 
i la restauració de manera que s’hi 
puguen desenvolupar activitats 
econòmiques de caràcter turístic, tot 
això sense perdre de vista l’activitat 
agropecuària com a principal 
sustentació d’aquest paisatge.

PRR37

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 37 
HORTA DE VALÈNCIA
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Instrucció PRR38.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Mantindre el paisatge de les 
riberes del Xúquer i la seua gran 
riquesa patrimonial hidràulica 
i d’arquitectura vernacla, 
representada per la xarxa de 
séquies principals que estructuren 
i caracteritzen el paisatge, en 
particular, la séquia Reial del 
Xúquer i determinats elements del 
patrimoni hidràulic, com l’assut 
d’Antella.
b) Preservar i potenciar el sistema 
urbà existent format per nuclis 
de població ben integrats en el 
paisatge, amb entorns de qualitat 
i envoltats d’extenses superfícies 
de cítrics i fruiters, especialment 
a Carcaixent, la Pobla Llarga i 
Castelló, Antella i Sumacàrcer, 
Guadassuar, Benimuslem i Alzira, 
i Albalat de la Ribera i Polinyà del 
Xúquer.

Instrucció PRR38.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Integrar com a part de la 
infraestructura verda d’àmbit 
regional el corredor del Xúquer i 
els afluents principals, com els rius 
Magre, Sellent, Verd i Albaida, així 
com la xarxa hidràulica associada.

Instrucció PRR38.3.  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a )Ordenar els espais d’elevada 
fragilitat visual, en particular les 
perifèries dels nuclis urbans i els 
seus fronts visibles des de les 
principals vies de comunicació, 
com la carretera N-340, així com 
els peus de mont de les serres que 
emmarquen la ribera del Xúquer, 
com les de l’Ave i del Caballón per 
l’oest, de la Falaguera pel nord, 
i de la Murta, de les Agulles i de 
Carcaixent pel sud-est.
b) Valorar i condicionar per a l’ús 
públic les sendes i els espais 
riberencs de caràcter regional 
que travessen la zona, com la Via 
Augusta i la mateixa ribera del 
riu Xúquer, i les infraestructures 
hidràuliques més significatives.

PRR38

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  38 
RIBERA DEL XÚQUER
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Instrucció PRR39.1.  
Elements i patrons 
estructurants del paisatge
a) Preservar la integritat i la 
diversitat del sistema conformat 
per paisatges agraris de regadiu 
(especialment els entorns dels 
nuclis d’Orihuela i de Callosa de 
Segura, d’Almoradí i de Guardamar 
del Segura), palmerars tradicionals i 
un ric patrimoni hidràulic, emmarcat 
per serres com les de Callosa, 
Orihuela, Hurchillo, Benejúzar o El 
Molar, i per un paisatge agrari de 
secà d’elevat valor visual a pesar de 
la seua aridesa.
b) Protegir i valorar els 
sistemes dunars al costat de la 
desembocadura del riu Segura 
a Guardamar del Segura, i les 
pinedes dels voltants, per comptar 
amb un elevat valor ecològic i 
paisatgístic.

Instrucció PRR39.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Incorporar a la infraestructura 
verda de la Comunitat Valenciana 
el corredor del Segura en el curs 
baix, com a eix vertebrador de tota 
l’horta, juntament amb la xarxa 
hidràulica associada, integrada 
per múltiples séquies i assarbs de 
reg, que caracteritza i singularitza 
aquest paisatge i té un elevat valor 
històric, igual que el dels jutjats 
privatius que les gestionen i que cal 
preservar i valorar.
b) Potenciar i integrar els principals 
recorreguts paisatgístics i de valor 
cultural o social a escala comarcal, 
com la Senda del Poeta i els 
recorreguts històrics de rellevància 
especial, així com miradors i punts 
d’observació del paisatge en zones 
elevades.

Instrucció PRR39.3  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a)Protegir i ordenar les àrees de 
més fragilitat visual, en particular 
el peu de mont de les serres 
d’Orihuela, de Callosa i del Cristo, 
per la seua elevada exposició visual 
des de nombrosos punts de l’horta.
b)Crear una xarxa d’observatoris 
per a gaudir del paisatge sobre 
l’horta en els punts més alts, com 
el castell dels Moros, a Orihuela, 
el castell de Cox i el castell de 
Guardamar del Segura.
c)Condicionar un recorregut 
paisatgístic al llarg del riu que 
connecte totes les poblacions 
situades al costat d’aquest, des de 
la desembocadura fins a Orihuela.

PRR39

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  39 
HORTA DEL BAIX SEGURA
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Objectius de qualitat 
paisatgística per a les illes 
de la Comunitat Valenciana 
i instruccions tècniques per 
al prr 40. Illes Columbretes i 
Tabarca
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INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL PRR  40 
ILLES COLUMBRETES I TABARCA

Instrucció PRR40.1.  
Elements i patrons  
estructurants del paisatge
a) Mantindre el caràcter del 
paisatge de les illes conservat en 
estat natural, i especialment la 
morfologia, amb un aspecte peculiar 
a les illes Columbretes, propi del 
millor exemple del vulcanisme a 
la nostra comunitat, i amb una 
topografia totalment plana a l’illa 
de Tabarca que, en un moment 
determinat, va facilitar que l’ocupara 
l’ésser humà.
b)Protegir els fons marins de 
l’entorn de les illes, amb una 
enorme riquesa biològica que 
les converteix en un dels espais 
de més interés ecològic del 
Mediterrani.

Instrucció PRR40.2.  
Elements significatius per a 
articular el territori que han 
d’integrar-se en la infraestructura 
verda
a) Articular i valorar el conjunt de 
fites paisatgístiques i culturals 
existents, de caràcter natural a les 
illes Columbretes, com el Carallot, 
testimoni geològic de les restes 
del fumeral central d’un volcà, i de 
caràcter artificial a l’illa de Tabarca, 
com el fort i el poblat, on destaquen 
les muralles, les bateries, l’església 
i la casa del Governador.

Instrucció PRR40.3  
Millora de la percepció  
i la gestió del paisatge
a) Crear observatoris en els fars de 
les illes que afavorisquen l’accés al 
coneixement i el gaudi del paisatge 
de manera compatible amb el 
manteniment dels excepcionals 
valors de les illes.

PRR40
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