
Declaració de Portaceli (20 dic 2003) 

DECLARACIÓ DE PORTACELI 
 
 

Nosaltres, representants d’Ajuntaments dels municipis que formen part de l'àmbit del Parc 
Natural de la Serra Calderona, reunits a La Prunera (Serra) manifestem: 
 

Que el Decret 10/2002, de 15 de gener, del Govern Valencià, pel qual es declarà el Parc 
Natural de la Serra Calderona, va suposar la culminació d'un llarg procés administratiu que reconeixia 
públicament els valors naturalístics, culturals i paisatgístics d'aquest espai natural, establia mesures 
per a la seua protecció i apostava pel desenvolupament sostenible econòmic i social dels municipis 
del seu àmbit.  
 

Aquesta Declaració, de fet, oferia la possibilitat d'encetar una nova etapa històrica amb major 
vinculació entre els pobles de la Serra, amb perspectives que superaren horitzons merament locals o 
provincials i amb més implicació i responsabilitat dels muncipis en la gestió del territori i els processos 
sócio-econòmics de l'àmbit del Parc Natural. 
 

En aquests moments de profunda transformació social i econòmica, en què als nostres pobles 
desapareixen els últims vestigis d'activitat tradicional, sense que hi haja massa possibilitats 
d’evitar-ho, aquest nou marc de relacions devia de ser un revulsiu per a les economies locals; 
l'oportunitat per a repensar el futur col·lectiu des de criteris de desenvolupament social i econòmic 
compatibles amb la conservació dels ecosistemes i paisatges de la Serra Calderona. 
 

Havia d'haver estat un mitjà per a fomentar iniciatives d'activitat als nostres municipis que ens 
proporcionaren la capacitat de viure dels recursos propis i que evitaren la depressió econòmica i la 
pèrdua de població als municipis més interiors o les migracions diàries per treballar fora de la Serra. 
 

Lluny d'això, la declaració de Parc Natural no ha modificat la tendència d'abandó progressiu 
per part de l'Administració, ni ha produït cap canvi substancial en el nivell d’inversions per a mantenir i 
restaurar els ecosistemes, els conjunts històrico-culturals i les instal·lacions d'ús públic a la Serra, 
moltes de les quals es troben en un estat avançat de deteriorament. 
 

Tampoc no s'han promocionat iniciatives de cap tipus per dinamitzar sócio-econòmicament 
els nostres municipis. Ben al contrari, la percepció general és que s'han vist limitades les possibilitats 
d’explotació de recursos i usos del sòl, sense que s’hagen vist equilibrades aquestes limitacions amb 
inversions i ajudes compensatòries o s’hagen aportat recursos i coneixements perquè els pobles 
pogueren desenvolupar-se d’una manera sostenible. 
 

És per això que els Ajuntaments que ens hem reunit, alhora que explicitem el nostre 
compromís de treball col·lectiu pel futur del Parc Natural, demanem que l'Administració prenga les 
mesures necessàries per afiançar el procés de protecció i que acomplesca els compromisos que va 
assumir amb la Declaració del Parc.  
 
En aquest sentit, sol·licitem: 
 

• Que s'apliquen les disposicions, normes i directrius previstes al Pla d'Ordenació dels 
Recursos Naturals (PORN) de la Serra Calderona, aprovat pel Decret del Govern Valencià 
77/2001, de 2 d’abril. 

 
• Que s'elabore amb urgència el Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural, que 

havia d’haver-se aprovat abans del proper 21 de gener de 2004 (d’acord amb el termini de 
dos anys que s’estableix a la Llei 11/1994 d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat 
Valenciana) i es dinamitzen les actuacions previstes al Programa de foment i 
desenvolupament sostenible de l’activitat econòmica i social de la Serra Calderona, tal com 
preveu l’apèndix I del PORN, on es contempla entre d’altres: 

a) Creació de condicions econòmiques, socials i culturals que atraguen i consoliden la 
inversió i l’actuació privada, amb un programa d’incentius especials. 
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b) L’increment del valor afegit de la producció i dels recursos locals, per mitjà del 
augment de la qualitat del sector de serveis i del sector primari i de la comercialització 
i difusió dels productes (etiqueta ecològica i altres vies). 

c) La millora de la xarxa pública d’infrastructures, serveis i equipaments socials. 
d) La formació i capacitació local en matèries relacionades amb el desenvolupament 

sostenible. 
e) Les actuacions dirigides a corregir i superar les disfuncions de l’estructura productiva. 
f) La diversificació i revalorització de la producció agraria. 
g) La conservació activa dels valors ambientals i culturals del medi rural. 

 
• Que la Direcció del Parc i la Junta Rectora actuen com a òrgans de coordinació integral de les 

actuacions que es realitzen al Parc Natural, per tal de superar la divisió del Parc en dues 
províncies i les accions aïllades de les diferents instàncies de l'Administració. 

 
• Que s’impulse la creació de la Fundació de la Serra Calderona, prevista en el Decret 

d'aprovació del PORN, com a veritable òrgan de participació dels Ajuntaments i de la resta 
d'actors interessats, amb capacitat per dinamitzar l’aplicació de programes i projectes i reforçar 
les possibilitats de captació de recursos econòmics extraordinaris, tant d’origen privat com 
provinents de programes d'ajuda de la Unió Europea. 

 
• Que es cree l’Agència de Desenvolupament del Parc Natural de la Serra Calderona, amb 

funcions d’informació, foment i assessorament en matèria de programes de desenvolupament 
sostenible i règims d’ajuda, per promocionar activitats agràries, de turisme rural i activitats 
industrials compatibles, basades principalment en la valorització de productes tradicionals. 

 
• Que s’apliquen, de manera urgent, mesures d’ordenació de l’intens ús públic que hi ha a la Serra. 

Per la seua situació propera a l'Àrea metropolitana de València, la Serra Calderona acompleix 
alhora funcions ecològiques fonamentals per a la sostenibilitat ambiental d’aquest territori i 
funcions socials essencials per al lleure dels seus habitants.  

 
Des dels Ajuntaments pensem que aquest intens ús públic pot arribar a ser un element molt 

important de dinamització de les economies locals i que cal fomentar-lo, però sempre mitjançant 
iniciatives respectuoses amb el medi natural i els valors culturals.  
 
• Que s’hi facen polítiques actives de restauració dels espais degradats per l'ús públic intensiu, 

l'abocament de residus i els incendis forestals. 
 
• Que s'incremente la vigilància durant els caps de setmana, per tal d’evitar la proliferació 

d'activitats no compatibles, com ara la circulació amb vehicles a motor fora de les pistes o a gran 
velocitat, l’abocament incontrolat de residus i els incendis forestals. 

 
• Que s’hi vegen reforçats els pressupostos i les línies d’ajuda que dedica la Generalitat Valenciana 

als espais naturals protegits i que s’incloga el Parc Natural de la Serra Calderona entre els 
beneficiaris de les ajudes. 

 
Els representants municipals i Ajuntaments que susbscriuen aquest document conviden la 

resta d'edils i Ajuntaments de la Serra Calderona i les entitats cíviques valencianes a què mostren la 
seua adhesió a la Declaració de Portaceli i prenguen un compromís actiu per fer del Parc Natural 
de la Serra Calderona una realitat plena.  
 
 
 

La Prunera (Serra), 20 de desembre de 2003 

Página 2 de 2 


