ANNEX II
Text normatiu del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural del
Carrascal de la Font Roja
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
SECCIÓ PRIMERA. Condicions generals del Pla rector d’ús i gestió
Article 1. Naturalesa del Pla
1. Aquest Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) es redacta a l’empara de l’article 4 del Pla rector
d’ús i protecció del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja, aprovat per l’Acord de 25
de gener de 1993 del Govern Valencià (DOGV núm. 159, de 8.2.93), i com a revisió
d’aquest mateix.
2. El marc legal del PRUG ve fixat per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat
Valenciana, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2.423,
de 9.1.95), en endavant Llei 11/1994, i l’article 19 de la Llei estatal 4/1989, de 27 de
març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestre (BOE núm. 74,
de 28.03.89), en endavant Llei 4/89.
3. Aquest PRUG del Parc natural del Carrascal de la Font Roja, en endavant Parc natural,
s’aprova conjuntament amb el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Carrascal de
la Font Roja (PORN).
Article 2. Finalitat i objectius
1. D’acord amb l’article 37 de la Llei 11/1994 aquest PRUG té com a finalitat constituir el
marc en què han d’exercir-se les activitats directament lligades a la declaració de l’espai
natural protegit, i en particular la investigació, l’ús públic i la conservació, protecció i
millora dels valors ambientals.
2. Per tal d’aconseguir la finalitat establerta en l’apartat 1, i a més dels objectius generals
en l’àmbit del PORN, el PRUG ha de fixar una gestió del Parc natural d’acord amb els
objectius següents:
a. Protegir i conservar el patrimoni natural del Parc, amb especial atenció per als
ecosistemes, espècies, i poblacions d’espècies més notables, i per als processos
ecològics que permeten el seu manteniment.
b. Protegir i conservar el patrimoni cultural del Parc natural amb especial atenció per al
patrimoni etnològic resultant del poblament rural de la serra en els últims segles
(caves i masos) i dels allotjaments de descans a la Font Roja de principis d’aquest
segle.
c. Promoure, canalitzar i ordenar les demandes d’activitats lúdiques i educatives
mediambientals i culturals, assegurant experiències vivencials als visitants, que no
posen en perill la conservació dels valors del Parc natural.

d. Constituir una regulació que canalitze l’afluència de les diferents classes de visitants
del Parc, i que fomente actituds en aquests que afavorisquen la conservació de la
biodiversitat i dels recursos naturals i culturals del Parc.
e. Corregir i minimitzar el màxim possible els impactes que l’activitat humana
ocasiona, o podria ocasionar sobre la biodiversitat i els recursos naturals i culturals
del Parc, fomentant la regeneració i la restauració d’àrees de gran interés cap a la
vegetació climàcica.
f. Promoure i regular la investigació científica en tots els seus aspectes, amb l'objecte
de conèixer i difondre el medi natural característic de l’àmbit del Parc, els
processos que el determinen, avaluar el seu estat i fixar els criteris d’intervenció per
a la seua conservació.
g. Definir els criteris per a la gestió del trànsit, l’aparcament, la senyalització i la imatge
pública del Parc.
h. Zonificar el Parc, delimitant diferents àrees en funció de les seues necessitats de
conservació, i la seua capacitat i vocació en relació a l’ús per a les activitats
humanes.
i. Definir els criteris de seguretat i emergència per tal de minimitzar els riscs per al parc
i per als visitants.
Article 3. Àmbit d’aplicació i àrea d’amortiment
1. L’àmbit d’aplicació del present PRUG s’estén a la totalitat dels terrenys compresos en el
Parc Natural del Carrascal de la Font Roja, creat mitjançant el Decret 49/1987, de 13
d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració del Parc Natural del
“Carrascal de la Font Roja” (DOGV núm. 591, de 21.5.87), tal i com apareix delimitat al
Plànol de Gestió i Zonificació d’aquest PRUG.
2. La delimitació dels límits de l’àmbit d’aquest Parc natural ve descrita per l’annex 2 del
PORN del Carrascal de la Font Roja.
3. El Parc natural disposa d’una Àrea d’amortiment d’impactes, definida i regulada pel
PORN del Carrascal de la Font Roja, d’acord amb l’article 29 de la Llei 11/1994.
Article 4. Efectes
1. Les disposicions d'aquest pla vincularan tant a l'administració com als particulars.
2. Les determinacions d'aquest pla seran d'aplicació directa, raó per la qual en el moment
de la seua revisió el planejament urbanístic vigent que afecte els terrenys inclosos a
l’àmbit del parc natural, s’haurà d’ajustar a les disposicions que conté el PRUG.
3. Les futures revisions dels plans generals d'ordenació urbana d’Alcoi i d’Ibi, i els altres
instruments de planejament urbanístic que siguen aprovats després de l’entrada en
vigor d'aquest PRUG, hauran d’ajustar-se a les determinacions protectores que conté, i
assignaran les qualificacions del sòl d'acord amb les normes i criteris que ací hi ha
establerts, de manera que siguen respectades les limitacions d'ús establertes pel PRUG.

4. Les determinacions d'aquest PRUG seran enteses sense perjudici de les contingudes en
la legislació agrària, forestal i d'aigües, en les altres legislacions sectorials, així com en
d’altres normes, reglamentacions o plans que siguen aprovats per al desenvolupament i
compliment de la finalitat protectora del parc natural. S’aplicarà la normativa continguda
en aquest PRUG sempre que resulte més detallada o protectora.
5. Sense perjudici de l’apartat anterior el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del
Carrascal de la Font Roja és una norma que fixa el marc per al PRUG, el qual ha
d'ajustar-se a les seues determinacions d’acord amb l’article 35 de la Llei 11/1994, i per
tant les disposicions d’aquest PRUG són estrictament complementàries a aquelles del
PORN que específicament o de manera general afecten el Parc natural.
Article 5. Vigència i revisió
1. Les determinacions d’aquest PRUG entraran en vigor l’endemà de la seua publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i seguiran vigents, mentre no siga revisat.
2. El PRUG serà revisat quan hagen canviat suficientment les circumstàncies que
motivaren la seua redacció. En qualsevol cas, i com a mínim, serà duta a terme una
avaluació dels resultats obtinguts, indicant els punts o aspectes objecte de revisió, una
vegada transcorreguts cinc anys des de la seua aprovació. Aquesta avaluació serà
realitzada per un equip d'experts que es reuniran amb antelació amb aqueix efecte.
3. Podrà ser motiu d’especial consideració per a la revisió del PRUG l’aprovació de l’àmbit
conjunt de les Serres de Mariola i Font Roja com a Zona d’Especial Conservació, d’acord
amb la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (Diari Oficial n° L 206 de 22.07.92),
en endavant Directiva 92/43/CEE, transposada a Espanya pel Reial Decret 1997/95, de
7 de desembre (BOE núm. 310, de 28.12.95).
4. Es faculta a l’órgan competent en matèria d'espais naturals, al Director-Conservador o al
Consell de protecció per elevar una proposta de revisió del PRUG, on es justifique
degudament les circumstàncies a les quals es refereix el punt anterior. La conselleria
competent en medi ambient serà responsable d’iniciar els tràmits per a la revisió del
PRUG.
Article 6. Contingut i interpretació
1. La normativa d'aquest PRUG és dividida en quatre títols. El primer és dedicat a
l’establiment de condicions generals per al Parc natural i els seus òrgans de gestió i
consulta. El segon es dedicat a la protecció de recursos naturals i a la regulació de
determinades activitats que incideixen en el medi natural. El tercer fa referència a les
normes reguladores de l’ús públic. El quart conté les normes específiques per a la
protecció de zones determinades, segons els valors de conservació i la vocació d’ús.
2. La interpretació d'aquest PRUG haurà d'atendre el que resulte de considerar-lo com un
tot unitari, i s'utilitzarà, sempre, la memòria com a document on són continguts els criteris
i principis que han orientat la redacció del PRUG. La memòria del PORN, que s’aprova
conjuntament, també forma part d’aquest tot unitari.

3. En el cas de conflicte entre les normes de protecció i els documents gràfics del PRUG
prevaldran les primeres, tret de quan la interpretació derivada dels plànols vinga
recolzada també per la memòria, de manera que es faça evident l'existència d'alguna
errada material en les normes.
4. En l'aplicació d'aquest PRUG prevaldrà aquella interpretació que comporte un major grau
de protecció dels valors naturals del Parc natural.
Article 7. Indemnitzacions
Les possibles indemnitzacions degudes a limitacions a l’ús dels bens derivats de la
declaració del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja pel Decret 49/87, i de les
disposicions d’aquestes normes venen regulades per l’article 20 de la Llei 11/94.
Sense perjudici de l'anterior, la conselleria competent en medi ambient promourà
l'establiment de convenis de col·laboració amb propietaris de terrenys inclsos en el parc
natural, com a mitjà per a fomentar les actuacions coherents amb els objectius de
conservació perseguits pel present document.
Article 8. Plans tècnics sectorials
1. El Parc natural podrà disposar de plans tècnics sectorials, amb caràcter normatiu, que
complementen i detallen les disposicions establertes al PORN i al PRUG.
2. El Pla de prevenció d’incendis és un pla tècnic sectorial del Parc natural, sense perjudici
d’altres que es pogueren establir.
3. L’Órgan competent en matèria d'espais naturals serà responsable de la formulació de
nous plans tècnics sectorials, amb la col·laboració en el seu cas d'altres órgans de
l'administració directament relacionats amb els objectius dels mateixos. El DirectorConservador i el Consell de Protecció podran elevar propostes al respecte.
4. Els plans tècnics sectorials s’aprovaran mitjançant ordre de la conselleria competent en
medi ambient. Posteriorment es podran integrar al PRUG en futures revisions d’aquest o
es podran mantenir com a normativa complementària independent.
Article 9. Avaluació d’impacte ambiental
El règim d’avaluació d’impacte ambiental del Parc natural es regirà per allò que disposa
l’Article 13 del PORN.
Article 10. Pla de seguretat del Parc natural
1. El Parc natural disposarà d’un manual adreçat al seu personal anomenat Pla de
seguretat del Parc natural del Carrascal de la Font Roja, que serà aprovat per ordre de la
conselleria competent en medi ambient. El Pla fa referència a totes les eventualitats que
poden sorgir en l’àmbit del Parc natural i afectar la seguretat de les persones, i inclou
protocols de prevenció, alerta i intervenció davant de diferents tipus de riscos i accidents.

2. Qualsevol persona contractada per qualsevol administració pública per treballar en
l’àmbit del Parc natural, amb caràcter eventual o fix, rebrà un exemplar del pla de
seguretat i té el deure de conèixer el seu contingut. El Director-Conservador decidirà la
necessitat que altres persones (voluntaris, becaris, masovers o propietaris, etc.)
disposen d’un exemplar del pla de seguretat.
3. El pla de seguretat quedarà dipositat al centre d’informació i als altres punts d’informació
o quioscs del Parc natural situats en locals tancats, així i com en tots els vehicles oficials
que habitualment operen al Parc. Qualsevol persona visitant del Parc natural pot
sol·licitar consultar el pla de seguretat.
4. El Director-Conservador vetllarà perquè anualment es revisen l’exactitud dels protocols
d’intervenció, i per revisar el conjunt del pla de seguretat quan considere oportú, per
haver variat les circumstàncies que motivaren la seua redacció.
5. El centre d’informació i el vehicle principal de la guarderia del Parc natural, hauran de
comptar amb l’equipament oportú per a fer front a les eventualitats que pogueren sorgir, i
que indica el Pla de seguretat.
6. El Parc natural comptarà amb un comunicat meteorològic diari propi, acordat amb
l’Institut Meteorològic Nacional, i un comunicat del grau de risc d’incendi del Centre de
Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana. Els comunicats seran
convenientment exposats als visitants al centre d’informació i als plafons de les zones
d’ús públic del Parc natural.

SECCIÓ SEGONA. Òrgans de gestió, consultius i de participació al Parc natural
Article 11. Òrgans executors del pla
D’acord amb les indicacions específiques en cada punt d’aquest PRUG, és responsable
d’executar i fer complirel mateix la conselleria competent en matèria de medi ambient i
l’órgan competent en matèria d'espais naturals. El Director-Conservador del Parc i el Consell
de Protecció del Parc, d’acord amb el que disposen l’Article 12 i l’Article 14 d’aquest PRUG, i
altres administracions sectorials, en tant que afectades per les determinacions del present
Pla, es consideren també órgans executors del mateix.
Article 12. Funcions i relació del director-conservador
1. El Director-conservador del Parc natural serà un tècnic amb titulació universitària
superior, responsable de la gestió del Parc natural, designat per la conselleria competent
en medi ambient.
2. El Director-conservador desenvoluparà la seua tasca d’acord amb el què disposa la Llei
11/1994, i el Decret 57/1994, de 22 de març, pel que s’estableix la naturalesa dels llocs
dels directors-conservadors de parcs naturals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm.
2237, de 29.3.94).
3. Seguint el què disposa la Llei 11/1994, les funcions del Director-conservador del Parc
natural són:

a. Adoptar les decisions relatives a la gestió de l’espai natural protegit que no hagen
estat expressament reservades a d’altres òrgans, incloses totes aquelles que es
deriven d’aquest PRUG i del PORN del Carrascal de la Font Roja.
b. Elaborar la proposta de pressupostos.
c. Elaborar la proposta de programa de gestió.
d. Emetre els informes exigits per la llei o els instruments d’ordenació.
4. Quan aquesta normativa ho especifique expressament, la conselleria competent en medi
ambient podrà delegar el tràmit i la decisió d’atorgament de permisos a qualsevol
membre del personal tècnic del Parc natural contractat per l'esmentada conselleria.
Article 13. Definició i composició del consell de protecció
1. El consell de protecció o junta rectora té caràcter d’òrgan consultiu col·laborador i
canalitzador de la participació de la propietat i dels interessos socials i econòmics
afectats en la planificació i la gestió del Parc natural, d’acord amb l’article 48.5 de la Llei
11/1994.
2. El consell de protecció estarà format pels següents déneu membres:
- El President, que serà nomenat pel Consell de la Generalitat Valenciana.
- El Secretari, que serà el Director-conservador del Parc natural.
- Un representant per cadascuna de les quatre Conselleries de: Territori i Habitatge;
Agricultura, Pesca i Alimentació; Cultura, educació i ciència; i Infraestructures i
Transport.
- Un representant de la Diputació d’Alacant.
- Un representant del consistori de l’Ajuntament d’Alcoi.
- Un representant del consistori de l’Ajuntament d’Ibi.
- Un representant, amb caràcter rotatori bianual, de les Universitats valencianes.
- Un representant, amb caràcter rotatori bianual, de les societats de caçadors dels
municipis d’Alcoi i Ibi.
- Dos representants d’entitats de conservació de la natura i excursionistes dels
municipis d'Alcoi i Ibi.
- Un representant d’entitats de conservació del patrimoni cultural.
- Un membre d’honor designat pel Consell de protecció.
- Tres representants d’associacions representatives de la propietat privada del Parc
natural
- Un representant d'associacions d'agricultors amb implantació al Parc Natural.
Article 14. Funcions del consell de protecció
D’acord amb el que disposa la Llei 11/1994, les funcions del Consell de protecció es
concreten en:
a. Aprovació del pressupost de gestió del Parc natural.
b. Aprovació i revisió dels instruments d’ordenació del Parc natural.

c. Aprovació del programa anual de gestió.
d. Emissió d’aquells informes preceptius pels quals es preveja expressament la
participació de l’òrgan col·legiat, i d’aquells informes que li siguen sol·licitats.
e. Proposta d’actuacions i iniciatives tendents a la consecució de la finalitat del Parc
natural, incloent els de difusió i informació dels valors de l’espai natural protegit,
així com programes de formació i educació ambiental.
f.

Aprovar una memòria anual d’activitats i resultats, proposant les mesures
necessàries per a millorar la gestió.
Article 15. Funcionament del consell de protecció

1. El consell de protecció del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja té consideració
d’òrgan col·legiat als efectes dels Articles 22 al 27 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.92), en endavant Llei 30/1992, i el seu
funcionament es regula d’acord amb aquesta llei.
2. Les reunions del consell de protecció tenen caràcter obert al públic, i per això la seua
convocatòria serà exposada amb una antelació mínima de 48 hores al centre
d’informació del Parc, a la Direcció Territorial d’Alacant de la Conselleria de Territori i
Habitatge i als Ajuntaments d’Alcoi i d’Ibi. El públic assistent tindrà dret a formular un
màxim de tres preguntes dins del darrer punt de l’ordre del dia de la reunió.
3. En cas d’absència en una reunió del Consell de Protecció, el President serà substituït pel
representant de la Conselleria de Territori i Habitatge i, en el seu defecte, pel membre de
l’òrgan col·legiat de major jerarquia, antiguitat i edat, per aquest ordre, d’entre els seus
components. En el mateix cas el Secretari serà substituït per un càrrec tècnic de la
Conselleria de Territori i Habitatge designat, per a la reunió en concret, per l’órgan
competent en matèria d'espais naturals.
4. Les organitzacions representatives d’interessos socials podran substituir els membres
titulars per altres, acreditant-ho per escrit davant del secretari del consell de protecció,
sempre amb una antelació mínima de 15 dies naturals respecte la celebració de
qualsevol convocatòria del consell. L’acreditació es considerarà acceptada si no hi ha
una resposta escrita contrària del secretari, amb tres dies hàbils d’antelació a la
convocatòria del consell.
5. D’acord amb l’Article 51.2 de la Llei 11/1994, i sense perjudici d’altres que es pogueren
crear, el consell de protecció del Parc natural del Carrascal de la Font Roja manté en
funcionament permanent les comissions de biodiversitat, ús públic i règim de propietat.
Les comissions tenen caràcter de grup de treball i qualsevol acord que prenguen haurà
de ser ratificat pel consell de protecció. Si fos necessari, les comissions podran utilitzar
els mateixos mecanismes de funcionament descrits pel consell de protecció en aquest i
els articles següents, sense perjudici d’altres menys formals.
Article 16. Convocatòria del consell de protecció

1. En relació a les convocatòries i sessions, per a la vàlida constitució del consell de
protecció, a efectes de celebració de sessions, deliberacions i adopció d’acords, cal la
presència del president i del secretari, en el seu cas, dels seus substituts, i la de la meitat
almenys dels seus membres.
2. Les convocatòries i sessions ordinàries, en nombre mínim de tres a l’any, seran
determinades pel president del consell de protecció, qui informarà al secretari als efectes
oportuns. La meitat més un dels membres del consell podran fer efectiva una
convocatòria extraordinària mitjançant escrit signat per tots ells i dirigit al president, el
qual deurà convocar dita reunió extraordinària en el termini d’un mes des de la data de
recepció de l’escrit.
3. La presidència del consell de protecció tindrà la facultat de dirimir amb el seu vot de
qualitat els empats per tal d’adoptar els acords. Per regla general els acords seran
adoptats per majoria simple de vots.
4. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs a l’ordre
del dia, tret que siguen presents tots els membres de l’òrgan col·legiat i siga declarada la
urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.
5. Els membres que discrepen de l’acord majoritari podran formular vot particular per escrit
en el termini de 48 hores, el qual s’incorporarà al text aprovat. Quan els membres de
l’òrgan voten en contra o s’abstinguen, quedaran eximits de la responsabilitat que es
puga derivar dels acords.
6. Aquells que acrediten la titularitat d’un interés legítim podran dirigir-se per escrit al
secretari del consell de protecció perquè els siga lliurada una certificació dels acords.
Article 17. Acta de les convocatòries
1. De cada sessió que duga a terme el consell de protecció s’aixecarà acta pel secretari,
que especificarà necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les
circumstàncies del lloc i temps en què s’ha dut a terme, els punts principals de les
deliberacions així com el contingut dels acords adoptats.
2. A l’acta podrà figurar a sol·licitud dels respectius membres de l’òrgan el vot contrari a
l’acord adoptat, la seua abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del seu vot
favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la
seua intervenció o proposta, sempre que aporte en el mateix moment, o en el termini que
li assenyale el President, el text que es corresponga fidelment amb la seua intervenció,
fent-ho així constar a l’acta o unint-se còpia a la mateixa.
3. Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la següent sessió. No obstant el secretari
podrà emetre certificació sobre els acords específics que s’hagen adoptat, sens perjudici
de la ulterior aprovació de l’acta. En les certificacions d’acords adoptats amb anterioritat
a l’aprovació de l’acta es farà constar expressament aquesta circumstància.
Article 18. Drets i deures dels càrrecs del consell de protecció
1. D’acord amb la Llei 30/1992 correspon a la Presidència del consell de protecció:

a. Ostentar la representació de l’òrgan.
b. Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar l’ordre
del dia.
c. Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per
causes justificades.
d. Dirimir amb els seu vot els empats.
e. Assegurar el compliment de les normatives.
f.

Visar les actes i els certificats dels acords de l’òrgan.

g. Exercir totes aquelles funcions que siguen inherents a la seua condició de
President del consell de protecció.
2. D’acord amb la Llei 30/1992 correspon al Secretari del consell de protecció:
a. Assistir a les reunions amb veu i, en el seu cas, vot.
b. Efectuar la convocatòria de les sessions de l’òrgan per ordre del seu president,
així com les citacions als membres del mateix.
c. Rebre els actes de comunicació dels membres amb l’òrgan i, per tant, les
peticions de dades, rectificacions o qualsevol altre classe d’escrits dels quals
n’haja de tindre coneixement.
d. Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les
sessions.
e. Expedir les certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.
f.

Totes aquelles altres funcions que siguen inherents a la seua condició de
secretari.

3. D’acord amb la Llei 30/1992 correspon als Membres del consell de protecció:
a. Rebre, amb una antelació mínima d'una setmana, la convocatòria amb l’ordre del
dia de la reunió. La informació sobre els temes que figuren a l’ordre del dia
estaran a disposició dels membres en el mateix termini.
b. Participar en els debats de les sessions.
c. Exercir el seu dret a vot i formular el seu vot particular, així com expressar el
sentit del seu vot i els motius que ho justifiquen.
d. Formular precs i preguntes.
e. Obtenir la informació necessària per complir les funcions assignades.

f.

Totes les funcions que siguen inherents a la seua condició.
Article 19. Informe del consell de protecció del Parc natural

1. En tots aquells supòsits en què resulte necessària l'emissió d'informe pel consell de
protecció del Parc natural caldrà obtenir-lo abans de la llicència o autorització
convenients. L'informe negatiu del Consell de Protecció no té caràcter vinculant per a la
concessió de la llicència o autorització, ni el caràcter positiu prejutja de cap manera la
legalitat de l'actuació preposada. La resolució final dels informes negatius del consell de
protecció recau en l’órgan competent en matèria d'espais naturals.
2. El Consell de Protecció del Parc Natural haurà d'informar preceptivament els documents
i iniciatives següents:
a. Pla d’ordenació dels recursos naturals de l’àmbit que inclou el Parc natural.
b. Plans, normes i projectes del Parc natural.
c. Plans d’actuació i programes anuals de gestió del Parc natural.
d. Iniciatives i actuacions sobre l’antic hotel del Santuari de la Font Roja, els xalets
de la Colònia d'Estiu i qualsevol altra edificació inclosa en el Parc i vinculada a la
gestió d'aquell.
e. Resultats dels assatjos de limitació de l’accés al Santuari de la Font Roja.
f.

Barems del nombre de persones admeses en les activitats d’educació i visites al
Parc natural.

3. L’Órgan competent en matèria d'espais naturals i el Director-Conservador podran
sotmetre a informe del Consell de Protecció qualsevol altre document o iniciativa que es
considere convenient pel seu interés social.
Article 20. Altres mecanismes de participació ciutadana
1. El Director-conservador establirà canals regulars de relació amb les entitats i
associacions interessades en participar activament en la gestió del Parc natural, sota la
concepció d’una participació d’anada i tornada, on el Parc utilitzarà mecanismes per
retornar als ciutadans la col·laboració rebuda. Sense perjudici d’altres accions, com a
mínim s’organitzarà conjuntament, entre el Parc natural i les entitats i associacions que
operen a la zona, un cicle anual de conferències als municipis i al centre d’informació, i
un acte anual de voluntariat al Parc natural especialment dirigit als membres d’aquestes
entitats i associacions. Les activitats de voluntariat es canalitzaran prioritàriament a
través d'entitats radicades en els termes municipals afectats i l'àmbit d'actuació de les
quals incloga totalment o parcialment els esmentats termes.
2. La conselleria competent en medi ambient crearà i difondrà un programa de voluntaris
mediambientals al Parc natural. El voluntariat s’orientarà a activitats puntuals al Parc
natural, amb un mínim de quatre activitats anuals d’un dia de durada, sense perjudici
d’altres iniciatives tals com butlletins, xerrades, cursets, actes festius, etc. Qualsevol

persona es podrà inscriure lliurement al programa de voluntaris i estar informada de les
activitats, sempre i quant participe en un mínim de dos actes anuals.
3. Sense perjudici dels dos mecanismes anteriors, el Director-conservador del Parc natural
fomentarà la difusió de la gestió i planificació del mateix per tots els mitjans possibles
(comunicats de premsa, exposicions, publicacions pròpies, presentacions, etc.),
especialment pel què fa a plans i projectes que afecten directament als habitants dels
municipis del Parc natural.

TÍTOL II. NORMES GENERALS DE PROTECCIÓ DELS RECURSOS NATURALS I
CULTURALS, I DE REGULACIÓ D'USOS I ACTIVITATS
SECCIO PRIMERA. Normes sobre protecció del medi físic i natural
Article 21. Formacions geològiques
1. Les condicions de protecció del patrimoni geològic establertes en l'article 20 del PORN
resulten d’aplicació directa en allò que fa referència a aquesta matèria al Parc natural.
2. Ssense perjudici del Catàleg de Coves de la Comunitat Valenciana previst per l’Article
16.4 de la Llei 11/1994, el Parc Natural del Carrascal de la Font Roja comptarà amb un
Catàleg de Cavitats Subterrànies destinat a catalogar tots els avencs i coves descoberts
al Parc fins l'actualitat, que requeriran una protecció i, eventualment, una gestió
específica. Inicialment, i a falta de més informació, s’incorporen al catàleg la Sima
Simarro i la Cova Gelada.
3. Especificament es prohibeix l’aprofitament turístic de les cavitats del Parc, amb
l’excepció de la zona d’entrada a la cova Gelada que es podrà utilitzar per a activitats
educatives i visites guiades al Parc, i per a interpretació per als visitants en general. La
pràctica de l’espeleologia en aquestes cavitats ve regulada per l'Article 49 d'aquest
PRUG.
Article 22. Protecció dels sòls
1. Moviments de terres.
Els moviments de terres, que deuran complir amb les disposicions del PORN, seran
subjectes a llicència urbanística prèvia, per a la tramitació de la qual serà requisit
indispensable l’informe favorable de l’órgan competent en matèria d'espais naturals.
Queden exceptuades de l’obtenció de llicència les tasques pròpies de l'activitat agrícola,
com l'anivellament de terrenys en cotes inferiors a 0’5 m. i la llaurada.
2. Protecció de vessants.
Als vessants amb pendent superior al 15% mai no serà admesa la generació de
desnivells per desmunt o terraplè. En aquestes àrees serà promogut com a ús preferent
el forestal, fomentant-hi les activitats de regeneració de la coberta vegetal, amb espècies
autòctones, a fi d'evitar problemes d'erosió i millorar la qualitat paisatgística d'aquests
espais
3. Pràctiques agrícoles.
En les pràctiques agrícoles, el treball dels sòls haurà de seguir aproximadament les
corbes de nivell.
4. Vies de trànsit.
L'ampliació o modificació del traçat de les vies de trànsit no podrà ser realitzat quan es
generen pendents superiors al 7%, a sòls blans, o al 15%, als durs, ni quan impliquen la
formació de talussos amb desnivell superior a 100 cm, a sòls blans, o a 300 cm, als durs.
Article 23. Protecció de la vegetació silvestre
1. Formacions vegetals.

D’acord amb l’Article 22 del PORN, seran considerades formacions vegetals totes les
que existeixen en l’àmbit d’aplicació del PRUG, incloses les ruderals i arvenses
associades als cultius.
2. Tala i recol·lecció.
Es prohibida, a tots els efectes, la tala i la recol·lecció d'espècies vegetals silvestres, tret
de la recol·lecció popular d'esclata-sangs (Lactarius sp) i d'altres fongs tradicionalment
recollits a la zona (espècies d'Agaricus, Tricholoma, Hydnum, Macrolepiota,
Hygrophorus, etc.) i de fruits i llavors silvestres, complint allò que disposa l’Article 23 del
PORN. Només és permès recol·lectar en finques públiques, mai en propietat particular
sense el consentiment d’aquesta. Sense perjudici del què disposa l’Ordre de 16 de
setembre de 1996, de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, per la qual es regula la
recollida de bolets i altres fongs en el territori de la Comunitat Valenciana (DOGV núm.
2870, de 15.11.96) i de les modificacions posteriors que puga establir el Pla d’ordenació
forestal del Parc, la recol·lecció es regirà per les normes específiques següents:
a. Es seguiran les normes particulars establertes per aquest PRUG pel què fa a
l’accés per sendes, camins i per l’interior del bosc, i en general s’evitarà transitar
fora de camins i sendes ja traçades el mínim necessari. Aquest accés al bosc
sempre serà a peu, des de fora del Parc o des de les àrees d’aparcament
degudament senyalitzades.
b. La recol·lecció popular queda fixada al Parc en un màxim de 4 kg per persona i
dia.
c. És prohibit abocar qualsevol classe de fems durant la recol·lecció. Aquests
s’hauran d’arreplegar i transportar als contenidors habilitats a les àrees
d’aparcament del Parc o fora d’aquest.
d. És prohibit alterar durant la recol·lecció el bosc baix, la capa orgànica del sòl i
aquest en general, manualment o utilitzant qualsevol instrument. Així mateix és
prohibit als visitants utilitzar dins del Parc qualsevol ferramenta apta per remoure
el sòl tals com, corbelles, rastells, aixades, aixadells o altres similars.
e. Es recol·lectaran només els exemplars d’esclatasangs que hagen arribat a la
seua mida madura, xifrada en un diàmetre mínim de 5 cm., deixant al seu lloc,
sense deteriorar, els exemplars que es vegen passats, trencats o alterats, i els
que no siguen motiu de recol·lecció.
f.

El transport dels exemplars recollits serà preferentment en cistells de vímet, palla,
canya o similars, que per la seua estructura permeten la dispersió d’espores, per
açò no es recomana l’ús de recipients hermètics tals com bosses, poals,
cabassos i similars.

g. Amb caràcter subsidiari a aquestes Normes, hi seran d'aplicació al territori del
Parc Natural les Ordenances Municipals de Recollida de Fongs i Bolets que foren
promulgades pels Ajuntaments d'Alcoi i Ibi, en especial pel que fa a aspectes no
regulats explícitament en la present normativa, com ara les espècies de fongs
protegides en cadascun dels termes municipals de referència.

3. La tala i recol·lecció d'espècies vegetals silvestres per a fins científics, i també
l'aprofitament forestal, resten sotmesos a l’informe previ favorable de l’órgan competent
en matèria d'espais naturals.
4. D’acord amb l’Article 24 del PORN, és prohibida la introducció i repoblació amb espècies
exòtiques no autòctones a l’àmbit del parc. A les zones actualment enjardinades, serà
evitada la invasió de les espècies exòtiques als espais naturals confrontants.
5. La introducció de cultius com l’espígol (Lavandula angustifolia) i la sàlvia (Salvia
officinalis), dels quals se sospite que tenen la possibilitat de desplaçar genèticament o
ecològicament les plantes autòctones, d'hibridar-se amb aquestes generant formes o
taxons sense prèvia implantació a la zona, o d'accelerar la transmissió de plagues o
malalties, requerirà informe previ de l’órgan competent en matèria d'espais naturals.
6. L'extracció de fusta o llenya, fora de les zones en què és autoritzada expressament per
aquestes normes, únicament podrà ser realitzada si respon a algun dels criteris
següents:
a. Provisió de llenyes de paellers, usos domèstics o d'altres instal·lacions públiques.
b. Com a resultat de tasques de prevenció d'incendis.
c. Com a resultat de mesures fito-sanitàries.
d. Amb motiu d'estudis científics.
e. Per erradicació d'espècies al·lòctones invasores, que desplacen a les del lloc.
f.

En desplegament dels plans de recuperació, maneig o conservació d'espècies
incloses al Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades que, si escau, siguen
redactats en virtut de la legislació aplicable.

7. Les llenyes o combustibles naturals del parc utilitzables als paellers o d'altres
instal·lacions públiques no podran ser recollits lliurement pels visitants.
8. En totes les forests públiques del Parc natural es mantindrà un número de peus vells o
morts (3-4% de l'àrea basal total per hectàrea) per a crear hàbitats per invertebrats i
vertebrats. Pel mateix motiu en els desbrossaments i aclarides de pinedes d’ombria es
deixarà sobre el sòl una part del brancam generat. Es promourà els mateixos dos criteris
per a les forests privades.
Article 24. Prevenció dels incendis
1. El Pla de prevenció d’incendis del Parc natural del Carrascal de la
endavant PPI, aprovat per l’Ordre de 22 de setembre de 1994 (DOGV
27.10.94), en endavant Ordre de 27.10.94, i modificada per l’Ordre de
1995 (DOGV núm. 2454, de 21.2.95) regula la prevenció, detecció
incendis en l’àmbit del Parc natural

Font Roja, en
núm. 2375, de
5 de gener de
i extinció dels

2. En tant no es procedisca a la revisió del PPI prevista en el seu article 5, i d'acord amb
allò que s'indica a la disposició transitòria segona d'aquestes normes, les disposicions de

l'esmentat Pla es consideraran vigents en tot allò que no entre en contradicció amb el
present PRUG.
3. La revisió del Pla de prevenció d’incendis constarà d’un document d’anàlisi, del seu estat
d’execució i d’adequació als criteris tècnics actuals. Sense perjudici d’altres caldrà
revisar els criteris referents a les franges de protecció en zona de bosc madur, a la
protecció de la fauna a l’hora d’executar les franges de protecció, als sistemes d’alerta i
detecció, a l’adequació de les àrees recreatives, a l’adequació amb la normativa vigent, i
a l’encaix amb els plans locals de cremes d’Alcoi i Ibi, als tractaments a efectuar en
l'àrea d'influència de les línies elèctriques existents en el Parc, i la prevenció dels
incendis en l’àmbit del PORN i de les serres veïnes. El document resultant mantindrà un
format similar, amb les modificacions que convinga, al PPI vigent.
4. A l’àmbit del parc, les àreees tallafocs i altres dispositius de selvicultura venen regulats
per les disposicions del pla de prevenció d’incendis i només podran ser realitzats amb les
condicions que aquest estableix, o puga establir una vegada revisat.
Article 25. Protecció de la fauna
1. Els Articles 26 a 28 del PORN estableixen el marc per a la protecció de la fauna del Parc
natural. La tenència d'animals domèstics en les finques particulars incloses al Parc
queda permesa sempre que es subjecte als articles del PORN abans esmentats pel que
fa a evitar pertorbacions sobre la fauna silvestre.
2. Pel que fa als visitants, els gossos són els únics animals de companyia admesos al Parc.
Els gossos aniran en tot moment lligats amb corretja i controlats de prop per la persona
que l’ha portat al Parc, vigilant que no puguen espantar als ocells o petits mamífers que
troben al seu pas. Cal evitar els crits als gossos per no destorbar a la fauna i als altres
visitants. No és permès els jocs amb els gossos utilitzant pilotes, pedres, troncs o
similars. Sense perjudici de l'anterior, el parc natural podrà adoptar les mesures que
considere oportunes per tal de disuadir als visitants a utilitzar altres àrees més
apropiades en les quals la presència de gossos no represente un risc de pertorbar la
fauna.
3. La caça i captura d'espècies animals cinegètiques es regula a l’Article 33 d'aquestes
normes, corresponent a l'ordenació de l'activitat cinegètica.
Article 26. Protecció del paisatge i gestió dels hàbitats
1. Gestió dels hàbitats i del paisatge forestal.
El Parc natural compleix les funcions ecològiques d’un sistema natural de muntanya
mediterrània envoltat d’usos rurals i urbans, que el separen d’altres sistemes naturals
similars propers. La gestió dels hàbitats i del paisatge del Parc natural tendirà a mantenir
una massa homogènia i el més extensa possible de boscs madurs de carrascal, fleix i
galer, mitjançant la conservació activa i la restauració. L’Article 25 del PORN estableix
els criteris específics per a la gestió dels hàbitats forestals.
2. Gestió del paisatge agrari i agro-forestal.
En els hàbitats no pròpiament forestals, i de manera especial en les solanes i en els
antics cultius abandonats, aplegats al Plànol núm. 9 d’impactes ambientals del PORN, es
buscarà un mosaic heterogeni de boscs, matollars, cultius, prats i erms, tot evitant

l’excessiva fragmentació en unitats de xicotetes dimensions. La gestió també afavorirà
els hàbitats més habitualment utilitzats pel conill i la perdiu (marges, bardisses, erms,
vegetació ruderal). També el Director-Conservador podrà autoritzar la pràctica de les
pastures extensives, previ informe favorable de l’órgan competent en matèria d'espais
naturals, i baix les limitacions que suposen les normes particulars aplegades al TITOL V.
3. Pertorbacions.
S’evitaran les pertorbacions, naturals o antròpiques, que posen en compromís la
conservació dels hàbitats i les espècies de flora i de fauna de major interès que
s’apleguen al PORN, tot evitant una excessiva intervenció sobre els sistemes ecològics
però tenint en compte les reduïdes dimensions del parc natural.
4. Fites i elements singulars.
Es tindrà cura de la integració al paisatge d'aquelles fites i elements singulars de
caràcter natural com penyals, arbres monumentals, etc., per a tots els quals podran ser
establerts perímetres de protecció sobre la base de conques visuals que en
garantesquen la prominència a l’entorn.
5. Catàleg d’arbres monumentals.
El catàleg d’arbres monumentals del Carrascal de la Font Roja es defineix al PORN, i
afecta la totalitat del l’àmbit d’aquest. El Director-Conservador vetllarà especialment per
al seu desenvolupament i gestió, tant al Parc natural com a la resta de l’àmbit del PORN.
6. Elements constructius tradicionals.
Els elements constructius tradicionals existents a l’àmbit del parc natural, com les
ermites, les caves i els masos, així com els jaciments arqueològics i paleontològics,
seran objecte d'especial protecció, a fi de garantir la conservació i recuperació dels
valors arquitectònics i tipològics relacionats amb les activitats tradicionalment
desenvolupades al territori, segons el que s'estableix en la Llei 4/1998, d’11 de juny, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de
18.6.98).
7. Restauració.
Per a la restauració d’elements constructius o de caràcter natural del parc, la iniciativa
privada podrà sol·licitar col·laboració tècnica i econòmica de l'administració competent,
que l'atorgarà segons els mitjans humans i materials de què dispose.

SECCIÓ SEGONA. Protecció dels recursos hidrològics
Article 27. Lleres, riberes i marges dels cursos d'aigua.
1. Prèviament a la realització d'activitats de neteja, poda i estassada dels barrancs i dels
seus marges, haurà de ser informada la Direcció del Parc Natural, la qual podrà, amb
aqueix efecte, dictar les corresponents recomanacions a què caldrà ajustar les
esmentades actuacions.
2. L’Article 15 del PORN estableix la resta de disposicions referents a lleres, riberes i
marges.
Article 28. Abocaments d’aigües residuals.

1. S'evitarà la utilització de sabons i detergents a les piques d’escurar i a les fonts situades
als paellers i a les zones d’ús públic fins que la instal·lació d’un sistema de tractament
d’aigües residuals (estació depuradora o fossa sèptica) assegure la seua correcta gestió.
Provisionalment, només és permès escurar amb aigua, i utilitzar sabó als lavabos
habilitats en diferents dependències del Parc natural.
2. A les zones d’ús públic del paratge de la Font Roja i dels paellers de Sant Antoni
s'adequaran les instal·lacions necessàries per al tractament de les aigües residuals,
preferentment en estació depuradora compacta. Els projectes de construcció d’aquests
equips tindran especial cura en la gestió dels seus residus, excavacions, i restauració
posterior en tractar-se d’instal·lacions en un espai protegit i compliran amb les
disposicions de l’Article 29.
3. L’Article 16 del PORN estableix la resta de disposicions referents als abocaments
d’aigües residuals.
Article 29. Protecció de les aigües subterrànies.
1. Queden prohibides les obertures de nous pous o captacions d'aigua dins els límits del
parc, tret de les destinades a satisfer les necessitats derivades dels usos domèstics de
les edificacions tradicionals existents al Parc i de les infrastructures d'ús públic i interès
social, sempre que aquestes siguen justificades com l’única manera de proveïment
possible, previ informe favorable de l’órgan competent en matèria d'espais naturals.
2. Els drets d'aigua que, generats dins l'àmbit del Parc Natural, proveesquen aprofitaments
fora o dins d'aquest, continuaran en la mateixa situació que abans de la declaració del
Parc Natural pel Decret 49/1987, de 13 d'abril, del Govern Valencià.
3. La conselleria competent en medi ambient instarà a l'administració responsable a què
duga a terme l'inventari dels drets d'aigua i captacions existents en l'àmbit del Parc
Natural i el PORN, de forma que es procedisca a la seua valoració quantitativa, a
l'avaluació de la seua necessitat, als usos a què es destina l'aigua subterrània i, en el
seu cas, al seu tancament.

SECCIO TERCERA. Normes sobre regulació d'activitats
Article 30. Activitats extractives, industrials i comercials
1. Per ser considerada incompatible amb els objectius de protecció del parc natural,
queden prohibides les activitats extractives, industrials i comercials, de qualsevol classe
a l’àmbit d'aplicació d’aquest PRUG.
2. Excepcionalment es podran admetre les activitats comercials de caràcter educatiu, lúdic
o turístic, d’acord amb allò que disposa l’Article 74 d’aquest PRUG.
Article 31. Abocadors i residus
1. Queden prohibits els abocadors de qualsevol classe en l’àmbit d'aplicació d'aquest
PRUG.

2. Els residus sòlids urbans originats en les edificacions rurals incloses en l'àmbit del Parc
seran retirades pels ajuntaments d'Alcoi i Ibi d'acord amb els sistemes generals de
recollida de residus que s'apliquen en cadascun dels termes municipals per a aquest
tipus de edificacions.
3. Els fems sòlids producte de les activitats recreatives al Parc es dipositaran en bosses de
plàstic als contenidors disposats a tal efecte a les zones d’ús públic.
Article 32. Activitats agràries
1. Concepte i normes aplicables.
Seran considerades agràries o agro-pecuàries les activitats relacionades directament
amb l'explotació dels recursos vegetals del sòl i la cria, la reproducció i l'aprofitament
d'espècies animals. L'exercici d'aquestes activitats haurà de ser sotmès a les normes i
plans sectorials que els siguen d'aplicació.
2. Àrees de cultiu.
Es prohibeix d'ampliar les àrees actualment existents, destinades a l'activitat agrària, i
també la superfície que ocupen, tret del que s'indica al punt 4. El cultiu d'espècies
forestals de caràcter intensiu únicament es podrà realitzar sobre aquestes àrees.
3. Productes fitosanitaris.
a. L'ús de productes fitosanitaris haurà d’ajustar-se a les normes i plans sectorials
que els siguen d'aplicació, d'acord amb els períodes, limitacions i
condicionaments establerts pels organismes competents i a les determinacions
contingudes en aquest PRUG.
b. Es prohibeix la utilització, en l’àmbit d’aplicació d’aquest PRUG, d'herbicides
volàtils de qualsevol classe i, en general, de productes fitosanitaris, la
classificació toxicològica dels quals siga distinta de les categories A o B per a la
fauna terrestre i aqüícola, o siga tòxica o molt tòxica per al bestiar i les persones.
4. Recuperació de l’activitat agrícola.
La recuperació de l'activitat agrícola a camps de cultiu abandonats haurà de comptar
amb l'autorització de l’órgan competent en matèria d'espais naturals, sense perjudici de
les altres d'autoritzacions a què hi hagués lloc en aplicació de la legislació sectorial
vigent.
5. Apicultura.
a. L’apicultura polinitzadora és permesa arreu del Parc natural.
b. L’apicultura melífera és permesa sempre que la situació de les colmenes siga
sobre sòls agrícoles o antics cultius. En les zones A i R definides per l’Article 65
es requerirà informe favorable de l’órgan competent en matèria d'espais naturals
previ a la concessió del permís.
Article 33. Activitat cinegètica

1. Normes d’aplicació.
Mentre no es redacte i aprove el Pla d’ordenació dels recursos cinegètics (PORC) per a
l’àmbit del PORN del Carrascal de la Font Roja, l'activitat cinegètica a l’àmbit del parc
serà ajustada als períodes i condicions establerts en la legislació específica, com també
a les determinacions contingudes respecte a la caça en el PORN i en aquest PRUG.
2. Espècies objecte de caça.
L’Article 43 del PORN estableix les espècies que podran ser objecte de caça, i els
procediments de caça permesos.
3. Regulació específica.
Als vedats afectats per parc natural, la pràctica cinegètica vindrà regulada anualment per
un número màxim d’exemplars que es podran caçar per temporada, i que fixarà
anualment la conselleria competent en matèria d'espais naturals abans de començar
cada temporada. Aquesta regulació s'aplicarà només en l'àmbit del vedat inclòs en el
parc natural, de forma que el corresponent Pla Tècnic establirà per a cada zona del
vedat de què es tracte el règim aplicable en funció de la normativa que corresponga.
4. Regulació excepcional
Amb caràcter excepcional, l’Órgan competent en matèria d'espais naturals podrà
autoritzar la caça fora de les limitacions establertes en aquesta normativa, quan raons
d'ordre biològic ho aconsellen, com són el control d'espècies amb un número excessiu
que puga perjudicar seriosament la vegetació silvestre i els conreus.
5. Caça de perdiu amb escotxinador.
Queda prohibida a l’àmbit del parc natural la modalitat de caça de perdiu amb
escotxinador.
6. Ordres generals de vedes.
Les limitacions establertes en relació amb l'activitat cinegètica seran enteses sense
perjudici del que disposen les ordres generals de vedes de cada any, quan les
disposicions allí exposades resultassen més restrictives o conservacionistes.
SECCIO QUARTA. Normes sobre infrastructures, construccions i edificacions
Article 34. Instal·lacions de telecomunicacions
1. Es declaren les següents Àrees estratègiques de telecomunicacions: Paellers de Sant
Antoni, Ermita de Sant Antoni i Cim del Menejador. Les instal·lacions de comunicacions
existents en aquestes àrees queden permeses per aquest PRUG, i sotmeses a les
disposicions sectorials vigents en la matèria.
2. Les instal·lacions que no disposen del permís d’ocupació dels terrenys hauran de ser
objecte d'un estudi previ de la seua situació adminitrativa i de la necessitat de la seua
existència. En cas que aquest estudi justifique la conveniència del seu manteniment,
hauran de regularitzar la seua situació en el termini d’un any des de la data de publicació
d’aquest PRUG, reinstal·lant-se prioritàriament en suports que ja existisquen. Els camins
existents amb l’únic ús d’accedir a les antenes, hauran de quedar tancats i l’accés es
restringeix als tècnics de manteniment del concessionari de la instal·lació i al personal
del Parc natural.

3. La col·locació de noves instal·lacions de telecomunicacions en aquestes Àrees
estratègiques únicament serà permesa sobre torres de suport ja existents, sempre que
siga tècnicament possible, i en qualsevol cas haurà de comptar amb l’informe favorable
de l’órgan competent en matèria d'espais naturals. Baix cap concepte, ni per
instal·lacions existents ni de noves, no s’admetrà la instal·lació de línies elèctriques per al
seu abastament, ni la construcció de noves pistes d’accés.
4. Fora de les tres Àrees estratègiques de telecomunicacions indicades a l’apartat 1 es
prohibeixen, amb caràcter general per a tot l’àmbit del Parc natural, les instal·lacions de
telecomunicacions.
Article 35. Infrastructures linials
1. Sense perjudici de l’article anterior queda prohibida, amb caràcter general, la realització
d'infrastructures de qualsevol classe, com són les línies elèctriques, telefòniques, etc.,
tret de les destinades al servei del parc natural.
2. Amb caràcter excepcional, i prèvia autorització de l'órgan competent en matèria d'espais
naturals, es podrà permetre la instal·lació de línies subterrànies amb finalitat interna a
l’àmbit del Parc natural a les àrees en què resulte compatible amb les normes particulars
d'aquest PRUG.
3. Totes les actuacions d'infrastructura que, per raó de la seua naturalesa, es consideren
com autoritzables en la present normativa, així com aquelles destinades al servei del
parc natural, prevenció d'incendis, servei de protecció civil de la comunitat autònoma o
de l’estat i xarxes de prevenció de riscos naturals, s’atendran, a més de la legislació
sectorial corresponent, als requisits següents:
- Els traçats i emplaçaments hauran de ser realitzats tenint en compte les condicions
ecològiques i paisatgístiques del territori, per a evitar la creació d'obstacles en la
lliure circulació de la fauna i de les aigües, o ompliments de sediments, la
degradació de la vegetació natural o els impactes paisatgístics.
- Durant la realització de les obres hauran de prendre's les precaucions necessàries
per a evitar la destrucció de la coberta vegetal i en acabar les obres s'haurà de
procedir a la restauració del terreny i de la coberta vegetal. Així mateix, serà
evitada la realització d'obres en aquells períodes establerts pel PORN, en què
puguen comportar alteracions i riscos per a la fauna.
4. Les línies elèctriques i telefòniques destinades al servei d'instal·lacions situades a l’àmbit
del parc natural hauran de discórrer soterrades. L’Órgan competent en matèria d'espais
naturals vetllarà pel progressiu soterrament de les línies que incomplesquen aquesta
norma, amb el suport tècnic i econòmic de les diferents administracions interessades, el
sector elèctric privat i la propietat.
5. L’Article 13 del PORN regula el règim d’avaluació d’impacte ambiental al qual s’hauran
de sotmetre aquestes infrastructures.
Article 36. Construccions i instal·lacions relacionades amb l'activitat agrària

1. S’admetrà l’ampliació de la superfície de les construccions, instal·lacions i infrastructures
ja existents vinculades a l’explotació agrària, per a la qual cosa hauran de comptar amb
l’informe favorable de l’órgan competent en matèria d'espais naturals. La superfície
màxima de parcel·la resultant que pot ser ocupada per les construccions i els elements
arquitectònics no podrà excedir de l’1% de la superfície de parcel·la i mai podrà ser
superior de 200 m2. L’alçada màxima serà de 7 metres en una sola planta. El 80% de la
superfície de la parcel·la ha d’estar en cultiu.
2. En qualsevol cas, i de forma prèvia a l’autorització de la Conselleria de Territori i
Habitatge, caldrà justificar la sol·licitud mitjançant un informe previ de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, on es demostre la vinculació directa d'aquestes construccions,
instal·lacions o infrastructures a l’explotació agrària, així com també la seua conformitat
amb els plans o normes de caràcter sectorial.
3. Les normes particulars d'aquest PRUG estableixen les categories de protecció en les
quals aquestes construccions, instal·lacions o infrastructures queden prohibides.
Article 37. Instal·lacions ramaderes
1. Els recintes de guarda del bestiar són les úniques instal·lacions ramaderes permeses en
l’àmbit del Parc natural, sense perjudici del què disposa l’Article 67 per a la zona de
protecció integral.
2. En qualsevol cas els recintes de guarda de bestiar únicament podrà autoritzar-se sobre
camps de cultiu.
Article 38. Instal·lacions i adequacions relacionades amb les activitats recreatives
1. Es prohibeix, amb caràcter general, tota classe d'edificació de nova planta relacionada
amb l'activitat recreativa a l’àmbit d’aplicació d’aquest PRUG, amb l’excepció dels
serveis sanitaris i de sanejament de les aigües que siguen necessaris per a eliminar els
impactes existents a les zones d’ús públic, definides per les normes particulars d’aquesta
normativa.
2. Als espais reservats per a l’ús públic, només es permetran aquelles instal·lacions o
edificacions de caràcter recreatiu d'interés públic o social, cas en el qual hauran de tindre
suport sobre construccions preexistents i s'evitaran les edificacions de nova planta,
excepte en els casos indicats al primer apartat. La reconversió no podrà comportar un
augment de l'altura de l’edificació, haurà de resoldre adequadament la depuració
d'abocaments i serà ajustada a les característiques paisatgístiques de la zona.
L'atorgament de llicències urbanístiques o d'activitat exigirà l’informe previ favorable de
l’Administració competent en espais naturals protegits, fins i tot quan es tracte
d'instal·lacions desmuntables de caràcter provisional.
3. Les construccions i instal·lacions actualment existents en algun d'aquests espais,
sempre que no entren en contradicció amb les determinacions d'aquest PRUG i amb les
normes particulars establertes per a aquests espais, hauran de ser ajustades a la
normativa sectorial que els siga d'aplicació, a l’efecte de regularitzar-ne la situació.
Article 39. Activitats d'urbanització, edificació i reforma

1. La urbanització, la construcció, i la reforma d'edificis a l’àmbit del parc natural ve
regulada i determinada pels Articles 54 i següents del PORN, i per les normes particulars
d’aquest PRUG, que determinen les limitacions a aquestes construccions i edificacions
públiques.
2. Queda prohibit el desmantellament o demolició d'aquells edificis i instal·lacions
tradicionals d'interés històrico-arqueològic, per als quals es potenciaran les actuacions
que en suposen millora, restauració i conservació.
3. Les edificacions, construccions o instal·lacions, de qualsevol classe i ús, existents al
moment de l’entrada en vigor d'aquest PRUG, que no siguen ajustades a les previsions
que conté o a les determinacions de la legislació sectorial aplicable, seran considerades
fora d'ordenació a efectes urbanístics. En aquest supòsit quedaran sotmeses al règim
previst a l’article 58.6 de la Llei Valenciana 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de
l’activitat urbanística (DOGV núm. 2394, de 24.11.94), en relació als articles concordants
del Decret 201/1998, de 15 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de planejament
de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3.408, de 8.1.99).

TÍTOL III. NORMES GENERALS DE REGULACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC
SECCIÓ PRIMERA. Normes sobre activitats recreatives i educatives
Article 40. Horaris del Parc
1. L’accés al Parc, en aquells llocs en que es permet, serà lliure en tot l’horari diürn, des de
l’alba al crepuscle. En horari nocturn és permès el trànsit per la xarxa de carreters del
parc per accedir a les zones d’ús públic, i l'estada en les mateixes. L'ús dels itineraris i
sendes del parc i l'estade en zones diferents de les d'ús públic requerirà la prèvia
comunicació al Director-Conservador del Parc. S’exclou d’aquesta norma als serveis del
Parc, els propietaris de finques particulars, i les persones que aquests certifiquen.
2. Els horaris seran els següents:
a. Els serveis públics del Parc: Centre d’Informació, Servei de Visites Guiades i
altres que puguen existir en el futur, com el Centre d’informació i d’interpretació
del Carrascal de la Font Roja, tindran el següent horari: d'octubre a març, no obrir
abans de les 9,30 h. ni tancar després de les 18,00 h.; d'abril a setembre, no obrir
abans de les 9,30 h. ni tancar després de les 20,00 h.
b. L’horari d’obertura dels serveis de restauració del Parc al Santuari de la Font Roja
el fixarà l’Ajuntament d’Alcoi però orientativament serà: en dies laborables i
diumenges, no obrir abans de les 9,00 h. ni tancar després de les 18,00 h.; en
divendres, dissabtes i durant tota la setmana dels mesos de juliol i agost, no obrir
abans de les 9,00 h. ni tancar després de les 24,00 h.
c. Tot i que els intervals tenen caràcter orientatiu, cada servei establirà
prioritàriament els seus horaris atenent a les franges horàries exposades. De
forma justificada i previ informe del director-conservador, es podran modificar
aquestes franges si no introdueixen alteracions substancials sobre la conservació
i la gestió del parc.
Article 41. Ús públic i protecció dels recursos naturals
1. El Parc natural aplicarà mecanismes per transmetre actituds i expectatives apropiades a
les persones que el visiten, per minimitzar l’impacte ambiental de l’ús públic mentre es
maximitza l’experiència dels visitants, amb el contacte directe amb el personal del Parc i
el seu patrimoni, i amb materials interpretatius ben orientats.
2. No és permès, siga quin siga el procediment, realitzar inscripcions, senyals, signes i
dibuixos sobre pedres, vegetals o qualsevol altre element del medi natural, així com en
tot moble o immoble. Excepcionalment s’admetran les senyals de les sendes de Petit
Recorregut (PR), Senders Locals (SL) i Gran Recorregut (GR), que es realitzaran amb
cura, i en el número mínim necessari per a la correcta identificació de la senda a seguir,
però en general aquestes també utilitzaran com a suport la senyalètica pròpia del Parc
natural.

3. A les “Zones en Regeneració” així indicades mitjançant rètols del Parc queda prohibit el
trànsit de visitants i les activitats d’ús públic de manera general. A les zones de major
freqüentació els rètols afegiran la indicació “Accés restringit”.
4. A la zona d’ús públic de la Font Roja i de Sant Antoni els visitants han d’utilitzar els
lavabos existents i no és permesa la creació de latrines incontrolades en tota la zona
d’ús públic. El que queda del Parc, incloses les zones d’ús públic del Mas de Tetuan i de
l’Ermita de Sant Antoni, no són permeses les latrines incontrolades a menys de 25 m. de
sendes i camins, i 50 m. de punts d’estada, miradors i edificacions rurals, i cursos
d’aigua. A la resta del Parc són permeses les latrines incontrolades, d’acord amb les
normes particulars, i sempre que les evaquacions i el paper higiènic es colguen.
5. Els serveis del parc (serveis públics i restaurant) adaptaran la recollida selectiva dels
diferents tipus de residus produits al model vigent al terme municipal d'Alcoi, tot resultant
d'aplicació l'ordenança que aprove l'Ajuntament d'Alcoi referent a aquest particular.
6. Tot i que existeixen contenidors per a fems sòlids al Parc, es promourà el transport dels
fems cap a les zones urbanes d’origen dels visitants, així i com la separació de les
diferents fraccions segons la recollida que es porte a terme als seus llocs d’origen.
7. A tots els efectes, el Parc vetllarà per la conservació i el manteniment de les fonts i
garantirà la potabilitat de la seua aigua d’acord amb la legislació vigent. Si cal es
declararan normes de protecció dels seus aqüífers, d’acord amb el què disposa el
PORN. En un lloc visible del Centre d’Informació hi haurà un full de registre de la qualitat
de l’aigua de les principals fonts del Parc, que podran facilitar els Centres de Salut locals.
Article 42. Àrees de descans, punts d’estada i miradors
1. Les àrees de descans, també anomenades de pícnic o recreatives es localitzen en zones
d’ús públic del Parc, tal i com s’indiquen al Plànol de Gestió i Zonificació, i han de
disposar dels següents serveis mínims:
- Aparcament integrat a l’entorn.
- Paellers (barbacoes), si s’escau, degudament preservats i sense generar risc
d’incendis.
- 3 taules per cada paeller existent.
- Plafó amb informació sobre el risc d’incendi, les normes d’ús de l’àrea de descans, i
altra informació del Parc (localització i horari del Centre d’Informació, Itineraris i
llocs d’interès, Principals valors del Parc).
- Aigua potable.
- Punts d’aigua amb les aplicacions necessàries per a utilitzar en l’extinció d’incendis.
- Serveis sanitaris i tractament de les aigües residuals.
- Contenidors i recollida de fems.
- Disponibilitat de llenya en un llenyer degudament acondicionat.
- Neteja diària en dies de màxima utilització.
2. Són punts d’estada els llocs localitzats en racons del Parc on els visitants acostumen a
realitzar parades curtes per a descansar, o admirar l’entorn, tal i com s’indiquen al Plànol
de Gestió i Zonificació. Els punts d’estada podran ser acondicionats amb els següents
elements:
- 2 bancs, rústics i adequats a l’entorn.

- Plafó interpretatiu amb informació del Parc.
- Senyals indicadors d’itineraris del Parc.
- Sendes, barreres i altres elements per evitar la dispersió dels visitants.
3. Són miradors del Parc els llocs localitzats en punts amb vistes panoràmiques i gran
amplitud visual, tal i com s’indiquen al Plànol de Gestió i Zonificació. Els miradors podran
estar acondicionats amb els següents elements:
- Torres metàl·liques o de fusta, amb formes i colors integrats a l’entorn
- Plafons d’interpretació del paisatge.
- Sendes, barreres i altres elements per evitar la dispersió dels visitants i el risc
d’accidents.
4. Les taules i bancs del Parc seguiran les tipologies que es venen utilitzant, de disseny
rústic. Qualsevol classe de taula o banc que seguisca una tipologia diferent d’aquesta
requerirà l’autorització expressa del Director-Conservador per a incorporar-la en
projectes o actuacions del Parc.
5. Les àrees de descans i els punts d’estada són els llocs recomanats per a pícnic al Parc.
Quan es faja pícnic fora d’aquestes àrees s’haurà de respectar les limitacions de pas
establertes per aquest PRUG i, en itineraris i senders, no destorbar el pas d’altres
visitants. No són permeses les activitats de pícnic dalt les torres dels miradors.
6. Només és permès fer foc als paellers adequats a tal efecte. El temps màxim aconsellat
per utilitzar el paeller és de 1 hora, especialment en hores de major afluència. Si hi ha
saturació d’usuaris una vegada utilitzat no és permès usar altres paellers. En tots els
casos s’exclou l’ús de més d’un paeller per taula.
7. Per fer foc únicament s'utilitzarà la llenya subministrada als llenyers, o que el visitant
porte de fora el Parc. Seguint l’Article 23 d’aquest Pla rector queda prohibida la
recol·lecció de llenya al Parc a càrrec dels propis visitants.
8. Cal apagar completament el foc i les brases dels paellers, utilitzant aigua, una vegada
finalitzat el seu ús.
9. El Director-Conservador té la capacitat de declarar, sense avís previ, dies d'alerta
màxima de risc d'incendis en els quals quedarà totalment prohibit utilitzar i fer foc als
paellers i a tot el Parc. En aquests dies es col·locaran rètols indicatius a tal efecte a les
portes d’entrada al Parc per les carreteres AP-2001 i AP-2000 des d’Alcoi, i als propis
paellers, i els guardes del Parc patrullaran especialment per les zones de paellers per
assegurar l’acompliment de la limitació.
10. El Parc promourà les tècniques de pícnic amb mínim impacte entre els visitants del
Centre d’Informació, de les Visites Guiades del Parc i els usuaris dels paellers. De
manera orientativa aquestes inclouen:
- El compliment de les normes referents a l’escurat de plats, recollida dels fems i ús
de les àrees de descans, punts d’estada i miradors.
- No utilitzar plats i gots d’un sol ús per tal de minimitzar la producció de fems.
- Utilitzar el mínim de llenya necessària per a preparar l’aliment.
- Evitar sorolls excessius i elements que els puguen generar.

11. És objectiu del Parc limitar al mínim necessari els paellers en l’àmbit del Parc. Per açò,
de manera progressiva es tancaran els paellers del Rossinyol, al Paratge de la Font
Roja. Els paellers de la Glorieta es mantindran fins que a l’àmbit d’influència del Parc en
el terme d’Alcoi puga oferir nous serveis similars, pel què serà política del Parc donar
suport a iniciatives en aquesta línia, i llavors es transformaran en àrea de descans sense
paellers. Els paellers de Sant Antoni són els únics previstos de mantenir a llarg termini.
Article 43. Senderisme i excursionisme
1. Les activitats de senderisme i excursionisme realitzades per grups que no superen les 15
persones no requereixen cap notificació o autorització prèvia. Els grups compresos entre
16 i 35 persones han de notificar l'activitat al Director-Conservador, que podrà delegar en
els monitors-educadors. La notificació, que podrà ser verbal i immediatament anterior a
la realització de l’activitat, es presentarà en el Centre d’Informació del Parc. Els monitorseducadors, amb la delegació del Director-Conservador, resoldran d’acord amb la ruta
traçada i facilitaran informació sobre les tècniques de mínim impacte per a aquesta
activitat. Quan el grup siga superior a 36 persones, la notificació s’adreçarà al DirectorConservador amb una antel·lació mínima de 15 dies.
2. La pràctica del senderisme i l’excursionisme queda limitada i circumscrita als itineraris
del Parc (Barranc de l’Infern, les Caves, Tetuan-Menejador, Xicotet Itinerari i Mas de
Nyego), i a les sendes d’accés (GR-7, PR V-26, senda Pla de la Mina-Menejador i les
tres noves sendes Alcoi-St.Antoni, Sant Pascual-Mas de Canyo, i Ibi-Foiaderetes), tal i
com apareixen definits al Plànol de Gestió i Zonificació. El trànsit per sendes o camins
diferents d’aquests no és prohibit però no es promourà i es dissuadirà als visitants
d’utilitzar-lo. L’obertura de nous itineraris i sendes d’accés hauran de ser sotmeses a
l’informe preceptiu de l’órgan competent en matèria d'espais naturals.
3. En els itineraris i sendes permeses es romandrà al camí existent i ja xafat i s’evitarà la
creació de sendes secundàries o l’ampliament de sendes.
4. Amb caràcter anual l’òrgan gestor emetrà un programa de restauració de sendes i
itineraris amb l’objectiu d’eliminar els impactes causats pel seu ús, que executarà la
brigada de manteniment del Parc. Aquesta, en els seus treballs de manteniment de
sendes, evitarà l’ús de claus d’acer amb cabotes que puguen resultar perilloses en cas
de caigudes.
5. La senda Pla de la Mina-Menejador s’utilitzarà preferentment com a itinerari de pujada,
per reduir l’erosió. Per açò s’instarà al visitant a utilitzar el recorregut en sentit de les
agulles del rellotge: Pla de la Mina-Menejador-Tetuan-Pla de la Mina, i no retornar de
baixada per la senda. En la senda Pla de la Mina-Menejador es col·locaran xicotets
rètols informant al visitant de l’especial valor dels hàbitats que travessa (carrascal i
vegetació culminal), instant-lo especialment a quedar al camí senyalitzat, sense eixir
d’aquest, i quan n’hi haja de col·locades caminant sobre les pedres.
6. És obligatori seguir les possibles desviacions de la ruta principal que marquen les
senyalitzacions oficials del Parc col·locades sobre el terreny.
7. El Parc promourà les tècniques de senderisme i excursionisme amb mínim impacte entre
els visitants del Centre d’Informació i de les Visites Guiades del Parc. De manera
orientativa aquestes inclouen:

- Respectar les normes d’ús públic establertes al Parc.
- Evitar recol·lectar fruits de bosc.
- Preparar l’excursió de manera que els embalatges, ampolles, llandes, etc. siguen
mínims i així evitar tenir més fems per endur-se a casa després.
- Portar bosses extres per guardar sobrants, recollir fems, etc.
- En sendes i itineraris estrets caminar en filera d’un per evitar ampliar els camins.
- Avisar als companys de la presència de xicotetes animalons o plantes delicades al
camí, per prevenir que siguen aixafats.
- Col·laborar en recollir els fems que altres visitants han abandonat en zones remotes
del Parc.
- Respectar les barreres, senyals i altres objectes a les propietats públiques i
privades.
- Demanar permís als propietaris que es troben a les seues finques quan els itineraris
creuen alguna propietat privada (GR-7, PR V-26, les Caves) i respectar el dret a
la privacitat.
Article 44. Allotjament al Parc
1. L’allotjament al Parc és permès en les modalitats d’acampada, alberg, masia de turisme
rural i hotelera en l'àrea del Santuari, d’acord amb el que s'indica en els apartats
corresponents del PORN i de les normes que s’indiquen a continuació.
2. L’acampada és permesa, prèvia obtenció del permís, a la Zona d’Acampada de la Font
Roja, i és limitada a un màxim de 20 tendes en un moment donat. Al que queda del Parc
no és permesa l’acampada ni la pernoctació, entesa aquesta com a l’estada en tenda o
en bivac durant les hores nocturnes, excepte l’acampada que es desenvolupe en finques
privades d’acord amb el Decret 253/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià,
regulador de l’allotjament turístic rural en l’interior de la Comunitat Valenciana (DOGV
núm. 2422, de 5.1.95), en endavant Decret 253/1994, i sense perjudici del què disposen
les normes particulars d’aquest PRUG. A les dos entrades del GR-7 al Parc hi haurà una
indicació expressa d’aquesta limitació. Aquesta limitació a la pernoctació s’entén com
una restricció a les disposicions de la legislació vigent sobre acampada lliure o itinerant.
3. L’activitat d’acampada es regirà per les normes següents:
a. Sol·licitar la reserva d'acampada a través de l’Oficina d'Informació Juvenil d'Alcoi
amb un mínim de 10 dies d’antelació.
b. Estada màxima limitada a tres nits consecutives.
c. Acampada limitada als dos bancals situats sota l’aparcament i perfectament
delimitats.
d. Utilitzar de forma obligatòria tendes classe iglú o canadenca.
e. Accés a la zona d'acampada entre les 8 i les 20 hores.
f. Entregar l'autorització d'acampada al guarda municipal del Paratge de la Font
Roja.
g. En cas d’accedir en vehicle particular aquest s’estacionarà a l'aparcament del
Parc.
h. No fer regateres al voltant de les tendes.
i. No utilitzar cassettes ni ràdios a un volum excessiu a cap hora del dia o la nit.
j. No fer focs de llenya.
k. A partir de les 0 hores de la nit no realitzar activitats que comporten soroll.
l. Seguir les altres de normes generals per a l’ús públic en l’àmbit del Parc.

4. En el futur és previst que puga existir un alberg o hotel al Paratge de la Font Roja, però
no es considera un equipament prioritari, pel què el Parc no promourà activament la
seua instal·lació. En cas d’existir, l’allotjament es regirà per les determinacions existents,
a més de les que la conselleria competent en medi ambient puga establir de forma
explícita per a aquesta activitat.
5. És permesa la restauració i adequació de les edificacions existents al Parc com a base
per al desenvolupament de nous recorreguts etnogràfics i d'allotjament en el règim de
turisme rural seguint el què disposen el PORN i aquest PRUG.
6. No és objectiu del Parc la promoció activa de l’allotjament de turisme rural al seu interior,
però s’assessorarà i es participarà en les iniciatives que en aquesta línia puguen sorgir
des d’altres sectors.
7. És objectiu a llarg termini eliminar totalment l’acampada als terrenys públics del Parc
natural. Per açò l'espai actual d'acampada no s'ampliarà ni es localitzarà en un altre
sector del Parc. L’eliminació definitiva de la zona d’acampada dependrà de l’existència
de serveis similars a l'àmbit d'influència del Parc en terme d’Alcoi i de serveis d’alberg al
Paratge de la Font Roja, i és objectiu del Parc donar suport a iniciatives en aquesta línia.
Article 45. Activitats d’educació i visites organitzades al Parc
1. Les activitats d’educació i les visites guiades al Parc tenen com a objectiu formar i
sensibilitzar al visitant sobre els valors naturals i culturals del Parc, sobre aspectes
generals de la natura i el medi ambient i sobre les normes i comportaments en la natura,
respecte al medi ambient, i en concret al Parc. L’enfoc d’aquestes activitats serà integral
en tots aquests conceptes citats, sempre que siga possible en funció dels objectius de
cada grup,
2. Poden utilitzar els serveis públics d’educació i visites guiades tots els centres de
formació, associacions, centres d’esplai i descans i grups organitzats en general que així
ho desitgen, prèvia sol·licitud amb una antelació mínima d'1 mes adreçada al Director
Conservador i sense cap càrrec econòmic. El Director-Conservador podrà delegar la
tramitació de la sol·licitud d’acord amb l’Article 12.4 d’aquestes normes. En el futur, i en
atribució de les disposicions addicionals d’aquest PRUG, podrà existir un càrrec
econòmic per a aquest servei, que revertirà directament en la gestió de l’ús públic al
Parc. Els serveis d’educació i visites guiades no poden ser utilitzats per empreses que
oferisquen visites al Parc als seus clients, tanmateix aquestes podran utilitzar lliurement
les infrastructures del Parc, inclosos els seus itineraris, sempre d’acord amb les normes
d’aquest Pla.
3. Les activitats d’educació i les visites guiades utilitzaran com a suport els serveis
disponibles al Centre d’Informació, i en un futur al Centre d’informació i d’interpretació, al
viver, a les zones d’ús públic, i als itineraris de Mas de Tetuan-Menejador, Barranc de
l’Infern, Xicotet Itinerari i Mas del Nyego.
4. La taula següent estableix els màxims de persones/grup i els grups/mes que seran
admesos a les diferents àrees i itineraris inclosos al servei d’educació i visites del Parc. A
més de les limitacions específiques per àrees i itineraris el servei atendrà un màxim total
de 50 grups per mes i de 1.300 persones per mes, per la qual cosa no s’utilitzarà en cap
mes la capacitat total reflexada a la taula, sinó només algunes capacitats parcials per
àrees o itineraris. És responsabilitat del Director-Conservador, o de la persona delegada

d’acord amb l’Article 12.4 d’aquestes normes, repartir els grups correctament en funció
de les capacitats parcials màximes.

Àrea o Itinerari
Itinerari del Barranc de l’Infern
Itinerari Menejador-Mas de Tetuan
Itinerari Mas de Nyego
Àrea de la Font Roja / Centre
d’Informació
Xicotet Itinerari
Viver del Parc (Paratge de la Font Roja)
Àrea de l’Ermita de Sant Antoni

Número màxim de
persones/grup
25
35
25

Número màxim de
grups/mes
10
20
10

50

20

35
15
40

20
5
15

5. La revisió dels barems establerts en aquesta taula necessitarà de l’informe preceptiu del
Director Conservador, amb l’assessorament tècnic de l’órgan competent en matèria
d'espais naturals i l’informe del Consell de Protecció del Parc natural.
6. Els grups que utilitzen els itineraris del Barranc de l’Infern, Xicotet Itinerari i MenejadorMas de Tetuan, i el Viver del Parc podran també utilitzar l’Àrea de la Font Roja/Centre
d’Informació. Els grups que utilitzen l’Itinerari de Mas de Nyego podran utilitzar també
l’Àrea de l’Ermita de Sant Antoni.
7. Es promourà que els grups organitzats no utilitzen la senda Pla de la Mina-Menejador en
sentit de baixada. En sentit de pujada circularan per la mateixa sempre en filera d’un. En
dies de pluja o quan el terreny estiga enfangat l’ús de la senda serà a criteri de l’equip
d’educació ambiental, intentant evitar sempre l’erosió i destrossa del camí.
8. Els grups que efectuen visites als itineraris del Parc només realitzaran aturades per a
explicacions en camins de més de 3 m. d’amplada i en esplanades. Només a l’itinerari
del barranc de l’Infern, on hi ha llargs trams estrets, es podran realitzar aturades a les
corbes de la senda, on serà fàcil fer explicacions per al grup sense eixir fora del terreny
ja xafat.
9. Es una feina dels monitors-educadors que guiaran els grups organitzats aconseguir que
aquests complesquen les altres de normes vigents al Parc, per açò es faran les
explicacions pertinents al responsable del grup en arribar, perquè col·labore en el
compliment, i dirigides al grup en general abans d’iniciar l’itinerari.
Article 46. Actes públics: romeries i activitats culturals
1. Amb caràcter general, la realització de qualsevol acte públic requerirà informe del
Director-Conservador, que podrà, quan siga necessari, establir les condicions que calga.
Les sol·licituds es presentaran amb una antel·lació mínima de dos mesos a la realització
de l’activitat; excepcionalment, aquest termini podrà reduir-se a un mes si concorren
circumstàncies extraordinàries que ho justifiquen.
2. Les romeries principals, amb afluència il·limitada, són únicament permeses a la zona de
la Font Roja i a l’ermita de Sant Antoni, donat el seu caràcter tradicional i la impossibilitat

de traslladar-ho a altres llocs diferents. No es permet l’ús de cap classe de megafonia en
la realització d’aquests actes. Les entitats organitzadores de les romeries principals
tindran cura de:
a. Muntatge i desmuntatge de la infrastructura necessària per la seua activitat.
b. Subministrament d'aigua.
c. Instal·lar lavabos mòbils durant la celebració dels actes, en un número suficient a
criteri de l'administració del Parc.
d. Instal·lació extra de contenidors de fems i recollida posterior.
e. Netejar la zona per on se celebra la romeria, després de finalitzada aquesta, de
brosses i altres deixalles que contravinguen la normativa establerta al Pla Rector
del Parc.
f.

Organitzar el servei de transport públic per accedir a la zona on es porten a terme
les activitats.

g. Difondre les normes d’ús públic del Parc entre els assistents i habilitar un servei
de voluntaris que informen i persuadisquen als participants de seguir les normes
durant la celebració dels actes..
h. Comptar amb la presència del servei de guarderia de l’òrgan gestor del Parc, la
Policia Local d’Alcoi, i la Creu Roja.
i.

Queden els organitzadors obligats, en tots els casos, a restituir les zones
alterades a l’estat original.

3. En l'àmbit del Parc només es promouran actes culturals de xicotetes dimensions a
l’ermita de Sant Antoni i la seua esplanada formigonada, i a l’ermita de la Font Roja i
l’edifici del Centre d’informació i d’interpretació. L’autorització preceptiva podrà sotmetre
l’acceptació de l’acte de manera expressa a l’habilitació de transport públic per accedir,
si considera que l’ús del vehicle particular ocasionaria problemes de gestió de la
demanda d’espai o impactes ambientals concrets. Per a aquests actes s'estableix un
màxim orientatiu de 200 participants, sense perjudici de la possibilitat de promoure actes
culturals per a un nombre previst de participants major si, per la naturalesa de l'acte o la
ubicació del mateix, no es considera previssible que es produisquen efectes significatius
sobre la conservació del parc.
4. Per a l'accés als serveis religiosos que es celebren en el Parc es promourà l’ús del
vehicle particular compartit entre els assistents per tal de minimitzar el número de
vehicles mobilitzats per a tals actes.

SECCIÓ SEGONA. Normes sobre activitats esportives
Article 47. Normes generals de les activitats esportives
1. Amb caràcter general, la realització de qualsevol excursió o competició esportiva
organitzada requerirà l’informe del Director-Conservador, que podrà, quan siga
necessari, establir les condicions que calga. Les sol·licituds es presentaran amb una
antel·lació mínima de dos mesos a la realització de l’activitat.
2. Complementàriament al què disposa l’Article 62 del PORN, es prohibeix, amb caràcter
general, la realització de competicions esportives de vehicles amb o sense motor, com
ara rallis, carreres de trial, etc. en les carreteres, en camins i sendes no asfaltats que
transcorren per l’interior del Parc natural, com també la realització d’excursions
organitzades de vehicles conforme a la definició establerta en l’article 2 del Decret
183/1994, de 1 de setembre, pel que es regula la circulació de vehicles per terrenys
forestals (DOGV núm. 2344, de 13.9.94).
3. Queda prohibida l'activitat d'escalada en l’àmbit del Parc natural.
Article 48. Curses atlètiques i ciclistes
4. La Cursa Atlètica de la Font Roja i el Trofeu de Ciclisme de la Verge dels Lliris són les
dos úniques activitats esportives admeses amb caràcter anual al Parc. Aquestes hauran
d’acomplir de manera general les condicions següents:
a. Muntatge i desmuntatge de la infrastructura necessària per la seua activitat.
b. Assegurar que els participants utilitzen únicament els serveis higiènics de la Font
Roja, i no embruten l’entorn.
c. Instal·lar contenidors especials per als participants tant a la Font Roja com a cada
punt quilomètric de la carretera AP-2001.
d. Prohibir als participants llençar ampolles, bidons d’aigua, esponges i similars
durant la pujada, fora dels contenidors expressament habilitats.
e. Netejar la zona per on se celebra la prova, després de finalitzada aquesta, de
brosses i altres deixalles que contravinguen la normativa establerta al Pla Rector
del Parc.
f.

Difondre les normes d’ús públic del Parc entre els participants i el públic assistent,
i concretament delimitar zones autoritzades per l’organització per a la presència
d’afeccionats i espectadors en punts que no suposen deteriorament de l’entorn
natural, aconsellant-se que aquestes estiguen situades en camins. En aquest
sentit l’organització haurà de prohibir la presència de públic, durant tot el
recorregut, en zones amb vegetació.

g. Disposar de personal de vigilància de l’organització, abans i durant la celebració
de la prova, per tal d’evitar la penetració de vehicles pels camins del Parc, i
l’estacionament fora de l’aparcament situat junt al Santuari.

h. Disposar de la presència del servei de guarderia de l’òrgan gestor, la Policia
Local d’Alcoi, i la Creu Roja.
i.

Els organitzadors queden obligats, en tots els casos, a restituir les zones
alterades a l’estat original.

5. L’ús de la carretera AP-2001 com a arribada per altres curses ciclistes només serà
admesa de manera excepcional per curses de categories afeccionat i inferior però no per
a curses professionals.
Article 49. Espeleologia
1. La pràctica de l’espeleologia en qualsevol cavitat del Parc necessitarà l’informe del
Director-Conservador. El número de permisos d’entrada anuals queda limitat a 5 per
cavitat per sobre dels quals caldrà un informe de tècnics experts en geologia i ecologia
subterrànies que determinen la capacitat de la cavitat per acceptar un major ús. Els
grups d’espeleòlegs no seran mai superiors als 5 integrants.
2. Una vegada obtingut el permís els espeleòlegs acompliran les següents normes
bàsiques: seguir la normativa general establerta a la Llei 11/1994, respecte absolut a la
fauna, flora i formacions característiques, no deixar instal·lacions fixes en les cavitats,
arreplegar tots els fems produïts i i utilitzar llums no contaminants. Resta prohibida la
utilització de lums de carbur.
3. Les recol·leccions de flora, fauna i materials geològics de les cavitats i els seus accessos
només s'admetrà amb finalitat científica i haurà de ser autoritzada per l’Administració
competent en espais naturals protegits.
Article 50. Vol lliure (parapent i ala delta)
La pràctica del vol lliure serà permesa únicament a la zona del mirador de Sant Antoni,
sempre que l’aterratge es porte a terme fora de l’àmbit del Parc, en grups limitats a 3
esportistes amb els seus equips (parapents o ales delta) desplegats simultàniament en
l'enlairament, i a 10 en vol. L’ús de la zona d'enlairament per a activitats organitzades
d’aventura, cursets, competicions i similars requerirà l’autorització expressa del Director
Conservador del Parc.
Si l’ús de la zona de llançament es torna continuat, l’equip tècnic de l’òrgan gestor estudiarà
la possibilitat d’instal·lar una plataforma que evite la degradació de la mateixa.

SECCIO TERCERA. Normes sobre activitats científiques
Article 51. Àmbit d’aplicació de les normes sobre activitats científiques
Aquestes normes regulen l’activitat investigadora del Parc natural, d’acord amb el marc
establert per l’Article 53 del PORN, i que deurà complir les altres disposicions d’aquest
PRUG. També reuneix les disposicions del Decret 218/1994, de 17 d’octubre, del Govern
Valencià, pel qual es crea la figura de protecció d’espècies silvestres anomenada
microreserva vegetal (DOGV núm. DOGV núm. 2379, de 3.11.94).

Article 52. Definició d’activitats científiques
Seran considerades activitats científiques les activitats relacionades directament amb la
investigació i l’obtenció d’informació sobre el medi natural o les activitats humanes i
realitzades per persones lligades a Centres de Recerca institucionals o privats,
Administració mediambiental, Universitats o Centres d’Ensenyament i altres Organismes
públics, privats o associacions, amb capacitat per a desenvolupar feines d’investigació.
Article 53. Autoritzacions per a les activitats científiques
1. Totes les activitats d’investigació científica a desenvolupar al Parc hauran de comptar
amb l’autorització de l’òrgan gestor mitjançant sol·licitud dirigida al Director Conservador
del Parc. En cas d’instal·lació d’infrastructures a la Zona de Protecció Integral definida
per l’Article 65 d’aquestes normes, de tala o recol·lecció d’espècies vegetals o animals, i
de mostres minerals, fòssils o material arqueològic, l’autorització haurà de comptar amb
l’informe preceptiu l’órgan competent en matèria d'espais naturals.
2. A la sol·licitud es farà constar:
a. Dades de l’investigador principal i de l’equip de treball, a més d’un breu
currículum de l’equip investigador.
b. Projecte detallat, per triplicat, de la realització del treball o estudi en què caldrà
especificar: títol, descripció del projecte, objectius i finalitat, pla de treball detallat
amb la durada prevista, material, pressupost detallat i mitjans disponibles per a
obtenir-lo, justificació de l’interés del projecte i previsió dels resultats a obtenir.
c. Infrastructures de necessària instal·lació i adequacions científiques en el Parc
amb indicació de la seua zona d’ubicació segons la zonificació establerta al
TÍTOL V d’aquestes normes, i amb especificació del temps que hauran d’estar
instal·lades o adequades.
d. Precaucions a considerar pel personal del Parc per tal de no interferir o afectar
els resultats de la investigació.
e. Previsió del grau d’afecció o deteriorament ambiental que pot produir-se, i
mesures correctores previstes o projecte de restauració després de la finalització
de l’activitat, si escau, inclòs el seu pressupost i medis disponibles per obtenir-lo.
f.

Autorització expressa dels propietaris dels terrenys privats on es desenvolupa
l’activitat, sí fos necessari.

g. Acceptació expressa de complir totes les normes d’activitat científica.
Article 54. Regulació de les activitats científiques
1. Seran prohibides, amb caràcter general, aquelles activitats científiques que suposen una
pèrdua irreversible de biodiversitat o del patrimoni natural i històric, l’alteració greu del
funcionalisme dels sistemes naturals o l’impacte paisatgístic permanent, i qualsevol
activitat científica que necessite instal·lacions i adequacions científiques en el Parc amb
caràcter permanent.

2. L’òrgan gestor valorarà, en cada cas, la conveniència de l’autorització d’algunes
activitats científiques més específiques. Cal destacar entre elles, les activitats que
puguen comportar perjudici de les poblacions de fauna silvestre, especialment a la
manipulació i recol·lecció d’exemplars. D’altra banda, la tala i recol·lecció d’espècies
vegetals silvestres amb finalitat científica seguirà el què contempla l’Article 23 d’aquestes
normes i més localment amb la figura de microreserva de flora. Altres activitats de
caràcter científic a considerar són les que poden afectar a la protecció dels sòls i dels
recursos hidrològics.
Article 55. Prioritats per a la recerca
1. Les línies d’investigació amb prioritat a l’hora d’emetre les autoritzacions hauran de ser
les encaminades cap a la conservació de les espècies protegides, rares i amenaçades o
d’elevat interés científic, i dels ecosistemes i d’hàbitats d'interés recollits al Reial Decret
1997/1995, la investigació ecològica aplicada dirigida cap a l’experimentació de
tècniques de restauració de la coberta vegetal autòctona, la investigació bàsica
destinada al coneixement de la biodiversitat i del funcionalisme dels organismes i dels
sistemes naturals, la investigació dirigida cap a la gestió dels espais naturals protegits i
de l’efecte de l’ús públic sobre els organismes i sistemes naturals, i la investigació
etnogràfica i arqueològica.
2. El Director-Conservador del Parc, amb l’assessorament de l’equip tècnic de l’òrgan
gestor, podrà emetre anualment un Catàleg de prioritats d’investigació al Parc per posarlo en coneixement de persones i organismes interessats. En funció de la seua
disponibilitat pressupostària o de patrocini el Parc podrà concedir ajuts econòmics per a
projectes que s’ajusten a les línies definides al Catàleg. Fins a la seua revisió el Catàleg
de prioritats d’investigació al Parc queda fixat en:
- Investigació bàsica i aplicada sobre dinàmica ecològica i evolució futura del
Carrascal de la Font Roja
- Avaluació ecològica del programa de pol·linització de la vegetació silvestre del Parc
- Connexió biològica del Parc amb altres espais naturals veïns no protegits (vegeu
Plànol núm. 5 del PORN del Carrascal de la Font Roja)
- Investigació i seguiment de l’àliga de panxa blanca (Hieraetus fasciatus) al Parc i a
les zones perifèriques.
- Investigació forestal aplicada a la restauració i successió ecològica de les
formacions vegetals del Parc
- Projectes experimentals de regulació de l’accés de visitants al Parc
- Estudis aplicats referents a l’educació ambiental, la formació i l’ordenació de l’ús
públic en l’àmbit del Parc
- Estudis dels impactes ambientals de les romeries massives al Parc i propostes per
a la seua correcció
- Estudis referents a l’arquitectura i el poblament tradicional a l’àmbit del Parc.
Article 56. Organització i desenvolupament de l’activitat científica
1. Una volta començada l’activitat investigadora, l’investigador responsable informarà a
l’òrgan gestor i al Director-Conservador sobre la situació precisa de les instal·lacions de
camp i les parcel·les d’experimentació, a més de les precaucions a considerar pel
personal de servei del Parc per tal de no alterar els resultats de les investigacions.
Igualment, informarà en tot moment de qualsevol modificació en les fases definides en

la sol·licitud prèvia dels terminis de finalització de la recerca. A requeriment del Director
Conservador deurà informar també de qualsevol altra qüestió que poguera produir-se.
2. Els organismes i entitats que porten a terme investigacions que requereixen la
instal·lació d’infrastructures tindran l’obligació de retirar-les una volta hagen finalitzat
aquestes, i executar el projecte de restauració si fos necessari. Així mateix seran
responsables de les mesures correctores de restauració que, complementàriament a les
previstes a la sol·licitud prèvia, dictamine el Director Conservador del Parc, en cas que hi
haja constància d’efectes negatius sobre qualsevol vector ambiental.
3. Així mateix, els investigadors es comprometran a enviar dues còpies de les publicacions
o informes derivats de l’activitat investigadora realitzada al Parc Natural i on constarà
específicament l’agraïment al Parc Natural del Carrascal de la Font Roja i es farà menció
de l’autorització donada, i l’ajut si cal.

SECCIÓ QUARTA. Normes sobre accés, circulació i ús de les àrees d’aparcament
Article 57. Construcció i ampliació de vials
1. La construcció o ampliació de camins o carreteres queda prohibida amb caràcter
general, amb l’excepció de la nova autovia en substitució de la carretera nacional 340, i
les modificacions de traçat i ampliacions que es realitzen per a facilitar l'accés de
vehicles d'extinció d'incendis, plantejades en futures revisions del pla de prevenció
d’incendis del Parc natural.
2. Als projectes d’acondicionament de carreteres i pistes del Parc serà obligatori revestir les
cunetes amb base de formigó d’una coberta rústica de pedra. Es prioritzarà la
reutilització de pedres abandonades als marges de pistes i zones agrícoles del Parc,
respectant sempre els elements de l’arquitectura rural tradicional que hi ha al Parc.
3. En l’acondicionament de carreteres del Parc, i, si fos el cas de pistes a asfaltar,
s’utilitzaran preferentment materials acolorits de colors terrosos per tal d’integrar al
màxim aquestes infrastructures amb l’entorn.
Article 58. Limitació d'accés al Parc Natural i limitació d'utilització dels serveis
Davant de qualsevol classe d'emergència (risc d'incendi forestal, nevades, etc.) el Director –
Conservador podrà tancar l'accés al Parc, totalment o en àmbits geogràfics concrets. Per a
açò es posaran patrulles de control als accessos del Parc per tal d'informar al visitant
d'aquesta circumstància. El tancament dels accessos al Parc per l'actual carretera haurà de
ser comunicat prèviament a l'Ajuntament d'Alcoi.
Article 59. Trànsit i aparcament al Parc natural
1. La circulació amb vehicles a motor, bicicleta, cavall, o altres mitjans diferents d’anar a
peu només és permesa a les carreteres d’accés al Parc, amb l’excepció dels propietaris
que transiten per les seues finques, els serveis del Parc en general, i persones
expressament autoritzades per escrit pel Director-Conservador.

2. Per a la circulació dels vehicles dels propietaris dels terrenys i del serveis del Parc, a les
pistes d’aquest, s’estableix una velocitat màxima permesa de 30 Km/h., tal i com ja
aplica amb caràcter general als terrenys forestals el Decret 183/94, de 1 de setembre,
pel que es regula la circulació de vehicles per terrenys forestals.
3. El Director Conservador i l’Órgan competent en matèria d'espais naturals podran
delimitar puntualment aquells sectors del territori d'accés públic on es controlarà, amb
caràcter transitori, la permanència i el trànsit de persones o vehicles per raons
ecològiques, com per exemple àrees de cria, ecosistemes en regeneració i àrees de
major concentració faunística.
4. És objectiu del Parc natural millorar la gestió del trànsit al seu àmbit, per tal de superar
els actuals problemes de saturació de les àrees d’aparcament. Si bé no es limita de
manera permanent l’accés al Parc a un número determinat de vehicles el DirectorConservador podrà decidir la realització d’assatjos de limitació de l’accés de vehicles
privats al Santuari de la Font Roja. El resultat dels assatjos que pogueren realitzar-se es
valorarà en reunions extraordinàries del Consell de Protecció, a més de les valoracions
tècniques que estime oportunes l’Administració competent en espais naturals protegits.
5. L’establiment d’una limitació amb la quantitat de vehicles que puguen accedir al Paratge
de la Font Roja resta condicionat a creació d’un servei regular de transport públic en
autobús al Parc, amb recorregut Alcoi-Paratge de la Font Roja en diumenges i dies
festius.
6. L’estacionament de vehicles al Parc només és permès als aparcaments especialment
acondicionats, situats a l’Ermita de Sant Antoni, Paellers de Sant Antoni i Paratge de la
Font Roja. Els usuaris hauran d’estacionar els seus vehicles en fileres arrenglerades i
amb una separació màxima de 1 m, i podran ser requerits pels guardes i voluntaris a ferho.
7. La conselleria competent en medi ambient establirà els acords necessaris amb els
Ajuntaments d’Ibi i Alcoi per a la creació dels aparcaments dissuasoris de la perifèria del
Parc, que seran preferiblement de gestió municipal. El Parc natural, en col·laboració amb
els Ajuntaments d’Ibi i Alcoi, promourà activament entre els visitants i la població local la
utilització d’aquests aparcaments dissuasoris i de les sendes d’accés al Parc des
d’aquests. El Plànol de Gestió i Zonificació assenyala possibles emplaçaments per a
aquests aparcaments, sense valor normatiu.
8. Tots els equipaments i serveis d’ús públic, siguen de titularitat pública o privada, que
comporten concentració de vehicles disposaran d’una àrea d’aparcament acondicionada
en harmonia amb l’entorn.
9. De manera general es prohibeix la utilització de les àrees d’aparcament als autobusos i
microbusos de més de 15 places en dies festius, amb independència del nivell de
saturació d’aquestes àrees. Així únicament serà permesa la parada per pujar i baixar els
ocupants d’aquests vehicles i caldrà utilitzar algun dels aparcaments dissuasoris situats
a la perifèria del Parc.

TÍTOL IV. HOMOLOGACIÓ DE L’ANAGRAMA I LA SENYALITZACIÓ DEL PARC
Article 60. Denominació del Parc
La denominació oficial del Parc és la de “Parc Natural del Carrascal de la Font Roja”. Per a
l'edició de materials divulgatius i educatius, es admesa també la forma reduïda "Parc Natural
de la Font Roja", tot i que es donarà preferència a la denominació oficial. No s’admet l’ús del
nom compost “Font-Roja” en cap material escrit o digital de la conselleria competent en medi
ambient i es vetllarà per tal que les publicacions d’altres institucions, associacions o
empreses seguisquen el mateix criteri.
Article 61. Anagrama oficial del Parc
1. L’anagrama oficial del Parc serà l'establert com a tal per la conselleria competent en
medi ambient en el marc de la senyalètica oficial d'aplicació a la Xarxa d'Espais Naurals
Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Totes les publicacions, material audiovisual o digital, i senyalització del Parc, o altres
materials que es puguen editar, propis o subvencionats per la Generalitat Valenciana,
portaran sempre l’anagrama del Parc. La utilització d’aquest anagrama amb qualsevol
altra finalitat necessitarà l’autorització expressa de la conselleria competent en medi
ambient.
3. Qualsevol classe de publicació, material audiovisual o digital, i senyalització del Parc
seguirà de manera general les normes establertes pel Manual d’Identitat Corporativa de
la Generalitat Valenciana.
Article 62. Tipus de senyals
1. Les tipologies bàsiques de senyalitzacions del Parc són les que apareixen en el Projecte
de senyalització dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. D'acord amb l'esmentat
projecte, aquestes senyalitzacions són les següents:
a. Senyals d'accés i de límits: inclouen monòlits d'entrada al Parc, senyals
direccionals al centre de informació, aparcament i altres serveis, monòlits
peatonals d'accés al Parc, senyals peatonals d'accés secundari i senyals de límits.
b. Senyals en ruta: inclouen senyals peatonals d'inici de ruta, senyals peatonals
direccionals per a una ruta i senyals peatonals posicionals
c. Senyals externes: inclouen senyals posicionals i direccionals per a facilitar l'accés
al Parc.
2. En el cas d'altres senyals no incloses en les anteriors i que foren necessàries per a
l'adequada gestió del Parc, la conselleria competent en medi ambient proposarà un
disseny coherent amb el model general.
3. Es prohibeix la col·locació de cartells informatius de propaganda, inscripcions o
artefactes de qualsevol naturalesa amb fins publicitaris, incloent la publicitat suportada
directament o construïda tant sobre elements naturals del territori (penyals, arbres o
vessants), com sobre les edificacions. Seran admeses únicament les tipologies
d’indicadors previstes a l’apartat anterior, amb l’excepció de les senyalitzacions pròpies

de les carreteres, les finques particulars del Parc i, excepcionalment i d’acord amb
l’Article 41, les sendes GR i PR. En les senyalitzacions del propi Parc natural es
permetran xicotetes inscripcions d’un màxim de 30 x 30 cm. de les empreses i
institucions col·laboradores al patrocini del Parc.
4. De manera general es procedirà a la substitució de qualsevol indicador existent del Parc
que no seguisca les normes de senyalització inidcades anteriorment i la imatge
corporativa establerta per als parcs naturals de la Comunitat Valenciana per la
conselleria competent en medi ambient.
5. El Director Conservador realitzarà els contactes necessaris amb els Ajuntaments d’Alcoi i
d’Ibi per tal que aquests incloguen en la seua senyalització urbana indicadors expressos
de l’accés al Parc, utilitzant la denominació oficial i amb el disseny estàndard de
senyalització urbana del municipi.
6. A les “Zones en Regeneració” situades en zones de major freqüentació els Rètols
afegiran la indicació “Accés restringit”.
7. Com indica el Plànol de Gestió i Zonificació són portes d’entrada al Parc els punts
principals d’accés dels visitants, situats en carreteres, pistes o sendes. Són passos del
Parc els dos punts on la carretera N-340 creua el límit del Parc a la zona anomenada
“Barranc de la Batalla”. Les portes d’entrada al Parc i els passos del Parc situats en
carreteres tindran un Senyal del Parc. Les portes d’entrada al Parc situats en pistes i
senders tindran un Rètol del Parc, indicant l’entrada a aquest.
8. Els itineraris del Parc, definits en l’Article 43 d’aquestes normes, incorporaran un número
suficient d’Indicadors per tal que els seus usuaris puguen seguir-los sense risc de
pèrdua, que com a mínim cobrisca tots els encreuaments amb altres sendes i camins. Al
punt d’inici de l’itinerari s’instal·larà un senyal on s’indicarà el recorregut, les
característiques i els principals valors d’aquest.
9. Són punts d’informació del Parc les zones d’ús públic més freqüentades pels visitants del
Parc i de l’àmbit definit pel PORN, i que s’indiquen al Plànol de Gestió i Zonificació. Els
punts d’informació, i de manera opcional els punts d’estada, definits en l’Article 42
d'aquestes normes incorporaran un Plafó en el qual es col·locarà, com a mínim, un
plànol, les principals normes d’ús públic i d’aparcament, i informació general sobre el
Parc.

TÍTOL V. Normes particulars per zones
SECCIÓ PRIMERA. Concepte i aspectes generals de zonificació
Article 62. Concepte de zonificació
1. A l’efecte de particularitzar les normes protectores establertes mitjançant aquest PRUG,
han estat distingides les zones següents per a definir els tractaments específics més
ajustats a les necessitats pròpies de protecció, conservació i millora:
a. Zona de Protecció integral de refugi (R).
b. Zona de Protecció integral tranquil·la (A).
c. Zona de Protecció paisatgística i activitat compatible (B).
d. Zona d'Ús públic sostenible (C).
2. Les determinacions inherents a cadascuna d'aquestes categories de protecció
constitueixen la referència normativa bàsica a l'hora de constituir la intensitat dels usos i
les activitats permeses i prohibides per aquest PRUG.
Article 63. Interpretació de les normes particulars de zonificació
A tot allò que no regulen aquestes normes particulars seran d'aplicació, subsidiàriament, les
disposicions contingudes en les Normes Generals de Regulació d'Usos i Activitats.
SECCIÓ SEGONA. Zones de Protecció integral (R i A)
Article 64. Caracterització de les Zones R i A
1. Tenen aquesta consideració aquells espais del parc natural que, per la fragilitat i els
rellevants valors ecològics, geomorfològics i paisatgístics que tenen, constitueixen el
màxim exponent de la singularitat i excepcionalitat dels diferents subsistemes del parc.
L'extraordinari valor d'aquests espais i la vital importància que suposen per al
manteniment d'un gran número d'espècies animals i vegetals, exigeixen una regulació
d'usos que n'assegure la conservació dins de l'escassesa de boscs que subsisteixen a
terres valencianes. L’ús públic d’aquestes zones s’orienta al senderisme i a les activitats
educatives de pas, que no comporten estades llargues.
2. Les zones de refugi (R) tenen com objectiu preservar de l’ús públic aquelles zones dins
d’aquest en les quals es presenten valors naturalístics de màxima rellevància.
Article 65. Localització geogràfica de les Zones R i A
1. S'inclouen en aquesta categoria, l’espai ocupat pel bosc mixt humit, el bosc mixt
subhumit, el carrascal amb freixe, el carrascal i les cingleres i runams, que es
distribueixen al vessant d'obac de la serra.

2. L'espai inclòs queda constituït per la totalitat de la finca del Carrascal i part de la finca del
mas de Tetuan, tots dos inclosos a la forest número 12 del catàleg d'utilitat pública de la
província d'Alacant, part de les finques de Pardinetes, Vistabella, mas de Cotet i mas del
Baró, i les tres microreserves de flora, als paratges del Menejador (A-036), Mas de Cotet
(A-052) i Pilar de Ximo (A-053). Tots aquests espais queden assenyalats i delimitats al
Plànol de Gestió i Zonificació.
3. Les tres microreserves de flora indicades al punt anterior, i una zona de la finca del Mas
del Baró, amb cingleres importants per la vegetació específica que allotgen i on
habitualment nidifica l’àguila de panxa blanca (Hieraetus fasciatus), formen la Zona de
Protecció integral de refugi (R), assenyalada i delimitada al Plànol de Gestió i Zonificació.
4. La resta de l’àmbit descrit al punt 2 forma la Zona de Protecció integral tranquil·la (A),
assenyalada i delimitada al Plànol de Gestió i Zonificació.
Article 66. Usos permesos a les zones R i A
1. Amb excepció de les limitacions a l’ús públic que fixa el punt 1 de l’Article 67, les Zones
R i A es regeixen per les mateixes normes d’usos permesos i limitats que s’indiquen en
aquest article i el següent.
2. Són usos permesos, amb caràcter general, tots aquells dirigits a aconseguir una millor i
més efectiva conservació i potenciació dels recursos, renovables o no. Així doncs,
aquests espais, estaran preferentment dirigits cap a activitats científiques, de
conservació i interpretació de la natura.
3. Amb caràcter excepcional, són usos permesos els de caràcter recreatiu o naturístic que
no suposen eventuals riscos de degradació mediambiental i que impliquen una utilització
passiva de l'espai, com el senderisme controlat i l'esbarjo passiu. Aquests usos queden
expressament limitats a la zona R, com indica l’article següent.
4. Sense perjudici de les limitacions a l’ús públic en la zona R que fixa l’article següent,
queden específicament permesos els següents usos:
a. El trànsit de grups per a activitats educatives i les visites guiades, evitant realitzar
parades que no siguen per a explicacions o observació del medi.
b. El senderisme i excursionisme exclusivament pels itineraris senyalitzats.
c. Tasques de conservació i regeneració d'ecosistemes, regeneració de la vegetació
autòctona a camps de cultiu abandonats, així com també les accions
encaminades a possibilitar les activitats científiques, naturalístiques i didàcticoecològiques que contribuisquen a difondre el coneixement d'aquests importants
ecosistemes.
5. Instal·lació d'infrastructures i adequacions científiques, naturalístiques i didàcticoecològiques, les quals hauran de comptar amb l'autorització de l’órgan competent en
matèria d'espais naturals.
6. Infrastructures de caràcter tou (senderes, tancats, barreres, defenses anticirculació, etc.)
quan la destinació que tinguen siga el suport a l'execució de les activitats compatibles

amb les necessitats de protecció per a aquests espais. Els miradors i les instal·lacions de
seguretat seran les úniques infrastructures majors permeses.
7. Els enclavaments de camp de cultiu estaran subjectes a les Normes Particulars de
Protecció Integral. Es permet aquesta classe d'aprofitament, sense que es puguen
realitzar altres aprofitaments agraris distints als conreus de secà. En aquests espais
hauran de ser mantingudes les característiques fisiogràfiques i s'adoptaran les mesures
necessàries de consolidació de sòls que garantesquen la no erosionabilitat i consegüent
pèrdua de sòl que puguen tindre.
Article 67. Limitacions d’usos a les zones R i A
1. L'accés, com també les activitats d’ús públic, són prohibides en la zona R, amb excepció
de la propietat, els serveis del Parc i les activitats científiques tal i com es detallen en
l’Article 51 i següents d’aquestes normes.
2. Es consideren usos prohibits amb caràcter general tots els que comporten alteració i
degradació del medi o dificulten el desenvolupament dels usos permesos. En especial,
es consideren estrictament prohibits aquells usos i activitats que puguen afectar la
riquesa biològica del parc.
3. Les senyalitzacions només podran ser Rètols i Indicadors del Parc.
4. L’acampada en finques privades establerta pel Decret 253/1994 no és permesa en
aquesta zona
5. Queden específicament prohibits en aquestes zones R i A:
a. La tala, estassada i recol·lecció de la vegetació silvestre, tret de quan siga
autoritzat expressament per l’Administració competent en espais naturals
protegits, amb els fins que es ressenyen en l’Article 23.
b. Les obres de desboscaments.
c. La construcció o instal·lació d'obres relacionades amb l’explotació dels recursos
vius, incloent-hi les instal·lacions de primera transformació, hivernacles, estables i
qualsevol tipus d'infrastructures vinculades a l’explotació de recursos.
d. La instal·lació d'infrastructures de telecomunicació, tant aèries com subterrànies.
e. Les construccions de nova planta de qualsevol classe, inclosa la construcció
d’instal·lacions complementàries que no consumisquen volum a les quals fa
referència l’Article 55.5 del PORN.
f.

Els establiments, infrastructures i equipaments de qualsevol classe, fins i tot
desmuntables, no relacionades directament amb els usos permesos.

g. La instal·lació de suports de publicitat o d'altres elements anàlegs, i també
qualsevol forma de publicitat que no siga de caràcter institucional, destinada a
proporcionar informació sobre l'espai objecte de protecció, sense que suposen
deterioració del paisatge.

h. Els aprofitaments ramaders i les instal·lacions de guarda del bestiar.
i.

Els aprofitaments agrícoles, tret dels permesos en l’Article 66.7.

j.

El trànsit mitjançant qualsevol mitjà de locomoció, tret de quan es referesca als
serveis propis del parc, als propietaris dels terrenys particulars, i als vianants i
excursionistes a peu.

k. El trànsit en bicicleta, que per motius de seguretat resulta incompatible amb el
pas de persones a peu, i amb les activitats educatives que es desenvolupen en
els itineraris del Parc natural.
l.

L'aprofitament forestal, admetent-se les pràctiques de gestió forestal tendent a la
conversió de les pinedes de repoblació en boscos més madurs.

m. L'abocament de qualsevol classe de residus i la creació de latrines incontrolades.
n. Els sorolls, crits i tota classe de sons, siga quina siga la font, el nivell sonor dels
quals siga massa elevat i puguen perjudicar, a criteri del personal responsable del
Parc, la fauna o els visitants del Parc Natural.

SECCIÓ TERCERA. Zona de Protecció paisatgística i activitat compatible (B)
Article 68. Caracterització de la zona B
1. Constitueixen aquesta categoria aquells espais de marcada singularitat paisatgística i
amb una funció ambiental complementària de destacada importància. Inclou les àrees en
què es desenvolupen carrascals clars de solana, matolls, pinedes; com també els
aprofitaments productius tradicionals, centrats als conreus de secà.
2. En aquests espais, és oportú limitar la realització d'activitats constructives i
transformadores del medi, tret d'aquelles estrictament necessàries per al manteniment
de l'aprofitament agrari, que resulta compatible amb la preservació de les
característiques i els valors protegits que té, i de permetre un ús públic difús, algunes
activitats d’estada, i d’activitats educatives i recreatives de baix impacte.
3. Els camps de cultiu abandonats i les àrees degradades actualment existents dins l’àmbit
d'afecció d'aquesta categoria estaran, així mateix, subjectes a les normes particulars
corresponents a la Zona de Protecció Paisatgística, i s'hi promourà l’heterogeneïtat
d’hàbitats d’acord amb l’Article 26.
Article 69. Localització geogràfica de la zona B
Es correspon bàsicament amb el vessant meridional de la serra, la forest de Sant Antoni,
l’extrem nord- oriental del parc i les àrees ocupades per camps de cultiu i matoll al vessant
septentrional. Així mateix, s'inclouen algunes àrees conreades enclavades a la Zona de
Protecció Integral. Tots aquests espais queden degudament assenyalats i delimitats al
plànol de Gestió i Zonificació

Article 70. Usos permesos a la zona B
1. Són usos permesos, amb caràcter general, totes aquelles activitats o actuacions
encaminades a la recuperació, regeneració o restauració dels ecosistemes més
representatius (bosc mixt mediterrani, carrascal amb freixe, carrascal), incloent la
repoblació amb espècies autòctones característiques d'aquest medi.
2. Queden específicament permesos els següents usos:
a. El trànsit i les parades per a explicacions i observació del medi de grups per a
activitats educatives i les visites guiades.
b. El senderisme i excursionisme i les parades per a pícnic, especialment als punts
d’estada i els miradors.
c. Les activitats científiques.
d. L'espeleologia amb les condicions establertes en apartat corresponent.
e. Els miradors, punts d’estada i senyalitzacions seran les úniques infrastructures
permeses com a adequacions naturístiques i recreatives.
f.

Instal·lació d'infrastructures i adequacions científiques, naturístiques i didàcticoecològiques, les quals hauran de comptar amb l’autorització de l’Administració
competent en espais naturals protegits.

g. Les actuacions de caràcter infrastructural que ineludiblement hagen de ser
localitzades en aquests espais i que no resulten incompatibles amb els objectius
de protecció d'aquest PRUG, seguint les disposicions de l'article 27 d'aquestes
normes.
h. El pasturatge extensiu degudament autoritzat, fora de les zones en regeneració
vegetal o afectades per incendis en un termini inferior a 20 anys.
i.

La instal·lació de ruscos, sempre que es troben a àrees a més de 100 metres de
vies asfaltades i camins ramaders.

3. L'aprofitament forestal de la pineda i d’espècies al·lòctones a terrenys particulars
complirà les següents condicions, mentre no siga aprovat el Pla d'Ordenació Forestal de
l’àmbit del PORN:
a. L'extracció de recursos per a fusta es realitzarà sempre pel mètode d'aclarida i no
podrà suposar una reducció superior al 20% en el número d'exemplars arboris
(tant per cent referit a parcel·les menors o iguals a 400 m2 i sempre que aquestes
parcel·les tinguen una coberta arbòria major del 75%).
b. El número màxim de peus arboris amb possibilitat de tall per a aprofitament
domèstic serà de 10 per Hectàrea, per a Pinus halepensis amb DHB (diàmetre a
l'altura del pit) sempre inferior a 30 cm; indefinit per a Ailanthus altissima, Acer
negundo, Robinia pseudoaccacia i Gleditschia triacanthos, i de 10 per a Populus
eurocanadiensis amb DHB sempre inferior a 30 cm.

c. Les aclarides de masses forestals a les forests només podran afectar un estrat
comprés entre 0 i 3 m del nivell del sòl, tret de la neteja de branques
completament mortes.
d. L'extracció de peus de Pinus halepensis haurà de ser acompanyada de sembra o
plantacions de frondoses a l’àrea afectada, o de Pinus halepensis si s'estimara
que hi ha falta de condicions ecològiques suficients per a les frondoses, a la dita
àrea.
4. Les edificacions, masos i instal·lacions existents al moment de l'entrada en vigor
d'aquest PRUG són destinades a l’ús agrícola o de residència particular. Únicament
seran autoritzades les obres de condicionament, restauració o ampliació d'edificacions
preexistents, en els termes assenyalats a l’Article 39 d’aquestes normes i en el PORN.
Seran permeses les instal·lacions complementàries que no consumeixen volum a les
quals fa referència l’Article 55.5 del PORN.
5. Als camps de cultiu, es permeten aquelles activitats directament relacionades amb
l’explotació agrària. En aquests espais hauran de ser mantingudes les característiques
fisiogràfiques i es prendran les mesures necessàries que garantesquen l’estabilitat dels
sòls, per raó del risc erosiu que hi ha en algunes zones del parc .
Article 71. Limitacions d’usos a la zona B
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, qualssevol usos o activitats que
comporten: impacte visual, acústic, degradació mediambiental o disminució de la coberta
vegetal, com són les activitats extractives, els abocadors, els dipòsits d'enderrocs i els
esports que puguen comportar la degradació del medi natural.
2. La senyalització inclourà quan siga necessari Rètols, Senyals, Indicadors i Plafons de
Fusta i de Pedra.
3. Queden específicament prohibits els següents usos:
a. La realització de qualsevol activitat constructiva o transformadora del medi, que
puga suposar una degradació dels valors ecològics o paisatgístics, com els
hivernacles i tancats que utilitzen obres de fàbrica.
b. Els canvis d'ús del sòl o la transformació que se'n faça, que impliquen una pèrdua
de la coberta forestal.
c. Les construccions i edificacions industrials.
d. La construcció d'edificis de qualsevol classe.
e. Les construccions i edificis destinats a ús públic que hagen de ser emplaçades al
medi rural, quan no es troben expressament incloses entre els usos permesos.
f.

La utilització de productes fitosanitaris no autoritzats per la legislació específica.

g. Qualsevol tipus d'instal·lacions destinades a usos recreatius (instal·lacions
esportives, camps de tir, etc.) , sense perjudici del què disposa l’article anterior.
h. El trànsit mitjançant qualsevol mitjà de locomoció, tret de les carreteres
pavimentades i de camins quan es referesca als serveis del parc i als propietaris
dels terrenys particulars, i als vianants i excursionistes a peu.
i.

El trànsit en bicicleta, que per motius de seguretat resulta incompatible amb el
pas de persones a peu, i amb les activitats educatives que es desenvolupen en
els itineraris del Parc natural.

j.

Establiments de restauració (restaurants, bars, menjadors a l'aire lliure, paellers
...) fora de les àrees delimitades específicament per a aquest ús.

k. Les instal·lacions ramaderes de qualsevol tipus, excepte les de guarda del bestiar
ubicades fora dels sòls forestals.

SECCIO QUARTA. Zona d’Ús públic Sostenible (C)
Article 72. Caracterització de la zona C
S’inclouen aquells espais que, per l’especial localització, compleixen o poden complir un
destacat paper com a àrees d'oci, esbarjo i serveis del parc natural. Solen presentar un
elevat índex d'ocupació i utilització pública tradicional, i alguns, d'entre tots, comporten els
mateixos valors paisatgístics que els espais d'interés als quals s'hi troben associats. També
s'inclouen alguns espais degradats de difícil recuperació que, tanmateix, presenten una
bona disponibilitat per a la ubicació d'activitats recreatives o de caràcter naturalístic.
Article 73. Localització geogràfica
1. Aquests espais, la finalitat bàsica dels quals és limitar la dispersió de l’ús públic i
recreatiu actualment existent al parc, es concentren en unitats o àrees específiques,
delimitades i definides al Plànol de Gestió i Zonificació.
2. Els espais d'ús públic per a atendre els diferents usos proposats, són els següents:
a. Espais d'ús Naturalístic i recreatiu Intensiu (NRI), conformats pels espais del paratge
de la Font Roja, on es permet la presència d'elements que requereixen obres de
suport sobre edificis i instal·lacions existents, destinades a potenciar l’ús públic i el
coneixement i gaudi dels distints complexos ambientals del parc, entre les que es
distingeixen: establiments de restauració i alberg, zones d'acampada, àrees de
picnic, aules de la natura, centres d'informació i interpretació, aparcaments, entre
d'altres.
b. Espais d'ús Naturalístic i recreatiu Extensiu (NRE), constituïts per les àrees dels
Paellers de Sant Antoni, Ermita de Sant Antoni i Mas de Tetuan, on són admeses
adequacions de caràcter tou basades en la utilització d'elements naturals que
possibiliten l'existència d'una infrastructura mínima destinada a l’ús públic i recreatiu,
així com també a facilitar l’ús didàctico- naturístic del parc, com són: senderes de

vianants, itineraris ecològics, miradors, infrastructures de suport i adequacions per a
aparcament.
Article 74. Usos permesos als espais d'ús Naturalístic i recreatiu Intensiu (NRI)
1. Amb caràcter general, es permeten els usos turístico-recreatius amb fins naturalístics,
usos educatius i usos científico-ecològics.
2. Aquests usos només podran tindre suport sobre edificacions existents i se'n primarà la
ubicació en aquells edificis de caràcter tradicional existents al parc.
3. La instal·lació d'infrastructures de caràcter turístico-recreatiu requerirà l'informe favorable
i l’autorització de l’órgan competent en matèria d'espais naturals.
4. Queden específicament permesos els usos següents:
a. Les activitats de pícnic
b. Les activitats educatives i les científiques.
c. La instal·lació d’un quiosc o caseta o d'una ecobotiga per a proveïment de
productes als visitants,
d. Les festes populars i tradicionals i els actes culturals a les zones del Paratge de la
Font Roja.
e. L’ús del Pla de la Mina com a heliport en situacions d’emergència.
f. Instal·lacions o equipaments com el centre d'interpretació, aula de la natura,
construccions per a serveis de guarderia del parc i serveis de bombers, amb
informe favorable i autorització de l’órgan competent en matèria d'espais naturals.
g. Zona d'acampada al Santuari de la Font Roja, on es permet amb caràcter exclusiu
aquesta classe d'ús. A la zona d'acampada només serà autoritzada la instal·lació
de tendes de campanya.
h. Adequacions per a establiments d'hostaleria d'edificacions existents, on es permet
amb caràcter exclusiu aquesta classe d'ús i d'acord amb les condicions que
especifique el planejament general o, si no n'hi ha, les següents:
-

Us característic. Dotacional i terciari (establiments de restauració,
allotjament i equipaments annexos.
Usos compatibles. Sanitari, espais lliures.
Altres condicions. Compliran la reglamentació sectorial que els siga
aplicable a cada moment.

i. Adequacions per a aparcaments. Aquests no hauran de ser pavimentats amb
materials asfàltics, ciment o materials de fàbrica, i hauran d'anar, en qualsevol
cas, proveïts d'arbratge. L'establiment d'una coberta o vol artificial sobre els
aparcaments (canyissos, teulats, ombrejats, etc.) només es podrà realitzar
mitjançant elements naturals o blans, fàcilment desmuntables.

j. Adequació per a sanitaris, dutxes, lavabos, menjadors i d'altres serveis públics,
d'edificacions existents.
k. Adequació per a establiments d'alberg d'edificacions existents.
l. Adequació per a escoles taller d'edificacions existents.
m. Adequació per a habitatges del servei de guarderia del parc d'edificacions
existents.
n. Instal·lació de magatzems per al servei del parc a edificacions existents.
o. Equipament d'àrees d'esbarjo amb paellers i mobiliari urbà bàsic de suport.
5. Les actuacions de caràcter infrastructural de tipus turístico-recreatiu es consideren usos
excepcionalment autoritzables, i les seues característiques seran les adequades per a
donar servei als esmentats usos sempre d'acord amb allò que es diposa al present
document.

Article 75. Usos permesos als espais d'ús Naturalístic i recreatiu Extensiu (NRE).
1. Amb caràcter general, es permeten aquelles actuacions que comporten únicament i
exclusiva adequacions del medi, a fi de possibilitar el coneixement i plaer del parc,
sempre amb instal·lacions de caràcter tou i que, mai, comportaran obres d'urbanització,
com els miradors, les senderes ecològiques i les xarxes de senyalització de caràcter
interpretatiu. Específicament es permet:
a. El vol lliure en la zona del mirador de Sant Antoni.
b. Les activitats de pícnic.
c. Les activitats educatives i les científiques.
d. La instal·lació d’un quiosc o caseta per a proveïment de productes als visitants,
excepte en el paratge del Mas de Tetuan.
e. Les festes populars i tradicionals i els actes culturals a la zona del Paratge de
l’Ermita de Sant Antoni.
2. Queda permesa la utilització de les àrees d'ús públic de la forest de Sant Antoni,
assenyalades al Plànol de Gestió i Zonificació, per a la realització d'activitats escolars de
caràcter naturístic i com a zona de picnic. Aquestes zones hauran de comptar amb la
necessària infrastructura de suport, que consistirà en:
- Arees d'estacionament que hauran de ser poblades d'arbres i no pavimentades.
- Equipament de paellers i mobiliari urbà (bancs, papereres, etc.).
- Proveïment d'aigua i fosa sèptica per al sanejament d’aigües d’escurar.
- Adequació per a sanitaris i lavabos.

Article 76. Limitacions d’usos a la Zona d'ús públic
1. En general, queden prohibits els usos que comporten una degradació ambiental o
paisatgística d'aquests espais i/o dificulten la realització dels usos preferents.
2. L’aparcament de vehicles no extralimitarà les zones establertes a tal efecte.
3. El ciclisme és admès com a mitjà de locomoció per accedir i circular a les Zones C
accessibles des de la xarxa de carreteres, però no són zones aptes pel
desenvolupament de circuits.
4. Queden expressament prohibits:
a. La construcció o instal·lació d'obres relacionades amb l’explotació dels recursos
vius.
b. Les construccions residencials, discoteques, instal·lacions esportives, comerços,
magatzems i qualsevol altra que no haja estat permesa expressament.
c. Usos i activitats que comporten un notable impacte paisatgístic o ecològic.
d. La instal·lació de suports de publicitat o d'altres elements anàlegs, llevat d'aquells
indicadors d'activitats, establiments i llocs que per la grandària que tenen, el
disseny i la col·locació siguen adequats a l'estructura paisatgística de l’espai, així
com també els de caràcter institucional que es consideren necessaris per a la
correcta gestió del parc, els quals, en tots els casos, s'atindran a les normes que
siguen establertes de disseny i instal·lació.
e. La construcció d'habitatges de qualsevol tipus.
f.

La utilització de foc mitjançant fornets, fogueres, barbacoes, etc., fora de les
àrees especialment habilitades per a fer-ho.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
1. En relació a la gestió pressupostària individualitzada a què fa referència l’article 48.6 de
la Llei11/94 ell Director-Conservador i l’equip tècnic de l’òrgan gestor analitzaran com
utilitzar activament els mecanismes del patrocini i partenariat amb empreses i
institucions, de concessió administrativa a associacions i particulars, la generació
d’ingressos per la venda de materials de promoció i divulgació i pels serveis de visites, i
del centre d’informació del Parc, per disposar de capacitat econòmica de gestió.
2. El Director-Conservador i la conselleria competent en medi ambient estudiaran i elevaran
una proposta als Ajuntaments d’Alcoi i d’Ibi, per aplicar una taxa d’utilització de la zona
d’acampada de la Font Roja i dels serveis de Paellers de la Font Roja i Sant Antoni, per
disposar de capacitat econòmica de correcció d’impactes i manteniment d’eixes àrees.
3. El Pla de seguretat del Parc natural del Carrascal de la Font Roja, al qual fa referència
l’Article 10 d’aquest PRUG serà aprovat dins dels sis mesos següents a la data de
publicació del mateix al DOGV.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1. En aplicació del què disposa l’Article 4 d’aquestes normes el planejament urbanístic dels
municipis d'Alcoi i d'Ibi s’haurà d’ajustar, si escau, a les disposicions d'aquest PRUG en
el moment que es procedisca a la seua revisió.
2. El Pla de prevenció d’incendis del Parc natural que, d’acord amb el seu Article 5 (Ordre
de 27.10.1994), s’havia de revisar cada cinc anys queda prorrogat fins que es redacte i
s’aprove un nou pla d’acord amb les línies establertes per l’Article 24 d’aquest PRUG.

