
 
 
 

Lorena Milvaques Faus, amb DNI 20030442H i Facund Puig Muñoz, amb DNI 
19987363H, regidors del Grup Municipal Bloc-Verds: Compromís a 
l Ajuntament de Gandia, davant del Pla Especial de la Marjal de Gandia i del 
BIC de l Alqueria del Duc (PP-741“, actualment en període d informació pública 
(DOCV 7341, de 19 d agost de 2014“, presentem les següents    
                

                AL·LEGACIONSAL·LEGACIONSAL·LEGACIONSAL·LEGACIONS    

    

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA.- Sobre la MEMÒRIA d IMPACTE PATRIMONIAL 

La Memòria d Impacte Patrimonial realitzada reconeix, d una banda, la falta 

d observació directa de la superfície afectada , ja que s ha limitat als camins 

existents, i, d una altra, l existència a la SNUP-3 d un Bé Etnològic Immoble 

(Estructura Hidràulica 1“ que cal conservar in situ” , cosa que no s assegura en 

el Pla Especial.  

Per això, demanem: 

1.- Que es torne a realitzar una prospecció arqueològica completa, 

com estableix l article 4 del Decret 208/2010 

2.- Que es refaça el projecte del camp de golf, incloent l obligació de 

conservar in situ l estructura hidràulica 1    

SEGONASEGONASEGONASEGONA.- Sobre l ESTUDI ACÚSTIC 



L Estudi Acústic incorporat sembla que només té en compte l afecció del trànsit 

i no la de l activitat generada pel camp de golf a la zona protegida de la Xarxa 

Natura 2000. En eixe sentit, demanem que es refaça l esmentat Pla Acústic, 

atenent eixa consideració. 

 

TERCERATERCERATERCERATERCERA.- Sobre els INFORMES DE LES ADMINISTRACIONS 

CONSULTADES 

Tot i que s assegura que al Pla Especial es recullen la totalitat de les 

determinacions i condicionants determinants a les conclusions de la memòria 

ambiental de 14 de març de 2014 , el ben cert és que moltes d elles han estat 

obviades: 

Així, a tall d exemple, que desenvoluparem amb més detall en les següents 

al·legacions, hi estarien:  

-  El detall dels principals problemes detectats en l àmbit del Pla 

 - Una major concreció de les mesures correctores a aplicar, tant durant 

l execució de les obres com en l exercici de l activitat 

- La delimitació de l anomenat SNUP-1 i el seu ajust a les figures de 

protecció LIC, ZEPA i ZH, i especialment amb les prohibicions establertes 

a l article 5.2 del Decret 265/2004 

- La incompatibilitat del camp de golf amb la qualificació de Sòl No 

Urbanitzable Protegit i la justificació de la manca de millors alternatives al 

terme municipal 

- La integració de la Infraestructura Verda, a tots els seus nivells 

- L informe desfavorable de la Demarcació de Carreteres de l Estat 

- ... 



Per tot això, i de manera genèrica, exigim que el Pla Especial atenga totes i 

cadascuna de les consideracions contemplades en la Memòria Ambiental i, 

especialment, les establertes en l Informe de la SDG de Medi Natural de 23 de 

juliol de 2013. 

 

QUARTAQUARTAQUARTAQUARTA.- De l SNUP-4 

A l anomenat SNUP-4 es permeten actuacions relacionades amb les 

infraestructures de comunicació que el delimiten. No hi ha cap concreció al 

respecte d eixes possibles actuacions per la qual cosa entenem que és un 

concepte excessivament ambigu i que, de tota manera, ja es veu limitat per la 

diferent legislació sectorial per la qual cosa caldria clarificar eixos usos o 

eliminar la zona. 

 

CINQUENACINQUENACINQUENACINQUENA.- De l SNUP-5  

També sembla necessari, entre altres coses per complir la nombrosa legislació 

vigent com detallarem més endavant, una major concreció de les actuacions de 

millora previstes a l SNUP-5 (protegit per la seua consideració de Zona 

Humida, ZEPA i LIC“, així com que eixa zona incloga la totalitat de l espai 

declarat com a Zona Humida i ZEPA, per la qual cosa caldria una modificació 

per ajustar la zona proposada a la zona legalment protegida íntegrament. 

 

SISENA.SISENA.SISENA.SISENA.----    De l SNUP-2 

Entenem que cal clarificar el que s entén per usos excepcionals  a l SNUP-2. 

 

 

 



SETENASETENASETENASETENA.- De l efecte en la fauna i la flora  

L estudi d afecció a la Xarxa Natura 2000 no recull totes les espècies presents 

a l àmbit i considerades com a espècies vulnerables i protegides als Catàlegs 

Valencià i Espanyol d Espècies de Fauna Amenaçades o les espècies 

silvestres en règim de protecció especial segons la llei 42/2007 de Patrimoni 

Natural i Biodiversitat. A més, l estudi realitzat ho ha estat en un espai temporal 

molt limitat i no ha tingut en compte aspectes essencials com els períodes i les 

zones de nidificació o les zones d alimentació de les espècies. És altament 

il·lustratiu que s afirme reiteradament que esta espècie no s ha trobat en 

l espai, però podria estar present . També resulta certament increïble que una 

actuació com el camp de golf aparega descrita amb efectes positius en 

l ecosistema i la diversitat però negatius per al paisatge. En eixe sentit, l estudi 

no descriu amb tot el detall necessari l efecte de les activitats previstes sobre 

totes i cadascuna de les espècies existents i protegides i contemplades en el 

Banc de Dades de la Biodiversitat de la Comunitat Valenciana.  

 

HUITENAHUITENAHUITENAHUITENA.- Sobre propostes d actuació i recuperació concretes que afecten 

elements etnogràfic o de la Infraestructura Verds 

Tampoc sembla que s haja parat cap atenció especial als elements de la xarxa 

hidrogràfica (canos, tentos, testelladors...“, de caràcter històric (Sèquia del Molí, 

Sèquia Nova, Sèquia de l Auir“, als ullals existents (i les propostes per a la seua 

recuperació“, a les vies pecuàries identificades (com el Camí Vell“, com 

estableix la Infraestructura Verda i la Llei d Ordenació del Territori i Protecció 

del Paisatge perquè, tot i que el document normatiu les esmenta i apareixen al 

Programa d Implementació de l Estudi d Integració Paisatgística, caldria 

contemplar actuacions de protecció o recuperació molt més concretes. 

 



NONENANONENANONENANONENA.- Sobre el CAMP DE GOLF 

Com ja hem repetit, sembla que el veritable interès del govern municipal i que 

motiva el Pla Especial de la Marjal presentat és la construcció d un camp de 

golf ( pitch and putt “. Tanmateix, esta instal·lació (inclosa en l anomenat 

SNUP-3“ sembla d impossible compliment ja que vulnera nombrosa legislació 

existent.    

    1.1.1.1.----    Pel que fa a la consideració dels terrenys com a zona humida 

Tot i que l espai sobre el que es preveu construir el camp de golf no es troba 

protegit per cap figura mediambiental, és evident que geològicament s ha de 

considerar com a marjal i, per tant, hauria de tindre la consideració de Zona 

Humida, d acord amb la diferent normativa europea, aspecte que fins ara no ha 

resolt l Ajuntament de Gandia malgrat les nombroses peticions al respecte. A 

este respecte és de veritable interès, pel seu paral·lelisme, la recent sentència 

del Tribunal Suprem de 10 de desembre de 2012 sobre la marjal de 

Benicàssim.    

2.2.2.2.----    Del perímetre de protecció de la Zona Humida 

El que sí que és indiscutible és la seua inclusió dins del perímetre de 500 

metres de protecció establert al Catàleg de Zones Humides de la Comunitat 

Valenciana que l afecta i condiciona plenament. Així, la Llei 11/1994 d Espais 

Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana obliga al planejament a garantir 

la seua conservació i estableix els límits d actuació requerits en les 

modificacions del plans.    

3.3.3.3.----    Pel que fa a la inundabilitat 

El Pla d Acció Territorial sobre Riscos d Inundació en la Comunitat Valenciana 

(PATRICOVA“ assenyala que la totalitat de la marjal es considera, lògicament, 

Zona d Alt Risc d Inundació, nivell 3. Les obligacions que estableix l esmentat 

Pla sobre qualsevol actuació no han estat preses en compte, especialment les 



que fan referència a la impossibilitat d alteracions o elevacions dels terrenys. 

Això és ben evident en l SNUP-3 on és necessària l aportació de terres 

exteriors o, com a mínim, el moviment de terres interiors, i on es permetran 

elevacions fins a 1,5 metres. 

Des del nostre punt de vista, els nous usos permesos al Pla Especial 

suposaran un agreujament del risc d inundabilitat de la zona, contradient les 

obligacions del PATRICOVA.    

4.4.4.4.----    De la consideració de sòl forestal de part de l espai destinat al camp 

de golf 

Tant l Inventari de Sòl Forestal de 2007 com el PATFOR consideren sòl forestal 

gran part dels terrenys del camp de golf, per la qual cosa queda afectat per les 

lleis 3/1993 i 43/2003 i li és d aplicació el major grau de protecció, a banda de 

requerir d informe preceptiu de l administració forestal.     

5.5.5.5.----    De la LOTPP i Infraestructura Verda 

El camp de golf vulnera també la Llei 4/2004 d Ordenació del Territori i 

Protecció del Paisatge (LOTPP“, que crea la Infraestructura Verda de la 

Comunitat Valenciana, en la que s inclou la Marjal de Gandia, espais on es 

limiten la implantació de nous usos o activitats. 

Així mateix, com ja hem assenyalat, l article 35 obliga a definir amb major 

precisió les actuacions previstes a la Zona Humida, ZEPA Montdúver-Marjal i 

LIC Marjal de la Safor, compreses als SNUP-1 i SNUP-5, i els usos 

excepcionals proposats per a l SNUP-2. 

D altra banda sembla curiós com al propi Estudi d Integració Paisatgística del 

camp de golf qualifica d alt valor ecològic la Unitat de Paisatge número 5 

Agrícola Protegit Marjal , l espai on s hauria d ubicar l esmentat camp i, per 

tant, transformar. 



     

6.6.6.6.----    Del Decret 120/2006, de Reglament de Paisatge de la Comunitat 

Valenciana 

Tant la Infraestructura Verda com el Pla d Acció Territorial Forestal de la 

Comunitat Valenciana (PATFOR“ inclouen el PRR 18 Montdúver (Paisatge de 

Rellevància Regional“. La seua protecció obliga a respectar la topografia i 

vegetació existents i les seues referències visuals, entre les que es troba la 

Marjal de Gandia, cosa que no garanteix la construcció del camp de golf amb la 

transformació agrícola de l espai.    

7.7.7.7.----    De la Llei 9/2006 reguladora dels camps de golf i de l Estudi de 

Vulnerabilitat Ambiental del camp de golf 

La Llei 9/2006 obliga a justificar l aptitud dels terrenys on ubicar un camp de 

golf. Entre altres coses, diu que s haurà de tindre en compte la capacitat 

d acollida i la vulnerabilitat ambiental i que els terrenys escollits han de tindre 

una aptitud territorial superior a la mitjana existent en la totalitat del terme 

municipal. L annex que se ns aporta no justifica en cap lloc que la marjal de 

Gandia o els terrenys del camp de golf tinguen eixa aptitud superior a la mitjana 

requerida, de la mateixa manera que no semblen haver-se tingut en compte els 

factors que estableix l article 14.2: existència d hàbitats i espècies d interès, 

qualitat i fragilitat del paisatge, vulnerabilitat dels aqüífers i altres sistemes 

hídrics, ... 

Al mateix temps, s assegura, sense rubor, que dins de l espai es mantindran 

com a refugi i reproducció de la fauna les sèquies existents. Però no es té en 

compte ni la transformació de les mateixes ni l impacte de l activitat en eixa 

reproducció, com si a la fauna present no li importara en absolut. 

Per tant, demanem que s encarregue un nou Estudi de Vulnerabilitat Ambiental 

més científic i menys tendenciós.     



8.8.8.8.----    De l Estratègia Territorial Valenciana 

Malgrat el que s afirma de manera insistent tant en el Pla com en la Memòria 

Ambiental, la ubicació del camp de golf incompleix l Estratègia Territorial 

Valenciana que obliga a consolidar la infraestructura verda i restaurar les zones 

humides, tot i procurant que estes compten amb una vegetació i una fauna 

pròpies del domini biogeogràfic que les correspon i conserven els seus valors 

ambientals, paisatgístics i culturals (Directriu 138“. Cap d estos extrems els 

assegura un camp de golf.    

9.9.9.9.----    De la protecció de la Sèquia de l Auir 

La Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana protegeix especialment els 

elements de la xarxa hidrogràfica de canals i sèquies, entre els qui s hi troba la 

Sèquia de l Auir, i obliga a preservar franges d afecció entorn als mateixos. 

Però el projecte de camp de golf previst no contempla cap franja d afecció 

preservada per a la Sèquia de l Auir. Ben al contrari, sembla incloure-la com un 

element més ja que s haurà de travessar amb passos elevats, fins i tot per a 

vehicles, per accedir-hi. 

A més, cal tindre en compte que la Sèquia de l Auir és vital per a la presència 

d espècies en perill crític (com l anguila“ o d altres actualment presents a la 

Marjal de Gandia.    

10.10.10.10.----    Del consum i l evacuació de les aigües 

L Informe de l EPSAR assegura que el Pla Especial no suposa cap increment 

en la producció d aigües residuals, justificant-ho en que es tracta d una 

ampliació d actuals instal·lacions esportives que no comptaran amb abastiment 

d aigua potable ni xarxa d aigües residuals. Òbviament, és una afirmació 

errònia ja que, tot i que el camp de golf fitarà amb altres instal·lacions 

esportives existents, es tracta d una de nova que, a més, necessita d una 

aportació especial d aigua per al seu funcionament quotidià.  



En realitat, l Estudi d Integració Paisatgística del camp de golf assegura l ús 

d aigua residual de la depuradora sotmesa a un tractament terciari. D esta 

manera, és cert que no s augmentaria el consum d aigua potable, però, 

entenem que l EPSAR hauria de manifestar-se al respecte (i no ho ha fet“ ja 

que el tractament terciari resta pendent, tot i que va ser assumit l any 2009 per 

la pròpia Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que el va declarar d interès 

general.  

En definitiva, al nostre parer, cal aclarir preceptivament d on procedirà l aigua 

necessària per regar els 170.000 m2 del camp de golf, i cal també un 

pronunciament exprés dels organismes afectats sobre la instal·lació del 

tractament terciari a l EDAR Gandia-la Safor, ja que seria absolutament inviable 

(com prohibeix la legislació“ subministrar l aigua de l aqüífer per tractar-se d un 

espai amb dèficit hídric una gran part de l any.    

11.11.11.11.----    De l augment de la contaminació de l aqüífer 

Es parla també d una pretesa millora en la qualitat de les aigües, gràcies a la 

construcció del camp de golf. No entenem (des de criteris científics“ com és 

possible això ja que tant el tractament de la gespa amb fertilitzants o pesticides 

com el reg amb aigües depurades (però d elevada salinitat“ poden incorporar-

se fàcilment al flux subterrani i alterar la qualitat de les aigües subterranis, per 

l increment del nitrogen i fòsfor, en el primer cas, i el contingut salí i orgànic del 

segon. Cal destacar que estes afirmacions les realitza el propi Informe de 

Sostenibilitat Ambiental quan destaca que la contaminació hídrica pot tindre 

efectes molt negatius. 

Cal dir també que l alta permeabilitat de la zona fa especialment perillosa la 

instal·lació d un equipament com un camp de golf. 

 

 



12.12.12.12.----    De l ús de nitrats 

A Gandia, es troben en funcionament des de fa temps plantes desnitrificadores, 

que pal·liaren l alt índex de nitrats en l aigua potable. El decret 13/2000 de la 

Generalitat Valenciana declarava Gandia Zona Vulnerable a la contaminació de 

les aigües per nitrats, extrem que es pot veure seriosament agreujat amb la 

posada en funcionament del camp de golf.  

 

13.13.13.13.----    Dels moviments de terres 

El Pla permet una elevació superior a 1,5 metres sobre la cota actual del 

terreny per a la instal·lació esportiva. Açò contrasta amb el que es permet per a 

l activitat agrícola (1 m.“ i suposaria una clara alteració del paisatge i les 

referències visuals. 

 

14.14.14.14.----    De l impacte econòmic 

El Pla Especial afirma que el camp de golf provocarà un important impacte 

econòmic. Però es tracta d un judici de valor ja que no s aporta cap argument o 

estudi que justifique eixa afirmació. Val a dir, a més, que este pitch and putt  

difícilment podrà competir amb altres instal·lacions properes per la qual cosa la 

seua capacitat d atracció serà ben limitada. Pel contrari, la transformació d un 

espai natural únic com la Marjal de Gandia sí que pot tindre un impacte negatiu 

en l economia local. 

 

15.15.15.15.----    Del cost econòmic 

La Memòria de Sostenibilitat Econòmica presenta greus deficiències. A banda 

d errades en la suma del cost del camp de golf i variacions d unes taules a unes 

altres, es pretén sufragar-lo amb la venda de patrimoni del sòl i no s hi inclou 



(almenys no de manera explícita“ el cost del tractament terciari de la 

depuradora que, com ja hem assenyalat no ha assumit l EPSAR.  Cal fer 

especialment esment a les prevencions manifestades per la Intervenció 

Municipal en el seu informe de 15 de juliol de 2013 que no sembla haver-se 

tingut en compte. Per això, demanem: 

 

a“ Que s assegure que la inversió necessària per al tractament de 

les aigües les sufragarà l EPSAR o, cas contrari, s incloga en 

el pressupost del camp de golf 

b“ Que s atenguen les consideracions de l informe de la 

Intervenció Municipal de 15 de juliol de 2013 sobre el perill del 

finançament amb la venda de patrimoni municipal del sòl i de 

la falta de suport legal en els plans municipals d ajustament en 

vigor  

 

16.16.16.16.----    De l impacte social 

 

Com és sabut, gran part dels terrenys on es pensa ubicar el camp de golf són 

de propietat privada. Molts d estos propietaris s han negat a vendre els seus 

terrenys, destinats fins ara a l agricultura tradicional sent, en alguns casos, 

l única activitat econòmica familiar. Caldrà, doncs, acudir a l expropiació 

forçosa, la qual cosa suposarà un dany moral (i pot ser també econòmic“ de 

difícil reparació.  

 

 

 



DESENADESENADESENADESENA.- De la necessitat d un veritable Pla d Usos i Actuacions a la Marjal de 

Gandia 

Al llarg de les presents al·legacions hem reiterat el que en la nostra opinió ha 

motivat la redacció del present Pla Especial de la Marjal: la cobertura legal per 

a la construcció del camp de golf en sòl no urbanitzable protegit.  

A banda dels arguments ja esgrimits, val a dir que els usos permesos o 

prohibits contemplats en esta normativa no suposen cap canvi significatiu 

respecte a les limitacions que imposen les distintes lleis que afecten l espai.  

És a dir: no es tracta d un veritable pla per a la conservació futura de la marjal i 

que contemple, a més, actuacions concretes i compromisos ferms per a la seua 

recuperació i posada en valor. 

La Marjal de Gandia és un espai singular, únic, que pot mostrar la riquesa 

natural dels aiguamolls i la seua diversitat floral i faunística, així com les 

activitats humanes tradicionals lligades a ells (agricultura, pesca...“ i que, 

patrimonialment, ens han legat un seguit d elements (materials i immaterials“ 

d alt valor etnològic.  

Ens cal un ampli consens sobre el seu futur (en el que no caben, però, 

agressions ni transformacions radicals“. Un consens i un futur que este Pla 

Especial no assegura. 

Per això, demanem que s encete un procés per a la redacció d un nou Pla 

Especial que compte, de partida, amb la màxima participació possible, i que 

contemple majors nivells de protecció i actuacions de regeneració o de 

recuperació, compatibles amb els usos tradicionals i els legítims drets dels 

propietaris, eliminant el camp de golf programat. 

 

 

 



Per tot l exposat,     

DEMANEMDEMANEMDEMANEMDEMANEM    

    

Que es tinguen per presentades, en temps i forma, estes al·legacions al Pla 

Especial de la Marjal de Gandia i del Bé d Interés Cultural de l Alqueria del Duc 

(PP-741“. 

 

       Gandia, 8 d octubre del 2014 

 

 

 

 

 

 

Lorena Milvaques Faus                               Facund Puig Muñoz 
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