
                                                                                  

Àngel Oltra Pérez, com a portaveu del Grup Municipal Compromís per Pego a l’Ajuntament 

de Pego, presenta a la corresponent comissió informativa per al seu debat i, si escau, dictamen 

per al pròxim plenari:

DECLARACIÓ DE PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE LA PENYA DEL GAT, ELS BARRANCS DE 

LA CANAL I DE LES COVES I DEL XICAL

El Paratge Natural Municipal (PNM) és una figura que facilita la gestió i ordenació d'àrees 

naturals dels municipis amb característiques interessants des del punt de vista ambiental, 

millorant així la tasca de protecció sobre aquests.

Els PNM compleixen la funció de:

– conservació, regeneració i millora dels valors naturals i culturals que han motivat la seua 

declaració.

– posada en valor i ús sostenible dels esmentats valors, contribuint amb això al 

desenvolupament sostenible del municipi en termes econòmics, socials i culturals.

– ús públic de l'entorn compatible amb els objectius de conservació, en matèria de gaudi 

ordenat del medi, educació ambiental i estudi dels valors ambientals i culturals.

Aquesta figura es desenvolupa amb normes d'ús, directrius de gestió i en programes d'actuació, 

dirigits a la conservació, l'aprofitament sostenible i l'ús públic.

La gestió dels PNM correspon a l'ajuntament promotor, que mitjançant la creació d'un Consell de 

Participació del Paratge, amb funcions consultives i d'assessorament, vehicula la participació i 

implicació dels propietaris de terrenys integrats en la protecció i dels sectors locals implicats i  

interessats, i del que formen part tant l'Ajuntament com la Conselleria competent.

A més, el Paratge Natural Municipal, facilita la cooperació amb l'Administració autonòmica per a 

l'assessorament tècnic, possibles actuacions i consecució de línies específiques d'ajuda, a més 

de fomentar la participació d'entitats públiques o privades.



                                                                                  

Per això caldria recollir sota aquesta figura de protecció municipal la zona que comprén els 

barrancs de les Coves i de la Canal i el Xical fins al paratge de la Penya del Gat.

Aquesta zona quedaria emmarcada per l'àrea de la Penya del gat, seguiria pel barranc en 

direcció sud-oest, i continuaria per la cresta de la Solana de la Canal fins al límit de terme 

municipal; de la mateixa manera, el perímetre sud que emmarcaria el barranc, en arribar a la 

zona on s'uneixen el Barranc de la Canal i el Barranc de les Coves continuaria cap al sud, 

seguint el marge est del Barranc de Rupaix, pujant per la cresta de la Lloma de Peres fins al 

Racó de Pasqual i d'ací fins al límit de la fita del terme municipal amb la Vall d'Ebo a l'Alt de 

Pasqual.

El límit de terme entre els dos punts descrits anteriorment acabarien tancant l'àrea que seria 

d'unes 875 ha.

La zona proposada, que hauria d'ampliar-se per part de l'ajuntament veí de la Vall d'Ebo, 

englobaria, com ja s'ha dit, la Penya del gat, el Barranc de la Canal, el Xical i el Barranc de les 

Coves, que  és una zona amb un elevat interès ambiental, tant pel que encara conserva com per 

la potencialitat en els pròxims anys, ja que són zones idònies per a la reproducció d'un bosc de 

ribera i de zones de bosc mediterrani ombrívol.

Per altra banda la zona de la Penya del Gat té una elevada component emotiva i d'estima per a 

totes les persones de Pego, i per això, i aprofitant la restauració paisatgística que s'ha fet del seu 

entorn, hauria de quedar inclosa, com també ho ha d'estar el Barranc de l'Horta fins a la 

bifurcació amb els barrancs de les Coves i la Canal.

A més cal incidir en els valors culturals i patrimonials que suposen les recentment trobades 

pintures rupestres del Barranc de la Canal, o els impressionants abancalaments de la zona del 

Xical, o l'ús com a refugi ramader de la Cova Negra; tot això ens indica l'intens ús que s'ha fet de 

la zona des del principi del seu poblament i al llarg de tota la història de Pego.



                                                                                  

Cal destacar la que és l'activitat més habitual actualment a la zona, el senderisme, ja que és una 

de les àrees més transitades per les persones amants de la muntanya.

Amb això pensem que caldria protegir la zona de la Penya del Gat, del Xical i els barrancs que 

l'envolten sota la figura de Paratge Natural Municipal. Una zona que va sofrir, en la seua major 

part, l'incendi del 2015 i que cal, no sols restaurar, sinó també valorar.

Per tot això proposem:

ACORDS.

1. Que l'Ajuntament inicie els procediments per tal de declarar la zona de la Penya del Gat, el  

Xical i els barrancs de les Coves i de la Canal com a Paratge Natural Municipal.

2. Que es propose a l'Ajuntament de la Vall d'Ebo que declare com a Paratge Natural Municipal 

amb continuïtat espacial amb la declaració de la part de Pego dels trams finals i entorn dels 

barrancs de les Coves i la Canal. 

                                                       

   Pego, a 27 de gener de 2017

Àngel Oltra Pérez                                      
Portaveu Compromís per Pego


