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ADDENDA PER LA QUAL ES PRORROGA LA VIGÈNCIA I S'ÀMPLIA L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA 

D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT, I UN GRUP DE PROPIETARIS DELS MUNICIPIS 

DE RIBA-ROJA DE TÚRIA I PATERNA, A L'ENTORN DEL PARATGE DE LA VALLESA DEL MANDOR, 

PER A LA GESTIÓ FORESTAL DE LA MUNTANYA DE LA SEUA PROPIETAT, I LA SEUA INTEGRACIÓ 

AL PARC NATURAL DEL TÚRIA  

  

València, a la data de la signatura  

  

  

REUNITS  

  

D'una part, la Sra. Mireia Mollà Herrera, Honorable Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en virtut del Decret 6/2019, de 17 de juny (DOGV de 17.06.2019), 

del president de la Generalitat, pel qual es nomena les persones titulars de les vicepresidències i de les 

conselleries, en representació d’aquesta d'acord amb les facultats que li confereix l'article 28 de la Llei 5/1983, 

de 30 de desembre, del Consell, i els articles 6.3 i 12.6. del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel 

qual es regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.  

  

D'una altra part, la Sra. María Caridad Lassala Gómez-Trénor, major d'edat, amb DNI núm.    , i domiciliada a 

l'efecte de notificacions a   València, carrer            , en nom propi, propietària de les parcel·les cadastrals:  

  

Polígon  Parcel·la  Municipi  Afectació  

1  82  Paterna  parcial  

1  88  Paterna  parcial  

1  89  Paterna  parcial  

15  1  Paterna  parcial  

15  2  Paterna  completa  

15  3  Paterna  completa  

15  4  Paterna  completa  

15  23  Paterna  completa  

  

  

I el Sr. Álvaro Gómez-Trénor Aguilar, major d'edat, amb DNI núm.  , amb domicili a efecte de notificacions a   

València, C         ,  , en nom propi i en representació de les seues germans Sra. Alicia, Sra. Marta, Sra. Paloma-

María i Sr. Pablo Gómez-Trénor Aguilar, representació que s'acredita mitjançant còpia d'escriptura de poder 

especial atorgat davant el Notari de València, Sr.  , el 15 de novembre de 2006, amb número   del seu protocol; 

propietaris de les parcel·les cadastrals:  

  

Polígon  Parcel·la  Municipi  Afectació  

1  75  Paterna  parcial  

1  93  Paterna  completa  

1  94  Paterna  completa  

1  95  Paterna  completa  



   

  

2  
  

  

I en nom de la comunitat de béns Enrigue Trénor, CB, en la qual s'integren tots els constitutius de l'herència 

del Sr. Enrique Trénor Lamo de Espinosa, representació que s'acredita mitjançant document privat de 

constitució de la comunitat de béns, en la qual se'l nomena Administrador solidari, de data 18 de maig de 

2020, i en la qual s'inclouen les parcel·les cadastrals:  

  

Polígon  Parcel·la  Municipi  Afectació  

1  74  Paterna  completa  

2  98  Paterna  completa  

8  14  Riba-Roja  parcial  

9  11  Riba-Roja  parcial  

10  1  Riba-Roja  completa  

10  2  Riba-Roja  completa  

10  3  Riba-Roja  parcial  

10  6  Riba-Roja  completa  

10  8  Riba-Roja  parcial  

10  10  Riba-Roja  parcial  

10  11  Riba-Roja  completa  

10  12  Riba-Roja  completa  

  

  

  

  

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària i suficient per a subscriure aquest conveni 

de col·laboració, en la representació amb què actua cadascuna d'elles i, a aquest efecte,  

  

  

EXPOSEN  

  

Primer. Que amb data 29 de gener de 2015, va ser signat un conveni de col·laboració entre la Conselleria 

d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat i un grup de propietaris dels municipis de Ribaroja 

de Túria i Paterna, a l'entorn del paratge de la Vallesa del Mandor, per a la gestió forestal de la muntanya de 

la seua propietat, i la seua integració al Parc Natural del Túria.  

  

Segon. Que l’esmentat conveni té per objecte l'establiment d'una col·laboració entre la Conselleria 

d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (ara Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 

Climàtica i Transició Ecològica) de la Generalitat i els propietaris signants, titulars de terrenys en els TM de 

Riba-roja de Túria i Paterna, a l'entorn del paratge de la Vallesa del Mandor, en relació amb la gestió forestal 

dels terrenys de la seua propietat inclosos en l'àmbit d'aplicació del conveni amb la finalitat de cedir la 

disponibilitat dels terrenys cartografiats adjuntats al conveni, per al desenvolupament de les accions derivades 

del Pla d'acció territorial forestal i la millora natural i conservació d'aquest enclavament emblemàtic del Parc 

Natural del Túria, i aconseguir els objectius mediambientals establits tant en la normativa forestal com en el 

Decret 42/2007, de 13 d’abril, d'aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals d'aquest parc natural.  
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Tercer. Que en data 23 d'octubre de 2019 es va subscriure una addenda a aquest conveni, amb la finalitat 

d'adaptar-lo a les disposicions previngudes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.  

  

Quart. Que en data 9 de juny de 2020 va tindre entrada en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament 

Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica una sol·licitud d’ Álvaro Gómez-Trénor Aguilar en 

representació d'Enrique Trénor, CB, d'ampliació de l'àmbit de l’esmentat conveni amb incorporació de 

parcel·les immediates al perímetre actualment definit provinents de l'herència d’Enrique Trénor Lamo de 

Espinosa, i hui formant part de la comunitat de béns exposada, proposant així mateix la pròrroga de la durada 

del conveni, per quatre anys addicionals, a l'empara del que es preveu en la clàusula sisena del conveni.  

  

Cinqué. Que s'ha emés informe favorable del Servei de Gestió d'Espais Naturals, de data 27 d'octubre de 

2020, i de la Secció Forestal de València, de data 7 de desembre de 2020, sobre la viabilitat d'incloure les 

parcel·les 1 del polígon 10 i part de la parcel·la 11 del polígon 9, ambdues del TM de Riba-roja de Túria,  i la 

parcel·la 98 del polígon 2 de Paterna, en el conveni a què s’ha fet referència.  

  

D'acord amb el que s’ha declarat en l’esmentat informe de la Secció Forestal de València ha de realitzar-se 

una modificació del Pla d'ordenació forestal, afegint-hi aquestes parcel·les i prorrogar la seua vigència.  

  

Sisé. Conforme a la clàusula sisena de l’esmentat conveni, és voluntat de la Conselleria d'Agricultura,  

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i les altres parts prorrogar-ne la vigència 

conformement a les condicions que s'estableixen en aquest document.  

  

Des de la seua subscripció s'ha produït la defunció, el dia 1 d’octubre de 2017, a València, d'una de les parts 

signants, el senyor Enrique Trénor Lamo de Espinosa. Per això, se suprimeix l'esment a aquesta part, 

mantenint-se les restants parts signants i la comunitat de béns en la qual s'integren les parcel·les provinents 

de l'herència del Sr. Enrique Trénor Lamo de Espinosa objecte de l'ampliació de l'àmbit del conveni.  

  

Per tot el que s’ha exposat, les parts intervinents es reconeixen recíprocament capacitat i legitimació per a 

signar aquesta addenda al conveni esmentat en l'expositiva 1 anterior, formalitzant-la sobre la base de les 

següents  

  

  

CLÀUSULES  

  

PRIMERA. OBJECTE  

  

Aquesta addenda té per objecte prorrogar en quatre anys la durada del conveni de col·laboració entre la 

Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat i un grup de propietaris dels municipis 

de Riba-roja de Túria i Paterna, a l'entorn del paratge de la Vallesa del Mandor, per a la gestió forestal de la 

muntanya de la seua propietat, i la seua integració al Parc Natural del Túria”, subscrit en data 29 de gener de 

2015 i de la seua addenda de data 23 d'octubre de 2019 i la incorporació de noves parcel·les al seu àmbit 

d'aplicació.  

  

SEGONA. DURADA I EFECTES DE LA PRÒRROGA  

  

Les parts signants acorden la pròrroga del conveni, que farà efecte des del 23 d'octubre de 2023 i tindrà una 

durada de quatre anys des d’aquesta, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 49.h de la Llei 40/2015, 

d'1 d'octubre.  
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TERCERA. AMPLIACION DE L’ÀMBITO D’APLICACIÓ DEL CONVENI  

  

L'aplicació del conveni que ara es modifica d'acord amb l'article 49.g de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, s'amplia 

a les parcel·les identificades mitjançant consultes descriptives i gràfiques de dades cadastrals, que s'adjunten 

al conveni com a part integrant d'aquest, i són les següents:  

  

‒ Parcel·la 1 del polígon 10 de Riba-Roja de Túria, amb referència cadastral 46216A010000010000TX, i una 

superfície de 0,5944 hectàrees.  

  

‒ Part de la parcel·la 11 del polígon 9 de Riba-Roja de Túria, amb referència cadastral 

46216A009000110000TM, i en concret una superfície de 14,8921 hectàrees (la resta de la parcel·la ocupada 

per plantació de cítrics, segons es comprova en actualització del SIGPAC adjunta).  

  

‒ Parcel·la 98 del polígon 2 de Paterna, amb referència cadastral 46192A002000980000JW, i una superfície 

de 5,2283 hectàrees.  

  

QUARTA. ABSÈNCIA D'OBLIGACIONS ECONÒMIQUES  

  

L'aplicació i execució d'aquesta addenda, incloent-hi a aquest efecte tots els actes jurídics que puguen 

derivarse en la seua execució i desenvolupament, no podrà suposar obligacions econòmiques per a la 

Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.  

  

En prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda per triplicat exemplar, en el lloc i data anteriorment 

indicats.  

  

  

Per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament 

Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica  

  

Pels propietaris  

  

  

  

Honorable Sra. Sra. Mireia Mollà Herrera  

  

  

  

  

Sra. Caridad Lassala Gómez-Trénor  

  

  

  

  

  

Sr. Alvaro Gómez-Trénor Aguilar  
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ANNEX  

  

Plànols de les parcel·les propietat de la comunitat de béns Enrique Trénor, CB, a què es fa referència 

en la clàusula tercera  

  

  

  



 

 Jueves , 1 de Abril de 2021 

  

46216A009000110000 TM 

Polígono 9 Parcela 11 

MANDOR. RIBA-ROJA DE TURIA [VALENCIA] 

RÚSTICO 

Agrario 

   a NR Agrios regadío 02 25.932 
   b I- Improductivo 00 636 
   c I- Improductivo 00 34 
   d MM Pinar maderable 00 161.228 

181.947 m2 
100,00  % 

1/8000 



 

 Jueves , 1 de Abril de 2021 

  

46216A010000010000 TX 

Polígono 10 Parcela 1 

MANDOR. RIBA-ROJA DE TURIA [VALENCIA] 

RÚSTICO 

Agrario 

   0 MM Pinar maderable 00 5.944 

5.944  m 2 
100,00  % 

1/2500 



 

 Jueves , 1 de Abril de 2021 

 

46192A002000980000 JW 

Polígono 2 Parcela 98 

BARRANCO HONDO. PATERNA [VALENCIA] 

RÚSTICO 

Agrario 

   a MM Pinar maderable 01 16.632 
   b CR Labor o labradío regadío 03 7.887 
   c FR Frutales regadío 00 4.818 
   d MM Pinar maderable 02 22.946 

52.283 m2 
100,00  % 

1/8000 


