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RESOLUCIÓ DE CONSIDERACIONS A L’ADMINISTRACIÓ
1. Antecedents
1.1. El 29/11/2021, el (...), amb DNI (...), presentà un escrit de queixa en què manifestava els fets i les
consideracions referents a la seua queixa:
“En el ple ordinari d'Alcàsser del dia 20/10/2021 i a preguntes a l'alcaldessa sobre la instal•lació
d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) en el nostre terme municipal, als ciutadans
se'ns respon que és una mentida, que és una “ratlla en un pla” i que “no hi ha res”.
Després d'aquest ple, els veïns decideixen contrastar la informació que es dona com a resposta en
l'esmentat ple, resultant: Que el dia 13/10/2021 la consellera d'Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, visita la ubicació de la nova EDAR d'Alcàsser. D
‘aquesta visita no s'informa la ciutadania ni als partits de l'oposició a l'Ajuntament.
En la pàgina de la Conselleria d'Agricultura, en els plans de la secció d'Aigua apareixen: La
Memòria de l'estudi de viabilitat de la remodelació del Col·lector Oest, nova EDAR d'Alcàsser i
infraestructura de reutilització i Els Plans de l'estudi de viabilitat de la remodelació del Col·lector
Oest, nova EDAR d'Alcàsser i infraestructura de reutilització.
També amb data 13/10/2021, en nota de premsa del gabinet de comunicació de la Generalitat
Valenciana, apareix: “L'estudi que ha servit de base a l'elaboració d'aquest projecte ha sigut
consensuat per la Conselleria amb 14 municipis de l'Horta Sud i de les comunitats de regants del
Canal Xúquer-Túria”.
Posteriorment, en el ple del dia 17/11/2021, en el seu torn de precs i preguntes, diversos veïns i
representants dels regants del Canal Xúquer-Túria, insisteixen i tornen a sol·licitar explicacions a la
seua màxima representant obtenint com a resposta resumida que l'obra és d'interés general i que
no poden fer res, que es farà sí o sí i que té moltíssims beneficis (que no són explicats
detalladament)”.

Amb data 14/12/2021 l’autor de la queixa va demanar formalment a l’Ajuntament d’Alcàsser més informació
concreta respecte de l’estació depuradora d’aigües residuals.
1.2. El 9/12/2021 es requereix l’autor de la queixa perquè aporte una còpia de la reclamació o sol·licitud
d'informació presentada davant de l'Ajuntament d’Alcàsser respecte de la instal·lació d’una estació
depuradora d’aigües residuals (EDAR), cosa que formalitza amb data 14/12/2021.
1.3. El 17/12/2021, admesa la queixa a tràmit, es requereix a l’Ajuntament d’Alcàsser que envie, en el
termini màxim d’un mes, la informació que l’Ajuntament d’Alcàsser té sobre la instal·lació d’una estació
depuradora d’aigües residuals.
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1.4. El 28/12/2021 es registra l’informe remés per l’Ajuntament en què exposa, en essència, el següent:
“(…) En el día de hoy, se ha dado traslado de la información obrante en este municipio, y del
acuerdo para requerir a la administración competente para que facilite la información que resulte
necesaria, así como se han solicitado los oportunos informes a los técnicos municipales de la que,
en su caso, no obre en la publicación a la que hemos remitido al solicitante y que es la siguiente:
II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana
Estudio para la mejora en los sistemas de saneamiento ubicados en el ámbito del Colector
Oeste
Carpeta_1_de_2.7z (1,3 Gb)
Carpeta_2_de_2.7z (4 Gb)
Proyecto de los tanques de tormenta de Acuamed
Memoria del estudio de viabilidad de la remodelación del Colector Oeste, nueva EDAR de
Alcàsser e infraestructura de reutilización
Planos del estudio de viabilidad de la remodelación del Colector Oeste, nueva EDAR de
Alcàsser e infraestructura de reutilización.
Toda esta documentación obra en el enlace https://agroambient.gva.es/es/web/agua/planes, de la
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

1.5. El 28/12/2021 el Síndic remet l’informe de l’Ajuntament d’Alcàsser a la persona interessada per a
al·legacions durant el termini de deu dies hàbils.
1.6. El 5/1/2022 la persona interessada presenta al·legacions. En essència, hi exposa el següent:
“(…) Que NO S'APORTA LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA, atés que la que s'aporta ja és
coneguda per mi en estar publicada de manera oberta en la pàgina web de la Generalitat
Valenciana, com ja indique en el meu escrit que obri el present procediment:
"- En la pàgina de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició
Ecològica,
en
els
plans
de
la
secció
d'Aigua
(https://agroambient.gva.es/es/web/agua/planes), apareixen:
- La Memòria de l'estudi de viabilitat de la remodelació del Col·lector Oest, nova EDAR d'Alcàsser i
infraestructura de reutilització.
- Els Plans de l'estudi de viabilitat de la remodelació del Col·lector Oest, nova EDAR d'Alcàsser i
infraestructura de reutilització".
Així mateix, vull fer constar que la meua queixa ha de romandre oberta en tant no s'aporte
informació més detallada, a més del reflectit en l'informe de l'Ajuntament, en concret:
"...de l'acord per a requerir a l'administració competent perquè facilite la informació que resulte
necessària, així com s'han sol·licitat els oportuns informes als tècnics municipals".
També, i a causa de la impossibilitat tècnica d'aportar tot el text original en la instància general de
l'Ajuntament d'Alcàsser, per via telemàtica, sol·licite conéixer EN QUINS TERMES S´ACCEPTA LA
UBICACIÓ DE LA DEPURADORA EN EL NOSTRE MUNICIPI, tal com es reflecteix en la nota de
premsa del gabinet de comunicació de la Generalitat Valenciana del passat dia 13/10/2021:
- “L'estudi que ha servit de base a l'elaboració d'aquest projecte ha sigut consensuat per la
Conselleria amb 14 municipis de l'Horta Sud i de les comunitats de regants del Canal XúquerTúria”.
Ampliant-se la sol·licitud d'informació, si fora necessari, a la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (…)”.

1.7. El 7/2/2022 es requereix a l’Ajuntament d’Alcàsser que ens remeta una còpia dels informes emesos
pels tècnics municipals en relació amb la instal·lació d'una estació depuradora d'aigües residuals. També es
requereix a la Conselleria de Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica que ens envie un detall de la informació que té la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la instal·lació d’una estació depuradora d’aigües
residuals.
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1.8. El 9/2/2022 es registra l’informe remés per l’Ajuntament en què exposa, en essència, el següent:
“(…) Ingeniero Industrial Municipal del Ayuntamiento de Alcàsser, con referencia al expediente
arriba mencionado, en atención a la Providencia de Alcaldía de fecha 27 de diciembre de 2021,
respecto a la instalación de una EDAR en el T.M. de Alcàsser
INFORMA:
Respecto a las dos cuestiones solicitadas por la providencia antes mencionada:
1.- Pendencia, existencia o inicio de expediente, de cualquier naturaleza, que directa o
indirectamente pueda tener relación con la ejecución de unas obras de instalación, incluso con
carácter previo o de preparación, de una estación depuradora en el término municipal de Alcàsser.
A fecha de hoy no existe expediente alguno en el Departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento, sobre la instalación o construcción de una EDAR en el T.M. de Alcàsser.
2.- Existencia de informe/s emitidos a solicitud de cualquier administración pública, incluso el
propio Ayuntamiento de Alcàsser, que de manera directa o indirecta versen sobre el planeamiento,
planteamiento o estudio relativo a la ubicación de una EDAR en el término municipal de Alcàsser.
No se ha emitido por los técnicos municipales ni ha sido solicitado por ninguna otra Administración
o particular informe alguno respecto a la ninguna de las cuestiones planteadas (…)”.

1.9. El 9/2/2022 el Síndic remet l’informe de l’Ajuntament d’Alcàsser a la persona interessada per a
al·legacions durant el termini de deu dies hàbils.
1.10. L’11/2/2022 la persona interessada presenta al·legacions. En essència, exposa el següent:
“(…) Que en el ple municipal del passat dia 26/01/2022 (adjunte fragment del vídeo), la senyora
alcaldessa comunica que va ser present en una videoconferència on es van exposar 4 possibles
ubicacions per a la depuradora, sense aportar més detalls.
Així mateix, en xarrada informativa organitzada i retransmesa per l'Ajuntament d'Albal, en relació a
la instal·lació de la depuradora a Alcàsser, i en paraules del Director General de l'Aigua, Manuel
Aldeguer, es diu que: “Durant almenys 6 mesos, director tècnic de la Confederació, medi natural,
AJUNTAMENT D'ALCÀSSER, regants i direcció general de l'aigua, SETMANA SÍ, SETMANA NO
han estat recorrent una cosa i una altra" (en relació a la ubicació i estudi de la depuradora) (adjunte
fragment del vídeo).
Per tot el que s'ha exposat, queda patent que l'Ajuntament d'Alcàsser ha participat de manera
activa en els estudis i reunions prèvies a la decisió d'instal·lar una mega depuradora en la nostra
població, que és informació d'interés general per al poble i els veïns d'Alcàsser i que es continua
vulnerant el meu dret a la citada informació.
Per concretar, i si així ho estima la seua institució, pregue que romanga oberta la meua queixa fins
que:
- Es facilite la informació de la qual dispose l'Ajuntament d'Alcàsser en relació a:
- Les visites conjuntes amb el director tècnic de la confederació, medi natural, Ajuntament
d'Alcàsser, regants i direcció general de l'aigua. (No em referisc a aquella informació que forme
part d'un expedient administratiu, sinó que s'emeta un informe específic de la sol·licitud que estic
exposant, atés que és palesa que existeix la informació sol·licitada).
- La videoconferència on es van plantejar 4 possibles ubicacions i el sentit de vot/postura adoptada
per la senyora alcaldessa en aquesta.
Així mateix, reitere conéixer en quins termes s'accepta la ubicació de la depuradora en el nostre
municipi, tal com es reflecteix en la nota de premsa del gabinet de comunicació de la Generalitat
Valenciana del passat dia 13/10/2021 (L'estudi que ha servit de base a l'elaboració d'aquest
projecte ha sigut consensuat per la Conselleria amb 14 municipis de l'Horta Sud i dels comunitats
de regants del Canal Xúquer-Túria)”.
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1.11. El 4/3/2022 es registra l’informe remés per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en què exposa, en essència, el següent:
“(…) l’informe que en la pàgina web de la conselleria d’Agricultura Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica es troba disponible la Memòria de l'estudi de
viabilitat de la remodelació del Col.lector Oest, nova EDAR d’Alcasser i els Plans de l'estudi de
viabilitat de la remodelació del Col.lector Oest, Nova Edar d’Alcàsser i infraestructura de
reutilització, que detallen de manera exhaustiva el projecte de la instal.lació de l’estació depuradora
d’Alcàsser, als quals pot accedir en el següent enllaç: https://agroambient.gva.es/va/web/agua/planes
(...)”.

1.12. El 4/3/2022 el Síndic remet l’informe de la Conselleria a la persona interessada per a al·legacions
durant el termini de deu dies hàbils.
1.13. El 8/3/2022 la persona interessada presenta al·legacions. En essència, exposa el següent:
“(…) Que novament NO S'APORTA LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA, atés que la que s'aporta ja
és coneguda per mi en estar publicada de manera oberta en la pàgina web de la Generalitat
Valenciana, com ja indique en el meu escrit que obri el present procediment (…) vull fer constar
que la meua queixa ha de romandre oberta en tant no s'aporte informació més detallada, en
concret vull traslladar a la Conselleria esmentada les SEGÜENTS PREGUNTES CONCRETES:
Tal com s'assenyala a la nota de premsa del passat 13/10/2021 en relació a la presentació del
projecte de sanejament per a l'Horta Sud que millorarà la qualitat de l'aigua de l'Albufera i donarà
servei a 11.300 fanecades de regadiu (adjunte document):
El estudio que ha servido de base a la elaboración de este proyecto ha sido consensuado por la
Conselleria con 14 municipios de l'Horta Sud y de las comunidades de regantes del Canal XúquerTúria.
¿Com s'arriba al consens, i baix quin criteri (donat que no era la primera opció), entre tots els
municipis per a ubicar, tal com apareix a l'estudi, la depuradora al terme d'Alcàsser?
¿Quines han sigut les reunions mantingudes al respecte i el sentit del vot de cadascuna de les
localitats? A més demane poder consultar les actes de les citades reunions.
¿Per què no informa aquesta Conselleria a la població i veïns afectats d'Alcàsser donada la
magnitud i impacte de l'instal·lació? (…)”. [sic]

2. Consideracions a l’Administració
L'article 45 de la Constitució configura el medi ambient com un bé jurídic, del gaudi del qual són titulars tots
els ciutadans i la conservació del qual és una obligació que comparteixen els poders públics i la societat en
el seu conjunt. Tothom té dret a exigir als poders públics que adopten les mesures necessàries per a
garantir l'adequada protecció del medi ambient i gaudir del dret a viure en un medi ambient sa.
Correlativament, imposa a tothom l'obligació de preservar i respectar aquest mateix medi ambient.
Aquesta institució ha declarat amb reiteració que, perquè els ciutadans, individualment o col·lectivament,
puguen participar en aquesta tasca de protecció de manera real i efectiva, resulta necessari disposar dels
mitjans instrumentals adequats, i actualment té una significació especial la participació en el procés de
presa de decisions públiques. Atés que la participació, que amb caràcter general consagra l'article 9.2 de la
Constitució, i per a l'àmbit administratiu l'article 105, garanteix el funcionament democràtic de les societats i
introdueix més transparència en la gestió dels assumptes públics.
El Conveni de la Comissió Econòmica per a Europa de Nacions Unides sobre accés a la informació, la
participació del públic en la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient, fet a
Aarhus el 25 de juny de 1998, va ser ratificat per Espanya al desembre de 2004 i va entrar en vigor el 31 de
març de 2005.
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El conegut com a Conveni d'Aarhus parteix del postulat següent: perquè els ciutadans puguen gaudir del
dret a un medi ambient saludable, i complir el deure de respectar-lo i protegir-lo, han de tenir accés a la
informació mediambiental rellevant, han d'estar legitimats per a participar en els processos de presa de
decisions de caràcter ambiental i han de tenir accés a la justícia quan aquests drets els siguen negats.
L'article 3 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de
participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, reconeix els drets següents:
1) En relació amb l'accés a la informació:
a) A accedir a la informació ambiental que es trobe a les mans de les autoritats públiques o d'altres
subjectes en nom seu, sense que per a això estiguen obligats a declarar un interés determinat, qualsevol
que siga la seua nacionalitat, domicili o seu.
b) A ser informats dels drets que els atorga la present llei i ser assessorats per al seu correcte exercici.
c) A ser assistits en la seua cerca d'informació.
d) A rebre la informació que sol·liciten en els terminis màxims establits en l'article 10.
e) A rebre la informació ambiental sol·licitada en la forma o el format triats, en els termes previstos en
l'article 11.
f) A conéixer els motius pels quals no se'ls facilita la informació, totalment o parcialment, i també aquells
pels quals no se'ls facilita aquesta informació en la forma o el format sol·licitats.
g) A conéixer el llistat de les taxes i preus que, si escau, siguen exigibles per a la recepció de la informació
sol·licitada, com també les circumstàncies en les quals es pot exigir o dispensar el pagament.
2) En relació amb la participació pública:
a) A participar de manera efectiva i real en l'elaboració, modificació i revisió d'aquells plans, programes i
disposicions de caràcter general relacionats amb el medi ambient inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta
Llei.
b) A accedir amb antelació suficient a la informació rellevant relativa als referits plans, programes i
disposicions de caràcter general.
c) A formular al·legacions i observacions quan estiguen encara obertes totes les opcions i abans que
s'adopte la decisió sobre els esmentats plans, programes o disposicions de caràcter general i al fet que
siguen tingudes degudament en compte per l'administració pública corresponent.
d) Al fet que es faça públic el resultat definitiu del procediment en el qual s’ha participat i s'informe dels
motius i consideracions en els quals es basa la decisió adoptada, incloent-hi la informació relativa al procés
de participació pública.
e) A participar de manera efectiva i real, d'acord amb el que es disposa en la legislació aplicable, en els
procediments administratius tramitats per a l'atorgament de les autoritzacions regulades en la legislació
sobre prevenció i control integrat de la contaminació, per a la concessió dels títols administratius regulats en
la legislació en matèria d'organismes modificats genèticament, i per a l'emissió de les declaracions
d'impacte ambiental regulades en la legislació sobre avaluació d'impacte ambiental, com també en els
processos planificadors previstos en la legislació d'aigües i en la legislació sobre avaluació dels efectes dels
plans i programes en el medi ambient.
3) En relació amb l'accés a la justícia i la tutela administrativa:
a) A recórrer els actes i les omissions imputables a les autoritats públiques que contravinguen els drets que
aquesta Llei reconeix en matèria d'informació i de participació pública.
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b) A exercir l'acció popular per a recórrer els actes i les omissions imputables a les autoritats públiques que
constituïsquen vulneracions de la legislació ambiental en els termes previstos en aquesta Llei.
4) Qualsevol altre que reconega la Constitució o les lleis.
En el cas que ens ocupa, l'autor de la queixa denuncia que no ha rebut informació suficient sobre la
instal·lació d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) al municipi d'Alcàsser. Concretament,
planteja la necessitat de conéixer aquestes qüestions:
- Per part de l'Ajuntament d'Alcàsser:
a) Les visites conjuntes amb el director tècnic de la confederació, medi natural, Ajuntament d'Alcàsser,
regants i direcció general de l'aigua. (No em referisc a aquella informació que forme part d'un expedient
administratiu, sinó que s'emeta un informe específic de la sol·licitud que estic exposant, atés que és palesa
que existeix la informació sol·licitada).
b) La videoconferència en què es van plantejar 4 possibles ubicacions i el sentit de vot/postura adoptada per
la senyora alcaldessa en aquesta.
c) En quins termes s'accepta la ubicació de la depuradora al nostre municipi, tal com es reflecteix en la nota
de premsa del gabinet de comunicació de la Generalitat Valenciana del passat dia 13/10/2021 (L'estudi que
ha servit de base a l'elaboració d'aquest projecte ha sigut consensuat per la Conselleria amb 14 municipis
de l'Horta Sud i de les comunitats de regants del Canal Xúquer-Túria)”.
- Per part de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica:
En relació amb l'estudi que ha servit de base a l'elaboració d'aquest projecte ha sigut consensuat per la
Conselleria amb 14 municipis de l'Horta Sud i de les comunitats de regants del Canal Xúquer-Túria, es
plantegen les qüestions següents:
a) Com s'adopta el consens, i sota quin criteri (atés que no era la primera opció), entre tots els municipis per
a situar, tal com apareix en l'estudi, la depuradora al terme d'Alcàsser?
b) Quines han sigut les reunions mantingudes respecte d’això i el sentit del vot de cadascuna dels localitats?
A més demane poder consultar les actes de les reunions.
c) Per què no informa aquesta Conselleria la població i veïns afectats d'Alcàsser atesos la magnitud i
l’impacte de la instal·lació?
Respecte de les obligacions de les administracions públiques en matèria d'informació ambiental, l'article 5
de la citada Llei 27/2006 imposa les següents:
a) Informar el públic de manera adequada sobre els drets que els atorga la present Llei, com també de les
vies per a exercir aquests drets.
b) Facilitar informació per al seu correcte exercici, com també consell i assessorament en la mesura en què
resulte possible.
c) Garantir que el seu personal assistisca al públic quan tracte d'accedir a la informació ambiental.
d) Fomentar l'ús de tecnologies de la informació i de les telecomunicacions per a facilitar l'accés a la
informació.
e) Garantir el principi d'agilitat en la tramitació i resolució de les sol·licituds d'informació ambiental.
Aquesta institució considera que sense informació ambiental és impossible que la participació pública siga
real i efectiva. A banda de fer públicament accessible a través de les pàgines web de la Conselleria de
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i de l'Ajuntament
d'Alcàsser tota la informació rellevant sobre el projecte d'instal·lació de la depuradora, és imprescindible
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també informar del dret a participar i de la forma en la qual ho poden fer; reconéixer el dret a formular
observacions i comentaris en aquelles fases inicials del procediment en les quals estiguen encara obertes
totes les opcions de la decisió que haja d'adoptar-se i justificar la decisió finalment adoptada i la forma en la
qual s'ha desenvolupat el tràmit de participació.
En aquesta línia d'incrementar la transparència i participació pública en els processos de presa de decisions
que incideixen en la col·lectivitat, i encara que encara no estiga en vigor, l'article 16.1.i) de la Llei 1/2022, de
13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern (DOCV núm. 9323, de data 22/4/2022), imposa a
la Conselleria de d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica aquesta
nova obligació de publicar la següent informació en el Portal de Transparència:
“els documents que se sotmeten a consulta pública o en un període d'informació pública durant la seua
tramitació, com també les al·legacions que es realitzen durant aquest tràmit i l'informe de valoració de les
al·legacions formulades”.

3. Resolució
Primer. RECOMANEM a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica que facilite a l'autor de la queixa la següent informació en relació amb l'estudi que ha
servit de base a l'elaboració d'aquest projecte que ha sigut consensuat per la Conselleria amb 14 municipis
de l'Horta Sud i de les comunitats de regants del Canal Xúquer-Túria:
a) Com s'adopta el consens, i sota quin criteri (atés que no era la primera opció), entre tots els municipis per
a situar, tal com apareix en l'estudi, la depuradora al terme d'Alcàsser?
b) Quines han sigut les reunions mantingudes respecte d’això i el sentit del vot de cadascuna dels localitats?
A més demane poder consultar les actes de les reunions.
c) Per què no informa aquesta Conselleria la població i veïns afectats d'Alcàsser
l’impacte de la instal·lació?

atesos la magnitud i

Segon. RECOMANEM a l'Ajuntament d’Alcàsser que facilite a l'autor de la queixa la informació següent:

a) Les visites conjuntes amb el director tècnic de la confederació, medi natural, Ajuntament d'Alcàsser, regants
i direcció general de l'aigua. (No em referisc a aquella informació que forme part d'un expedient administratiu,
sinó que s'emeta un informe específic de la sol·licitud que estic exposant, atés que és palesa que existeix la
informació sol·licitada).
b) La videoconferència en què es van plantejar 4 possibles ubicacions i el sentit de vot/postura adoptada per
la senyora alcaldessa en aquesta.
c) En quins termes s'accepta la ubicació de la depuradora al nostre municipi, tal com es reflecteix en la nota
de premsa del gabinet de comunicació de la Generalitat Valenciana del passat dia 13/10/2021 (L'estudi que
ha servit de base a l'elaboració d'aquest projecte ha sigut consensuat per la Conselleria amb 14 municipis de
l'Horta Sud i de les comunitats de regants del Canal Xúquer-Túria)”.
Tercer. La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i
l’Ajuntament d’Alcàsser estan obligats a respondre per escrit en un termini no superior a un mes des de la
recepció del present acte. La seua resposta haurà de manifestar, de manera inequívoca, el seu
posicionament respecte de les recomanacions o suggeriments continguts en la present resolució. Així:
- Si manifesta la seua acceptació, haurà de fer constar les mesures adoptades per al seu compliment. Si el
termini per a complir-les resultara superior, la resposta haurà de justificar aquesta circumstància i incloure el
termini concret compromés per a això.
- La no acceptació haurà de ser motivada.
Quart. La present resolució ha de ser notificada a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a l’Ajuntament d’Alcàsser i a l'autor de la queixa.
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Cinqué. Cal publicar aquesta resolució en la pàgina web del Síndic de Greuges.

Ángel Luna González
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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