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RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT, D’INICI DEL
PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL S’APROVEN ELS
ESTATUTS DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI.

La Llei 9/2019, de 23 de desembre, de Mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització
de la Generalitat deixa sense efectes la Disposició Addicional tercera i modifica la Disposició Addicional
tretzena de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat
Valenciana (d’ara endavant LOTUP), per tal de donar una nova configuració a l’Agència Valenciana de
Protecció del Territori.
En aquest sentit, l’Agència es defineix com a organisme autònom de la Generalitat, dels previstos per
l’article 154 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de
subvencions, facultada per a exercir les potestats administratives en matèria de disciplina urbanística sobre
il·lícits que es produïsquen sobre sòl no urbanitzable, siga aquest comú o protegit.
Concretament, i de conformitat amb la norma primera de l’esmentada Disposició Addicional, és objecte de
l'Agència «exercir les potestats administratives de disciplina urbanística respecte d'infraccions greus o molt
greus comeses en sòl no urbanitzable, en el territori dels municipis que s'adhereixin mitjançant l'acord
d'adhesió», la qual cosa inclou «l'exercici de les funcions d'inspecció i l'inici, tramitació i resolució dels
procediments de restauració de la legalitat urbanística, els procediments sancionadors urbanístics i la
impugnació de llicències municipals presumptament il·legals davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, conforme a la competència atorgada per la Llei 5/2014 de la Generalitat, de 25 de juliol,
d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), en els articles 244 i 268. Tot això sense perjudici de
l'exercici, per part de l'Agència, de les competències ordinàries en la matèria ressenyades en aquest
paràgraf respecte d'il·lícites comeses en sòl no urbanitzable pertanyent a municipis de la Comunitat
Valenciana que no s'adhereixin a l'Agència, dins de la regulació esmentada establerta en la LOTUP.»
La Disposició Addicional tretzena de la LOTUP, després de la redacció introduïda per la Llei 9/2019, de 23 de
desembre, de Mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat,
encomana al Consell, a través de la conselleria competent en matèria d’urbanisme, l’aprovació i la
publicació, en el termini màxim de dotze mesos, dels estatuts de l’Agència i de l’acord model d’adhesió dels
municipis que s’incorporen voluntàriament a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
Així doncs, l'objecte d'aquest projecte de decret és regular els estatuts de l’Agència Valenciana de Protecció
del Territori, la qual cosa abasta el desenvolupament de les seues funcions i l’establiment del seu règim
jurídic i de la seua organització. De manera especial es regula el procediment d’adhesió dels municipis a
l’Agència i, finalment, el règim jurídic del personal de l’organisme, els recursos financers i el règim
econòmic, contractual I patrimonial a què estarà sotmès.
Per tot això, en virtut del que disposa l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, els
articles 28.c), 31 i 33 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i de conformitat
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amb allò que disposa l’article 39 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell sobre la forma,
l'estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat,
RESOLC
PRIMER.- Iniciar el procediment d’elaboració i aprovació del projecte de Decret del Consell pel qual
s‘aproven els estatuts de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.
SEGON.- L’òrgan a què s’encomana l’elaboració d’aquest projecte és la Direcció General d’Urbanisme.

EL CONSELLER
Arcadi España García, p.d. (R 23.07.2019; DOGV 26.07.2019): la secretaria autonòmica de Política
Territorial, Urbanisme i Paisatge: Immaculada Orozco Ripoll.

Firmat per Immaculada Orozco Ripoll el
21/01/2020 13:37:42
Càrrec: Secretaria Autonómica de Política
Territorial, Urbanismo y Paisaje
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