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Informe justificatiu de la no necessitat de sotmetre al tràmit de consulta
pública prèvia l'elaboració d'un projecte de decret del Consell per a
l’aprovació dels Estatuts de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, estableix que, amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte de llei o de
reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent,
en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma.
L’ apartat quart del dit precepte assenyala que «Podrà prescindir-se dels tràmits de consulta, audiència i
informació públiques prevists en aquest article en el cas de normes pressupostàries o organitzatives de
l'Administració General de l'Estat, l'Administració autonòmica, l'Administració local o de les organitzacions
dependents o vinculades a aquestes, o quan concórreguen raons greus d'interès públic que ho justifiquen.»
En el present cas, es contempla l'elaboració d'un projecte de decret del Consell que tindrà per objecte
l'aprovació dels estatuts d'un organisme autònom de la Generalitat de nova creació, la qual cosa suposa la
regulació d'aspectes tals com la naturalesa, el règim jurídic, les funcions, els òrgans de govern o el règim de
funcionament, aspectes que, per si mateixos, no transcendeixen de l'àmbit purament organitzatiu de
l'Administració. D’altra banda, el règim d’adhesió dels Ajuntaments a l’Agència com a mecanisme per a
delegar les seues competències pròpies en matèria de protecció de la legalitat urbanística en sòl no
urbanitzable, ja està regulat en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), per la qual cosa aquest decret únicament el concreta.
Igualment, cal senyalar que la Direcció General d’Urbanisme, mitjançant una comunicació oficial, va donar a
conèixer a tots els Ajuntaments la creació de l’Agència, així com el procediment d’adhesió a aquesta que, en
qualsevol cas, es voluntari.
Pel que s’ha exposat, i de conformitat amb l’esmentat article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es considera oportú prescindir del
tràmit de consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte d'Estatuts de l’Agència Valenciana de Protecció
del Territori.
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