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INFORME D’IMPACTE DE GÈNERE DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL, TRAMITAT PER LA
CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT, PEL QUAL S’ APROVEN ELS
ESTATUTS DE L’ AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI

1)DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE O NORMA
a) Denominació del projecte:
Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatus de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, en
compliment d’allò que disposa l’apartat tercer de la Disposició Addicional tretzena de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), després de la nova redacció introduïda per la Llei
9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’
organització de la Generalitat.
b) Òrgan que el promou:
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Direcció General d’ Urbanisme.
c) Àmbit d’actuació de la norma:
Naturalesa jurídica, funcions i estructura organitzativa de l’Agència com a organisme autònom de la Generalitat.
La composició dels òrgans d’aquella s’ajustarà al principi de composició i presència equilibrada entre homes i
dones, en els termes establits en la Disposició Addicional primera de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a
la igualtat efectiva de dones i homes.
Procediment d’adhesió dels municipis a l’Agència com a fórmula de delegació de les seues competències relatives
a la protecció de la legalitat urbanística en sòl no urbanitzable; planificació y programació d’activitats de l’
Agència, i definició del seu règim jurídic i econòmic-financer.
d) Objectius generals del projecte:
El projecte, a banda d’establir l'estructura interna i el règim jurídic de l’Agència Valenciana de Protecció del
Territori, preveu que aquesta actue com a autoritat única en matèria de protecció de la legalitat urbanística en
sòl no urbanitzable mitjançant la delegació, per part dels municipis de la Comunitat Valenciana, de les seues
competències pròpies en la matèria. L’objectiu de l’Agència és, en última instància, la protecció del sòl rural.
e) Objectius per a promoure la igualtat entre dones i homes:
El contingut i l’objecte del projecte de decret no està relacionat amb qüestions relatives a la igualtat d’homes i
dones, per la qual cosa aquesta norma no pot incloure objectius al respecte, més enllà del respecte al principi de
composició i presència equilibrada entre homes i dones.
2) ANÀLISI DE LA PERTINENÇA DE GÈNERE
En compliment d’allò que disposa l’article 19 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes, i l’article 4 bis de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat dones i homes,
cal informar que el projecte de decret no té rellevància des del punt de vista del gènere perquè la seua incidència
en la situació de dones i homes és nul·la, doncs la seua aplicació no implica cap discriminació per raó de sexe.
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3) ANÀLISI DE LA SITUACIÓ
L’objecte del projecte és establir l’estructura organitzativa de l’ Agència Valenciana de Protecció del Territori,
regular el procediment d’adhesió dels municipis a l’Agència així com el règim jurídic i econòmic financer de l’
organisme.
4) PREVISIÓ D’EFECTES SOBRE LA IGUALTAT
La regulació del projecte no afecta directament a les qüestions d’igualtat de gènere.
Així mateix el llenguatge emprat és adient amb el principi d'igualtat, atés que en tot el text s'utilitza un
llenguatge paritari, no sexista ni excloent i lliure de termes que pogueren considerar-se discriminatoris per a
qualsevol dels dos sexes. Per la qual cosa el projecte és conforme amb el marc normatiu en matèria d’igualtat.
Per tot l’anterior, la valoració de l’impacte de gènere del projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’
Agència Valenciana de Protecció del Territori, és positiva.

EL DIRECTOR GENERAL D’ URBANISME

Firmat per Vicente Joaquin Garcia Nebot el
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Càrrec: Director General d'Urbanisme
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