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INFORME D’IMPACTE SOBRE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 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. IDENTIFICACIÓ DE LA NORMA
1.1 Denominació del projecte:
Projecte de decret pel qual s’ aproven els Estatuts de l’ Agència Valenciana de Protecció del
Territori
1.2 Origen de la seua elaboració:
La disposició addicional tercera de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) va preveure la creació d’una agència de
protecció del territori com a organisme públic de naturalesa consorcial.
Finalment, és la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de
25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, mitjançant la
incorporació de la disposició addicional tretzena, la que crea l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
com a entitat de dret públic de naturalesa consorcial, i regula l’adhesió dels municipis a aquella, com a
mecanisme d’atribució de les seues competències pròpies en matèria de protecció de la legalitat
urbanística.
Posteriorment, 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, ha modificat la disposició addicional tretzena de
la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana,
la qual cosa ha afectat, entre altres aspectes, a la naturalesa jurídica de l'Agència Valenciana de Protecció
del Territori, que passa a ser la d’un organisme autònom, a la seua estructura directiva i al mecanisme
d’adhesió dels municipis. Tanmateix, l’esmentada disposició 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
Així doncs, amb el present projecte de decret, es compleix el mandat legal contingut en la
disposició addicional tretzena de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, introduït per la Llei 9/2019, de 23 de
desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització,
perquè te per objecte desenvolupar l’estructura organitzativa, el mecanisme d’adhesió dels municipis a
l’Agència, així com les funcions i el règim jurídic i de funcionament de l’organisme.
2. IDENTIFICACIÓ DELS DRETS, LES NECESSITATS I ELS GRUPS DE LA INFÀNCIA SOBRE ELS QUALS LA
NORMA POT TINDRE ALGUN EFECTE.
2.1 Drets concrets de la infància sobre els quals pot tindre incidència la norma: el projecte de decret no té
cap impacte sobre els drets de la infància.
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2.2 Necessitats bàsiques de la infància sobre les quals la norma pot tindre incidència: el projecte de
decret no té cap impacte sobre necessitats bàsiques de la infància.
2.3 Especial impacte de la norma en grups concrets i circumstàncies de xiquets, xiquetes i adolescents :
Tal com ha establit el Comité de les Nacions Unides dels Drets del Xiquet, aquests no constitueixen un grup
homogeni. A la vista del contingut del projecte de decret, aquest no té incidència sobre un grup concret ni
circumstàncies de xiquets, xiquetes i adolescents.
3. ANÀLISI DE L’IMPACTE EN LA INFÀNCIA
3.1 Aspectes concrets que s’han identificat en la norma com productors d’algú tipus d'impacte en els
drets i necessitats de la infància: A la vista del contingut de la norma objecte d'anàlisi, cal afirmar que tota
la norma en el seu conjunt, no té incidència en la infància.
4. VALORACIÓ DE L’IMPACTE EN LA INFÀNCIA. D’acord amb allò que disposa l’article 22 quinquines de la
Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica al Menor, introduït per la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de Modificació del Sistema de Protecció a la infància i l’adolescència, s’informa que el projecte de
decret té per objecte l’aprovació dels Estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, la qual
cosa incideix en l’àmbit intern d’aquest organisme i en les seues relacions competencials amb les entitats
locals de la Comunitat Valenciana en matèria de protecció de la legalitat urbanística; per la qual cosa no
implica impacte algú en la infància ni en l'adolescència.
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