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Informe justificatiu de la no necessitat de sotmetre al tràmit d'audiència i informació pública el
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.

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat està tramitant el projecte
de Decret del Consell pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Valenciana de Protecció del
Territori.
D'acord amb el que preveu l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d’aplicació en l’àmbit de la Generalitat en
virtut del que disposa l’article 25. 4 del Decret 105/2017, de 28 de juny, de desenvolupament de la
Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, «(...) quan la norma afecte els drets i
interessos legítims de les persones, el centre directiu competent publicarà el text en el portal web
corresponent, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions
addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats. Així mateix, podrà també recaptar-se
directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupen o
representen a les persones els drets o els interessos de les quals legítims es veren afectats per la
norma i les finalitats de les quals guarden relació directa amb el seu objecte».
Aquest tràmit d’audiència i d’informació pública també s’exigeix, en termes similars, pels
articles 43. 1 c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i 52.3 del Decret 24/2009, del
Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la
Generalitat.
L’apartat quart del citat article 133 de la Llei 39/2015 assenyala que: «4. Podrà prescindirse 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'interés públic que ho justifiquen.» Per la seua part, l’article 43.2
de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, estableix, pel que fa als reglaments « que versen
exclusivament sobre matèries organitzatives de la Presidència i les Conselleries», que el tràmit
d’audiència no serà preceptiu.
En el present cas, s’informa que el projecte de Decret del Consell pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori es troba dins dels supòsits exposats
que permeten l’omissió del tràmit d’audiència i informació pública en la seua tramitació. En efecte,
aquest projecte normatiu no afecta els drets o interessos legítims de les persones perquè el seu
objecte es limita a regular la naturalesa, el règim jurídic i les competències de l’organisme, la seua
estructura organitzativa i el règim de funcionament, aspectes que, per si mateixos, no
transcendeixen de l'àmbit purament organitzatiu de l'Administració.
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D’altra banda, el projecte de Decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Valenciana
de Protecció del Territori incorpora el règim d’adhesió dels Ajuntaments a l’Agència, com a
mecanisme de delegació de les seues competències pròpies en matèria de protecció de la
legalitat urbanística en sòl no urbanitzable, el qual ja està previst i 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.
En aquest sentit, cal significar que la Direcció General d’Urbanisme, mitjançant una
comunicació oficial, va donar a conéixer a tots els Ajuntaments la creació de l’Agència així com el
procediment d’adhesió a aquesta que, en qualsevol cas, és voluntari per a aquells. A més, s’ha
previst la consulta tant a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies com a les diputacions
provincials i al Col·legi Oficial de secretaris, interventors i tresorers d'administració local amb
habilitació de caràcter nacional, amb la remissió a aquestes institucions, de manera oficial, de
l’esborrany del projecte de Decret, per tal que puguen fer les al·legacions i observacions al text que
consideren oportunes.
Per tant, considerant que és una norma reglamentària de caràcter organitzatiu de
l’administració de la Generalitat Valenciana que desplega els seus efectes ad intra -ja que no
afecta l’esfera de drets o interessos dels ciutadans- i que, en qualsevol cas, serà sotmesa a
consulta de les possibles corporacions interessades, i en virtut del que disposen els articles 133.4
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i 43.2 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, s’entén que el tràmit
d'audiència i informació públiques són, en aquest procediment, prescindibles.
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