INFORME DE COMPETITIVIDAD
1.

Norma objecte de
l’informe

Projecte de Decret Legislatiu d'Aprovació del Text Refós de la
Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme
i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

2.

Breu descripció de la
norma i del seu àmbit
d'actuació.

Modificar una llei ja aprovada, concretamente el text refós
tracta de consolidar i integrar en un text únic, degudament
regularitzat, aclarit, harmonitzat i d'acord amb les normes de
llenguatge inclusiu, les modificacions incorporades des de la
seua entrada en vigor de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge,
donant compliment així a la Disposició final segona de la Llei
3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures
fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la
Generalitat 2021, que habilita i autoritza el Consell perquè
aprove, mitjançant decret legislatiu, i fins al 30 de juny de 2021,
la dita norma.

3.

Avaluació de l'impacte
del Text Refós de la Llei
5/2014 de 25 de juliol en
els Objectius
Estratègics de
Competitivitat de la
Comunitat Valenciana.

L'esmentada habilitació té la seua raó de ser en la seguretat
jurídica, que aconsella, davant les diferents normes que han
modificat per diversos motius en la citada Llei, l'elaboració d'un
text únic en el qual s'incloguen, degudament aclarides i
harmonitzades, totes les modificacions incorporades en la Llei
5/2014, de 25 de juliol, des de la seua entrada en vigor. A més
a més, cal subratllar que, d'acord amb l'informe de
competitivitat emés per esta Direcció General d’Economia
Sostenible, de data 29 de juliol de 2020, i com es deia en dit
informe, esta norma ja es trobava aprovada i s'entenia que era
favorable el seu efecte sobre la competitivitat, i ara els canvis
del text refós tampoc canvien l’esperit de la llei original, pel que
no cap analitzar de bell nou l’impacte d’esta modificació no
substancial als efectes de la competitivitat de la Comunitat
Valenciana.

4.

Conclusions de
l'avaluació d'impacte

NO S’ESTIMA IMPACTE.

5.

Recomanacions de
canvis.

Cap

6.

Data

5 de març de 2021.
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