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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO NECESSITAT DE SOTMETRE AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA
PRÈVIA L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE DECRET LEGISLATIU DEL CONSELL PEL QUAL S’APROVA
EL TEXT REFÓS DE LA LLEI 5/2014, DE 25 DE JULIOL, D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I
PAISATGE DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

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 segon paràgraf del dit precepte assenyala que «Quan la proposta normativa no tinga un
impacte significatiu en l'activitat econòmica, no impose obligacions rellevants als destinataris o regule
aspectes parcials d'una matèria, podrà ometre's la consulta pública regulada en l'apartat primer. Si la
normativa reguladora de l'exercici de la iniciativa legislativa o de la potestat reglamentària per una
Administració preveu la tramitació urgent d'aquests procediments, l'eventual excepció del tràmit per
aquesta circumstància s'ajustarà al que es preveu en aquella.»
Com que en el present cas, es tracta d’un projecte normatiu que té per objecte integrar, en un text únic,
la Llei 5/2014, de 25 de juliol, amb totes les seues modificacions, i aclarir, regularitzar i harmonitzar el
seu contingut, no estem pròpiament davant l’elaboració d’un nou text legal.
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, s’ ha considerat oportú prescindir
del tràmit de consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret legislatiu del consell pel qual
s’aprova el text refós de la llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la
comunitat valenciana.
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