
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen  506/2021 
Expedient  486/2021 
 

 
 
Hble. Sra.: 
 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 3 d’agost de 2021, sota la Presidència de 

l’Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 

 
 
 
 

 
De conformitat amb la comunicació de 26 de juliol de 2021 (Registre 

d'entrada de 27 de juliol), el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, sobre el Projecte d'ordre de la Conselleria d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a la 
valoració de les espècies cinegètiques en la Comunitat Valenciana. 

 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortiz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
Únic. El 26 de juliol de 2021 la consellera d'Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica va 
remetre el Projecte d'ordre de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a la valoració de les 
espècies cinegètiques en la Comunitat Valenciana. 

 
L'expedient administratiu remés s'integra, fonamentalment, de l'acord 

d'iniciació, consulta pública prèvia, memòria econòmica i justificativa, 
informes sobre repercussió econòmica i altres informes i tràmits 
procedimentals requerits per la normativa d'aplicació. 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Naturalesa del dictamen. 
 
L'autoritat consultant ha instat el dictamen amb caràcter preceptiu, a 

l'empara del que disposen els articles 10.4 de la Llei de la Generalitat 
10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, en relació amb el Projecte d'ordre de la Conselleria 
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica per a la valoració de les espècies cinegètiques en la Comunitat 
Valenciana. 
 

Segona. Procediment d'elaboració del Projecte. 
 
L'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, regula el 

procediment per a l'elaboració dels reglaments, i s’han complit en general els 
tràmits essencials exigits en ell. 

 
S'ha realitzat tràmit de consulta prèvia sense que s'hagen efectuat 

al·legacions. 
 
El procediment es va iniciar per Resolució de la consellera d'Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de 5 
d'octubre de 2020. 
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L'Informe de necessitat i oportunitat de la norma s'ha realitzat pel 
director general de Medi natural i Avaluació Ambiental el 24 d'agost de 2020 
i la memòria econòmica va ser elaborada pel director general de Medi natural 
i Avaluació Ambiental el 24 d'agost de 2020, concloent que no són necessàries 
dotacions o modificacions pressupostàries. 

 
Consta l’Informe preceptiu de Coordinació Informàtica realitzat pel 

director general de Medi natural i Avaluació Ambiental de 13 d'octubre de 
2020. 

 
S'han emés informes d'impacte per raó de gènere i d'impacte en la 

normativa en la infància, adolescència i família de 22 de setembre de 2020 
realitzats pel director general de Medi natural i Avaluació Ambiental en els 
quals s'indica que la norma projectada manca d'impacte sobre aquests 
col·lectius. 

 
S'ha emés un certificat d'11 de novembre de 2020 expressant que una 

vegada publicat el Projecte d'ordre en el portal Web de la Conselleria no s'ha 
formulat cap proposta ni objecció. 

 
L'Advocacia de la Generalitat va emetre un informe el 18 de desembre 

de 2020. 
 
El director general de Medi Ambient va emetre un informe el 6 de maig 

de 2021 per a l'adequació del projecte normatiu a les observacions efectuades 
per l'Advocacia de la Generalitat. 

 
S'ha realitzat tràmit d'audiència als col·lectius de caçadors i s'ha emés 

un informe sobre les al·legacions efectuades de 6 de maig de 2021. 
 
Tercera. Estructura i contingut del Projecte. 
 
El text del Projecte consta d'un preàmbul, quatre articles, una 

disposició addicional, una disposició derogatòria, una disposició final i tres 
annexos. 

 
Quarta. Observacions al text del Projecte. 
 
Atés que el text remés solament té per objecte valorar les espècies 

cinegètiques de la Comunitat Valenciana, cap objecció jurídica efectua aquest 
Consell respecte a la precitada Ordre. 

 
En definitiva, el Projecte d'ordre per a la valoració de les espècies 

cinegètiques en la Comunitat Valenciana és conforme amb l'ordenament 
jurídic. 
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III 

CONCLUSIÓ 
 
 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte d'ordre de la Conselleria d'Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a la 
valoració de les espècies cinegètiques en la Comunitat Valenciana és, en 
general, conforme amb l'ordenament jurídic. 

 
 
V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 

 
 
 València, 3 d’agost de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA.  


