
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   588/2021 
Expedient   559/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 6 d’octubre 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 V. H., 9 de setembre de 2021 

(Registre d'entrada de 16 de setembre), 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 la 
qual es regula la caça i control del senglar 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 
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
 
 
 



 2

 
I 

ANTECEDENTS 
 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
Únic. El 9 de setembre 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 la qual es regula la caça 
i control del senglar 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 la qual es regula la caça i control del senglar 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 els tràmits 
essencials que s’hi exigeixen. 

 
S'ha realitzat tràmit de consulta prèvia i ha formulat al·legacions el 

Consell Valencià de Col·legis veterinaris. 
 
Consta en l'expedient resolució d'inici del procediment, de 23 de 

desembre de 2020, d'aprovació de l'ordre de la consellera d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 
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L'Informe de necessitat i oportunitat de la norma i la memòria 
econòmica, tots dos de data 29 de setembre de 2020, s'han realitzat pel 
director general de Medi natural i Avaluació Ambiental, i la memòria conclou 
que l'aprovació de l'ordre no comporta increments o modificacions en els 
pressupostos. 

 
El director general de Medi natural i Avaluació Ambiental el 29 de 

setembre de 2020 va emetre informes d'impacte per raó de gènere i d'impacte 
en la normativa en la infància, adolescència i família i el 13 d'octubre de 2020 
va emetre informe preceptiu de Coordinació Informàtica. 

 
S'ha emés Informe preceptiu de coordinació informàtica de la Direcció 

General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, de 13 de 
novembre de 2020. 

 
La Unitat d'Igualtat de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament 

Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, el 31 de maig de 2021, va 
emetre un Informe en el qual conclou que el Projecte d'ordre no té impacte en 
matèria de gènere. 

 
S'ha procedit a la publicació de la norma en la web de la Conselleria 

d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, i s’han formulat al·legacions. El director general de Medi natural i 
Avaluació Ambiental va emetre un Informe sobre les al·legacions formulades. 

 
L'Advocacia de la Generalitat , el 13 de juliol de 2021, va emetre un 

informe formulant observacions a la norma i el director general de Medi 
natural i Avaluació Ambiental, el 3 d'agost de 2021, va emetre un informe 
sobre les al·legacions efectuades per l'Advocacia de la Generalitat, en què les 
acceptava i adaptava la norma. 
 

Tercera. Estructura i contingut del Projecte. 
 
El text del Projecte consta d'un preàmbul, quinze articles, dues 

disposicions addicionals, una disposició derogatòria, una disposició 
transitòria, dues disposicions finals i dos annexos. 

 
Quarta. Observacions al text del Projecte. 
 
Observacions al preàmbul 
 
L'article 11 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la 

forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de 
la Generalitat estableix que «La part expositiva del projecte normatiu (...) 
Al·ludirà als seus antecedents i a les competències en l'exercici de les quals es 
dicta, (...)»; per això, es recomana que es faça una referència en el preàmbul a 
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l'article 49.1.17 de l'Estatut d’Autonomia que atribueix competència exclusiva 
a la Generalitat en matèria de caça. 

 
D'altra banda, d'acord amb l'article 2.4 de la Llei 10/1994, de 19 de 

desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, «les disposicions (…) sobre assumptes dictaminats pel Consell 
Jurídic Consultiu, expressaran si s'adopten conforme amb el seu dictamen, o 
s'aparten d'ell. En el primer cas, s'usarà la fórmula "Conforme amb el Consell 
Jurídic Consultiu", en el segon, la de "oït el Consell Jurídic Consultiu"». 

 
Per això, el Projecte d'ordre hauria de recollir al final del preàmbul la 

fórmula «conforme» o «oït» el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, segons s'atenguen o no les observacions essencials que, si és el 
cas, es realitzen. 
 

Observacions a l'articulat 
 
Article 3. Tècniques de caça per raons de control o gestió. 
 
Aquest precepte en el número 2 es remet a la concurrència de les 

situacions de l'apartat a). 
 
Atés el tenor del conjunt del paràgraf estudiat no s'entén molt bé a quin 

apartat a) es refereix, si bé pot interpretar-se que es refereix a l'apartat a) del 
precepte estudiat, per la qual cosa es recomana que s'aclarisca afegint al 
precepte «alguna de les situacions de l'apartat a) del present article». 

 
Article 8. Condicions de caça en les esperes. 

 
L'article 8 de la norma estudiada regula les condicions de caça en les 

esperes. 
 
El número 1 expressa el següent: 
 
«En les zones declarades amb sobreabundància de l'espècie podrà 

habilitar-se en la resolució dels plans tècnics d'ordenació cinegètica o en 
autoritzacions extraordinàries l'ús dels següents mitjans i usos per a millorar 
l'eficàcia i resultats de les caceres. (…)». 

 
L'article 13 de la Llei de caça citada expressa que «La conselleria 

competent en matèria de caça, previ informe tècnic que ho justifique, podrà 
excloure –mitjançant resolució expressa, en qualsevol classe de terrenys– les 
prohibicions anteriors, quan concórrega alguna de les següents circumstàncies 
i no hi haguera una altra solució satisfactòria». 
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El citat article 13 regula les tècniques de caça per raons de control, 
gestió, científiques o educatives i, com s'observa, per a poder autoritzar les 
pràctiques prohibides en l'article 12, entre les quals es troba la caça de cries, 
exigeix, a més de resolució expressa, l'emissió d'un informe tècnic que ho 
justifique. 

 
Per això i en línia amb el que s’ha exposat en el paràgraf anterior, aquest 

Consell Jurídic Consultiu considera convenient que s'introduïsca en l'article 
8 projectat la necessitat que s'emeta l'informe que s'assenyala en l'article 13 
de la Llei de caça. 

 
 

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 la 
qual es regula la caça i control del senglar en la Comunitat valenciana és 
conforme amb l'ordenament jurídic. 

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

 
 València, 6 d’octubre de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


