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INFORME SOBRE LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DEL DECRET DE
DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 4/2006 DE PATRIMONI ARBORI MONUMENTAL
El present informe és l'exigit en l'apartat 1.a) de l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, del Consell, sobre el projecte de decret de desenvolupament de la Llei 4/2006
de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana.
La Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de Patrimoni Arbori Monumental de la
Comunitat Valenciana, va establir un marc legislatiu propi per a la protecció i gestió del
patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana.
Durant els més de 10 anys de vigència de la llei s'ha aconseguit una protecció eficaç
d'una part important del patrimoni arbori monumental; no obstant això, l'absència de
desplegament normatiu de la llei ha motivat la no implementació de determinades
disposicions, i s'han suscitat dubtes sobre la interpretació d'alguns conceptes, dificultant la
gestió del patrimoni arbori monumental així com l'acreixement del mateix, problemes que
es pretenen resoldre amb la tramitació de la present norma.
El projecte de decret desenrotlla disposicions de la Llei 4/2006 amb l'objectiu de regular la
protecció, conservació, difusió, foment, investigació i acreixement del Patrimoni Arbori
Monumental de la Comunitat Valenciana.
A continuació es justifica el compliment del principis de bona regulació establerts en
l'article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques:
1. Conformitat amb els principis de necessitat i eficàcia
El projecte normatiu està justificat per una raó d'interés general, es basa en una
identificació clara dels objectius perseguits i és l’instrument més adequat per garantir la
seua consecució.
Les raons d’interés general són facilitar l’aplicació de la protecció dels arbres
monumentals. No existeixen altres alternatives legislatives per aconseguir eixos objectius.
2. Conformitat amb el principi de proporcionalitat
El projecte normatiu és l'instrument més adequat per a garantir la consecució dels
objectius perseguits i no existeixen altres mesures menys restrictives i menys
distorsionadores per aconseguir el mateix resultat.
3. Conformitat amb el principi de seguretat jurídica
El projecte normatiu és coherent amb la resta de l'ordenament, de manera que es genera
un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certidumbre que facil·lita el seu
coneixement i comprensió, i en conseqüència, l'actuació i la presa de decisions dels
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ciutadans i de les empreses.
4. Conformitat amb el principi de transparència
La tramitació del projecte normatiu es farà conformement amb l’article 7 de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
5. Conformitat amb el principi d'eficiència
El projecte normatiu evita càrregues administratives innecessàries o accessòries, i
contribueix a la racionalització de la gestió dels recursos públics.

El director general de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental
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