ASSUMPTE: CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA RELATIVA AL DECRET REGULADOR
DE L'ESTATUT DEL MUNICIPI TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA
TIPUS DE NORMA: DECRET REGULADOR DE L'ESTATUT DEL MUNICIPI
TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
REFERÈNCIA:
La Secretaria Autonòmica de Turisme, a la qual correspon l'exercici de la competència
en matèria de turisme, sotmet a consulta pública, prevista en l'article 133 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, la pròxima elaboració del projecte de decret regulador de l'Estatut del
municipi turístic de la Comunitat Valenciana.
A) PROBLEMES QUE
ES PRETENEN
SOLUCIONAR AMB
LA INICIATIVA

B) NECESSITAT I
OPORTUNITAT DE
LA
SEUA
APROVACIÓ



La Llei 15/2018 de 7 de juny de la Generalitat, de turisme,
oci i hospitalitat, disposa en el preàmbul que aquesta està
inspirada en nou valors (Sostenibilitat, Hospitalitat, Ètica i
responsabilitat social, Vertebració territorial, Competitivitat,
Qualitat, Capital humà, Transparència i Governança) des
dels quals es pretén donar una resposta responsable i
adequada a l'important pes que el turisme té en l'economia
i l'ocupació regional, la cohesió social i la vertebració
territorial de la Comunitat Valenciana.



Sobre la base d'això, la llei esmentada pretén reforçar el
paper clau que tenen els municipis en el procés de
planificació, execució i seguiment de les polítiques
públiques a favor del turisme, motiu pel qual dedica el llibre
II al desenvolupament de la competitivitat turística i
reconeix en el capítol II del títol II d'aquest llibre el caràcter
turístic de tots els municipis de la Comunitat Valenciana i la
necessària orientació dels seus serveis al compliment dels
principis i conceptes bàsics recollits en l’esmentada Llei
15/2018.



L'article 28 de la Llei 15/2018 de 7 de juny de la
Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat, reconeix la
naturalesa turística de tots els municipis de la Comunitat
Valenciana i que aquesta necessita la cobertura, per al seu
desenvolupament sostenible, del departament del Consell
competent en matèria de turisme.



Així mateix, aquest precepte incideix en el fet que la
naturalesa turística dels municipis ha de suposar orientar
la prestació dels serveis municipals cap a la satisfacció de
les expectatives dels turistes, la protecció, sostenibilitat i
promoció dels seus recursos turístics, el subministrament

d'informació turística veraç i completa i la salvaguarda del
medi ambient i els valors ecològics com a actiu turístic del
territori.

C) OBJECTIUS DE
LA NORMA

D) LES POSSIBLES
SOLUCIONS
ALTERNATIVES
REGULADORES
I
NO REGULADORES



D’altra banda, l'article 29 de l'esmentada Llei 15/2018
estableix que, seguint els principis generals establits en la
legislació sobre règim local, per decret del Consell
s'aprovarà l'Estatut del municipi turístic, el qual comportarà
el reconeixement del municipi que així ho sol·licite i
acredite el compliment dels criteris i obligacions establits a
aquest efecte.



D'igual forma, en l'esmentat article 29 de la llei es fixen les
obligacions a complir i l'acreditació de compliment de les
quals hauran d'aportar els municipis que vulguen optar al
reconeixement estatutari del seu fet turístic.



La Llei 15/2018, esmentada, és una norma innovadora que
pretén garantir la sostenibilitat, la qualitat, i la competitivitat
del model turístic valencià, i per a això cal abordar sense
demora el desplegament reglamentari previst en l’article
29 en relació amb l'estatut del municipi turístic.



Respectant els principis generals establits en la llei i la legislació sobre règim local, l’aprovació, per decret del Consell, de l’estatut referit persegueix reconéixer l'esforç addicional que realitzen a aquells municipis que orienten les
seues polítiques públiques a favor d'un turisme de qualitat,
sostenible, inclusiu i responsable, sota els principis continguts en el codi ètic del turisme valencià.

 L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atorga a
la Generalitat competències exclusives en matèria de
turisme i la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de
turisme, oci i hospitalitat, disposa en l’article 29 que: “Per
decret del Consell s'aprovarà l'estatut del municipi turístic”.



La disposició final primera de la llei esmentada estableix
que “Es faculta el Consell per a dictar totes les
disposicions que siguen necessàries per al desplegament i
execució d'aquesta llei i s'estableix un termini màxim de
díhuit mesos des de la publicació d’aquesta en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana per a aprovar-ne el
desplegament reglamentari”.



Es considera que no pertoca solució alternativa reguladora
ni la possibilitat de no establir regulació sobre aquest tema.
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