
AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT  

I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES 
 
NVL 21/185 (JRC/po) 

Resolució del Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències 

per la qual es resol la sol·licitud d'inscripció en el Registre Autonòmic 

de Plans d'Autoprotecció i Plans d'Emergència d'Àmbit Local 
 

Vista la documentació presentada per l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, i a fi de ser inscrit 

en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció i Plans d'Emergència d'Àmbit Local, el Pla 

d’Actuació Municipal davant del risc d’incendis forestals de Banyeres de Mariola, 
 

ANTECEDENTS DE FET: 
 

1. Que no consta en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció i Plans d'Emergència 

d'Àmbit Local que el municipi de Banyeres de Mariola, tinguera prèviament ja registrat el 

Pla d’Actuació Municipal davant del risc d’incendis forestals de Banyeres de Mariola. 

2. Que l'Ajuntament sol·licitant ha presentat tota la documentació requerida en l'article 10 

bis del Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg 

d'Activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de 

Plans d'Autoprotecció i Plans d'Emergència d'Àmbit Local. 

3. Que el Pla d’Actuació Municipal davant del risc d’incendis forestals de Banyeres de Mariola 

ha sigut homologat per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana en la 

reunió de 9 de juliol de 2021. 
 

FONAMENTS DE DRET: 
 

Que l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències és competent per a resoldre 

sobre la procedència de la inscripció sol·licitada, en virtut del que es disposa en l'article 4 de la 

Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de 

Seguretat i Resposta a les Emergències, i l'article 12 bis del Decret 32/2014, de 14 de febrer, 

del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana i es 

regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció i Plans d'Emergència d'Àmbit Local, i que 

en la tramitació de l'expedient s'ha complit amb tots els requisits establits en el citat Decret. 
 

En virtut del que, 
 

RESOLC: 
 

Inscriure el Pla d’Actuació Municipal davant del risc d’incendis forestals del municipi de Banyeres 

de Mariola, en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció i Plans d'Emergència d'Àmbit Local 

amb el número PAL-AL-418. 
 

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar 

potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un 

mes, a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, de conformitat amb el que s'estableix 

en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, o bé podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant la Sala 

contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el 

termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la seua notificació, de conformitat amb el 

que es disposa en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

Jurisdicció contenciosa administrativa; sense perjudici que puga interposar qualsevol altre tipus 

de recurs o reclamació que millor convinga al seu interés. 
 

EL SECRETARI AUTONÒMIC DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES 
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