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2. Aquesta comissió estarà integrada pel personal de la
Generalitat següent, adscrit a la Conselleria competent
en matèria forestal i en matèria de prevenció d’incendis 
forestals:

a) La persona tular de la Direcció General amb compe-
tències en prevenció d’incendis forestals, o persona que 
designe per a la seua subs tució, que presidirà la Comissió.

b) Dues persones funcionàries de caràcter tècnic adscrites 
a la direcció general amb competències en prevenció 
d’incendis forestals, i nomenades per la persona tular de la
direcció general competent en la matèria. 

c) Dues persones funcionàries de caràcter tècnic adscrites 
a la direcció general amb competències de ges ó forestal, i
nomenades per la persona tular de l’esmentada direcció.

3. La composició d’aquesta comissió, d’acord amb el que
s’estableix en el ar cle 14.4 de la Llei orgànica 3/2007,
de 22 de març, per a la igualtat efec va de dones i homes,
complirà el principi de par cipació equilibrada de dones i
homes.

4. Aquesta comissió es regirà per les normes de funciona-
ment dels òrgans col·legiats previstes en la secció tercera
del capítol II del tol preliminar de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

5. Les funciones de la comissió seran les següents:

a) Estudiar i proposar anualment la determinació de les 
quan es a consignar durant cada exercici.

b) Elevar les corresponents propostes de resolució a l’òrgan 
competent per a resoldre.

c) Presentar propostes rela ves a possibles modicacions en
les directrius i regles de distribució del fons.

d) Sol·licitar la informació que precise als ajuntaments
rela ves a l’aplicació de les quan tats rebudes d’aquest.

6. El present ar cle té rang reglamentari, podent modicar-
se mitjançant ordre de la Conselleria competent en matèria
de prevenció d’incendis forestals”.

Resolución 613/X del Pleno de las Corts Valencianes, 
adoptada en la reunión del día 26 de enero de 2023, sobre 
el rechazo a la propuesta de tramitación como proyecto de 
ley del Decreto ley 1/2023, de 13 de enero, del Consell, de 
modicación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal
de la Comunitat Valenciana, para la creación del Fondo 
Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Ges ón
Forestal (RE número 67.807), convalidado en esta reunión

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

De acuerdo con el ar culo 96.1 del Reglamento de las Corts
Valencianes, se ordena publicar en el Butlle O cial de les
CortsValencianes la Resolución 613/X del Pleno de las Corts 
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Valencianes, adoptada en la reunión del día 26 de enero de 
2023, sobre el rechazo a la propuesta de tramitación como 
proyecto de ley del Decreto ley 1/2023, de 13 de enero, del 
Consell, de modicación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre,
forestal de la Comunitat Valenciana, para la creación del Fondo 
Estratégico Municipal de Prevención de Incendios yGes ón
Forestal (RE número 67.807), convalidado en esta reunión.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 26 de enero de 2023

El presidente 
Enric Morera i Català

PLENO DE LAS CORTS VALENCIANES

El Pleno de las Corts Valencianes, en la reunión del día 26 de 
enero de 2023, ha acordado convalidar el Decreto ley 1/2023, 
de 13 de enero, del Consell, de modicación de la Ley 3/1993,
de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana, para 
la creación del Fondo Estratégico Municipal de Prevención 
de Incendios y Ges ón Forestal (RE número 67.807). Una vez
convalidado el decreto ley y teniendo en cuenta que los grupos 
parlamentarios Ciudadanos y Vox Comunidad Valenciana han 
solicitado su tramitación como proyecto de ley de acuerdo con 
el ar culo 141.3.3.º del Reglamento de las Corts Valencianes,
ha adoptado la siguiente:

RESOLUCIÓN

El Pleno de las Corts Valencianes, en conformidad con el 
ar culo 141.3.3.º del Reglamento de las Corts Valencianes,
ha rechazado las propuestas de tramitación como proyecto 
de ley del Decreto ley 1/2023, de 13 de enero, del Consell, 
de modicación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre,
forestal de la Comunitat Valenciana, para la creación del 
Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y 
Ges ón Forestal (RE número 67.807).

Palau de les Corts Valencianes 
València, 26 de enero de 2023

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario segundo 
Luis Arquillos Cruz

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN

A. PROYECTOS DE LEY

Proyecto de ley, de la Generalitat, integral de medidas 
contra el despoblamiento en la Comunitat Valenciana 
(RE número 67.787). Conclusión del procedimiento 
de par cipación ciudadana y apertura del plazo de
presentación de enmiendas

Valencianes, adoptada en la reunió del dia 26 de gener de 
2023, sobre el rebuig a la proposta de tramitació com a 
projecte de llei del Decret llei 1/2023, de 13 de gener, del 
Consell, de modicació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre,
forestal de la Comunitat Valenciana, per a la creació del 
Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i Ges ó
Forestal (RE número 67.807), validat en aquesta reunió.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 26 de gener de 2023

El president 
Enric Morera i Català

PLE DE LES CORTS VALENCIANES

El Ple de les Corts Valencianes, en la reunió del dia 26 de 
gener de 2023, ha acordat validar el Decret llei 1/2023, de 
13 de gener, del Consell, de modicació de la Llei 3/1993,
de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, 
per a la creació del Fons Estratègic Municipal de Prevenció 
d’Incendis i Ges ó Forestal (RE número 67.807). Una vegada
validat el decret llei i atès que els grups parlamentaris 
Ciudadanos i Vox Comunidad Valenciana han sol·licitat la
seua tramitació com a projecte de llei d’acord amb l’ar cle
141.3.3.r del Reglament de les Corts Valencianes, ha adoptat 
la següent:

RESOLUCIÓ

El Ple de les Corts Valencianes, de conformitat amb l’ar cle
141.3.3.r del Reglament de les Corts Valencianes, ha rebutjat 
les propostes de tramitació com a projecte de llei del Decret 
llei 1/2023, de 13 de gener, del Consell, de modicació de
la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat
Valenciana, per a la creació del Fons Estratègic Municipal de 
Prevenció d’Incendis i Ges ó Forestal (RE número 67.807). 

Palau de les Corts Valencianes 
València, 26 de gener de 2023

El president 
Enric Morera i Català

El secretari segon 
Luis Arquillos Cruz

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

A. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei, de la Generalitat, integral de mesures 
contra el despoblament a la Comunitat Valenciana (RE 
número 67.787). Conclusió del procediment de par cipació
ciutadana i obertura del termini de presentació d’esmenes


