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Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient instruït per la 
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat relatiu al 
Projecte de decret del Consell pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
Únic.- Mitjançant l’escrit de 15 de desembre de 2020, el sotssecretari 

de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat va remetre 
al Consell Jurídic Consultiu, amb caràcter urgent, l'expedient relatiu al 
Projecte de decret del Consell pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència 
Valenciana de Protecció del Territori, d'ara en avant el Projecte de Decret. 
 

En la sol·licitud s'insta l'emissió del nostre dictamen conforme al que 
disposen els articles 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la 
Generalitat, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana (LCJC). 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera.- Sobre el caràcter de l'emissió del dictamen 
 

 La consulta s'efectua a l'empara de l'article 10.4 LCJC. Aquest disposa 
que el Consell Jurídic Consultiu haurà d'informar «els projectes de reglaments 
o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de les lleis i de les 
seues modificacions». 
 
 En el cas que ens ocupa, el Projecte de Decret sobre el qual s'informa 
desplega la disposició addicional tretzena de la Llei 5/2014, de 25 de juliol , 
de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la 
Comunitat Valenciana (LOTUP), creadora de l'Agència Valenciana de Protecció 
del Territori. En l'apartat 3 d'aquesta disposició addicional tretzena es disposa 
que «correspondrà al Consell (…) l'aprovació (…) dels Estatuts de l'Agència i de 
l'acord tipus d'adhesió dels municipis que voluntàriament s'incorporen a 
l'Agència Valenciana de protecció del territori». 
 
 
 Segona.- El marc general normatiu. 
 
 La disciplina urbanística cobra cada vegada més importància, 
particularment, en els últims anys, amb la presa de consciència social sobre 
la necessitat de conservar el medi ambient. 
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 La preocupació pel compliment de la normativa relativa als usos del sòl 
sorgeix després dels anys del «desenvolupisme» –el conegut com a miracle 
econòmic espanyol o desenvolupament econòmic de les classes mitjanes- 
iniciat amb el Pla Nacional d'Estabilització Econòmica de 1959. Ja la Llei del 
Sòl de 1975 va posar de manifest que l'ordenació del territori posada «al servei 
d'una concepció del desenvolupament urbà (…), pot resultar absolutament 
ineficaç, si es trenca l'últim i definitiu esclavó de la cadena. El de l'aplicació 
efectiva de les lleis urbanístiques i dels plans d'ordenació» (apartat X del 
preàmbul de la Llei 19/1975, de 2 de maig, de reforma de la Llei sobre règim 
del sòl i ordenació urbana). Encara hui dia, la disciplina urbanística continua 
sent el «taló d'Aquil·les» de la legislació reguladora de l'ordenació del territori. 
Tal com es ressenya, pel director general d'urbanisme, en la memòria de 
l'Agència de 2 d'octubre de 2019, «en l'actualitat, més de quaranta anys 
després des de l'aprovació de la Llei 19/1975 (…) la realitat, milers de 
construccions il·legals en tot el territori, demostra que els mecanismes de 
protecció de la legalitat no han funcionat». 
 
 La creació de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori té com a 
objectiu protegir el sòl rural entés com un recurs natural escàs limitat i no 
renovable. També altres comunitats autònomes han adoptat aquest model per 
a la protecció del sòl no urbanitzable. Així ocorre amb: 
 

-L'Agència Canària de Protecció del Mitjà Urbà i Natural, creada per la 
Llei 9/1999, de 13 de maig, d'ordenació del territori de Canàries. 

 
-L’Agència Gallega de Protecció de la Legalitat Urbanística, creada per 

la Llei 9/2002, de 30 de desembre, d'ordenació urbanística i protecció del 
medi rural de Galícia. 

 
-El Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic 

de Menorca, creat per acord de 12 de maig de 2005 entre el Consell Insular 
de Menorca i sis municipis (Butlletí Oficial de les Illes Balears de 21 de maig 
de 2005). 

 
-L’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, creada com a Agència 

de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, per l'acord 
del Consell de Mallorca de 10 de novembre de 2008 (Butlletí Oficial de les Illes 
Balears de 13 de novembre de 2008). 

 
-El Consorci de Protecció de la Legalitat Urbanística de La Rioja, creat 

per la Llei 3/2019, de 18 de març, de modificació de la Llei d'ordenació del 
territori i urbanisme de La Rioja. 
 

No obstant això , existeixen diferents models per al desenvolupament 
de la protecció del sòl rural, com el model gerencial, que es basa en la creació 
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d'establiments públics, dotats de personalitat jurídica, al capdavant dels 
quals se situen professionals de reconeguda competència que compten amb 
la confiança del Consell de Govern o de l'Assemblea Legislativa o de les 
Administracions Públiques associades. A vegades també s'avalua el seu 
resultat mitjançant «contractes programa» o altres tècniques de rendició de 
comptes (accountability). Dins del model gerencial poden diferenciar-se, entre 
altres: 
 

-Sistema consorcial. Diverses administracions públiques comparteixen 
l'exercici d'una determinada competència. D'aquesta manera, en trencar-se el 
vincle de proximitat entre el ciutadà i l'Administració (la major part de les 
vegades una entitat local), s'enforteix l'autonomia del poder públic enfront de 
les pressions ambientals. 

 
-Sistema d'autoritats independents. Aquestes regulen i supervisen el 

funcionament d'una àrea administrativa o d'un mercat sense necessitat 
d'intervindre en la seua gestió. Per a facilitar la independència d'aquests 
gestors se sol reconéixer normativament la inamobilitat d’aquests una vegada 
hagen sigut nomenats. 

 
-Sistema de descentralització funcional. Els ens instrumentals i els 

seus òrgans de direcció romanen sota el control de l'ens matriu, el qual pot 
separar discrecionalment el personal directiu. Només existeix una autonomia 
orgànica, però no una vertadera independència funcional. 
 

La Disposició addicional 13a. de la LOTUP opta, respecte de l'Agència, 
per un sistema mixt que combina elements dels sistemes consorcials i de 
descentralització funcional. Encara que l'Agència es configura com un ens del 
sector públic instrumental de la Generalitat –un organisme autònom- el 
director gerent del qual és nomenat pel Consell, el seu màxim òrgan col·legiat 
de govern –el consell de direcció- està integrat tant per representants de 
l'Administració autonòmica com de l'Administració local. 

 
L'Agència Valenciana té com a precedent l’Agència de Defensa del 

Territori de Mallorca, ja que la resta d'agències (canària, gallega, menorquina 
i de La Rioja) han optat per constituir consorcis administratius. En aquest 
sentit és significatiu que, inicialment, «l'Agència [va ser] creada des de 
l'entrada en vigor de la Llei 1/2019 [de 5 de febrer, de la Generalitat, de 
modificació de LOTUP com] (…) una entitat de dret públic, de naturalesa 
consorcial» (consideració cinquena del dictamen 600/2019). No obstant això, 
la Llei 9/2019, de la Generalitat, va donar una «regulació integral del règim 
jurídic de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, modificant la seua 
naturalesa jurídica que passa d'entitat de dret públic a organisme autònom, 
més adequada a les funcions de protecció de la legalitat urbanística que té 
encomanades» (apartat V del preàmbul de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, 
de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 
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d'organització de la Generalitat). Per això es va modificar la DA 13 de la 
LOTUP. 
 
 D'acord amb la redacció actual de la DA 13.2 LOTUP, «l'Agència és un 
organisme autònom de la Generalitat (…) facultada per a exercir les potestats 
administratives en matèria de disciplina urbanística sobre il·lícits que es 
produïsquen sobre sòl no urbanitzable, siga aquest comú o protegit». Quant als 
seus òrgans de govern, aquests són el director gerent i el consell de direcció. 
El primer «serà nomenat pel Consell» (apartat tretzé.1 de la DA 13 LOTUP. Per 
part seua, «el consell de direcció està format per: a) La presidència (…). b) La 
vicepresidència (…). c) Les vocalies, que seran: –quatre en representació dels 
ajuntaments adherits a l'Agència. –quatre en representació de la Generalitat. –
una representant per cadascuna de les tres diputacions provincials. I d) La 
secretaria» (apartat desé.1 de la DA 13 LOTUP). 
 
 Una altra singularitat de l'Agència Valenciana és la possibilitat d'exercir 
competències pròpies dels ajuntaments. Com afirma la DA 13.1 LOTUP, «es 
crea l'Agència (…), per a l'exercici de les competències autonòmiques en matèria 
de disciplina urbanística». Addicionalment, «els municipis podran delegar les 
seues competències pròpies en matèria de disciplina urbanística sobre sòl no 
urbanitzable a l'Agència, mitjançant l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament de 
l'acord d'adhesió a l'Agència» (DA 13.1 LOTUP). 
 
 En efecte, l’article 25.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases règim local (LRBRL) inclou, entre les competències mínimes de tot 
municipi, la «disciplina urbanística». A aquesta norma bàsica ha d'adequar-se 
la Generalitat a l'hora d'exercir les seues competències en matèria d'ordenació 
del territori i urbanisme (article 49.1.9a de l'Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, en endavant EACV). La Generalitat ho realitza 
preveient que «l'exercici de la potestat sancionadora [i de restauració de la 
legalitat] correspondrà a la Generalitat, amb el caràcter de competència pròpia 
en concurrència amb la municipal, quan es tracte d'infraccions greus o molt 
greus comeses en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable» (article 268.1 
i 2 LOTUP). Per això, el determinant és la regla prior in tempore potior in iure, 
que implica que «iniciat per la Generalitat en aquests supòsits l'exercici de la 
seua competència, el municipi haurà d'abstindre's de tota actuació en el mateix 
assumpte» (article 268.1 LOTUP). 
 
 Aquesta és la raó per la qual la DA 13 LOTUP preveu una delegació de 
competències, amb l’adhesió prèvia dels municipis a l'Agència. «En relació amb 
la possibilitat que l'Administració autonòmica se subrogue en l'exercici de 
competències municipals, resulta significativa la Sentència del Tribunal 
Constitucional 154/2015, de 9 de juliol, que resol el recurs d'inconstitucionalitat 
formulat en relació amb determinats preceptes de la Llei 7/2002, de 17 de 
desembre, d'ordenació urbanística d'Andalusia. El Tribunal Constitucional (…) 
ha precisat els límits als quals ha d'ajustar-se la intervenció de l'Administració 
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autonòmica en l'exercici mitjançant substitució de les competències municipals 
en matèria de disciplina i planejament urbanístic (…). Per al Tribunal 
Constitucional són inconstitucionals (…) els preceptes que faculten 
l'Administració autonòmica a substituir [unilateralment, per llei autonòmica] 
els municipis en l'exercici de les seues competències en matèria de disciplina 
urbanística (…), incomplint el (…) requeriment (…) establit en l'article 60 LRBRL 
(…). Aquest article assegura a l'ens local un termini mensual a partir del 
requeriment per a exercir autònomament les seues competències. L’indicat 
termini constitueix un "element rellevant" per reflectir una exigència 
d'autonomia local que el legislador autonòmic no està autoritzat a rebaixar (STC 
159/2001, de 5 de juliol, FJ 7); la regulació autonòmica que el reduïra estaria 
amb això rebaixant el marge de què disposen els ens locals per a exercir les 
seues competències amb limitació conseqüent de l'estàndard d'autonomia local 
que ha volgut garantir el legislador bàsic estatal» (consideració quarta del 
dictamen 118/2018). 
 
 
 Tercera.- Procediment d'elaboració. 

 
En la tramitació del procediment, encara que amb certes deficiències 

corregibles, s'han seguit quasi tots els tràmits essencials exigits per la 
normativa d'aplicació a l'elaboració de disposicions generals. Aquestes 
disposicions són, d'una banda, l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, de la Generalitat, del Consell; els articles 129 a 133 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, 
que regula, entre altres extrems, el procediment d'elaboració dels projectes 
normatius de la Generalitat, i l'article 25 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, 
del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la 
Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
L'expedient s'inicia amb la resolució, de 21 de febrer de 2020, de la 

secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge. Aquesta 
acorda la incoació del procediment d'elaboració del Projecte de decret i 
encarrega la seua tramitació al director general d'Urbanisme, d'ara en avant 
el director general. La resolució estaria emparant-se en l'article 39.1 del 
Decret 24/2009, del Consell i la delegació de competències, de 23 de juliol de 
2019, del conseller de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge. 

 
Prèviament, el 28 de gener de 2020, el director general havia justificat 

l'omissió de la consulta pública prèvia a què es refereix l'article 133.1 Llei 
39/2015. Al seu judici el projecte de disposició general té un caràcter 
merament organitzatiu i està inclòs en els supòsits d'excepció de l'article 
133.4 de la Llei 39/2015. 
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S'ha incorporat a l'expedient l'informe de necessitat i oportunitat, així 

com una memòria econòmica. Tots dos estan subscrits pel director general el 
28 de gener i el 2 d'octubre de 2020, respectivament. Aquests documents són 
preceptius per així disposar-ho l'article 43.1 a) de la Llei del Consell. 

 
Del text del Projecte de decret, tal com preveu l'article 43.1 b) de la Llei 

del Consell, es va donar trasllat a Presidència de la Generalitat i a les 
conselleries. Únicament han formulat al·legacions el sotssecretari de 
Presidència, el 20 de febrer de 2020, així com els sotssecretaris de les 
conselleries d'Igualtat i Polítiques Inclusives i Hisenda i Model econòmic, els 
dies 14 de febrer i 10 de març de 2020. El director general emet informe el 14 
de maig de 2020 sobre les al·legacions plantejades. 

 
Mitjançant informe del director general, de 13 de novembre de 2020, es 

va motivar l'omissió dels tràmits d'audiència i informació pública prevists en 
els articles 43.1 c) de la Llei de Consell i 25.4 el del Decret 105/2017, del 
Consell. Segons el seu parer, el projecte de disposició general té caràcter 
merament organitzatiu i no afecta l'esfera de drets i interessos legítims dels 
ciutadans. Per això, segons el parer del director general, a l'empara dels 
articles 43.2 de la Llei del Consell i 133.4 de la Llei 39/2015, podria 
prescindir-se d'aquesta modalitat de participació ciutadana. 

 
Sense perjudici de l'anterior , el 31 de gener de 2020, es va remetre el 

Projecte de decret a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), 
al Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració 
Local (COSITAL), a les diputacions d'Alacant, Castelló i València i als 
ajuntaments d'Alcoi, Benidorm, Elx, Elda, Gandia, Orihuela, Paterna, Sagunt, 
Sant Vicent del Raspeig, Torrent, Torrevieja i Vila real. Tal com recull el 
director general en el seu informe de 14 de maig de 2020, únicament va 
remetre un escrit la FVMP, el 12 de febrer de 2020. En aquest es limitava a 
reiterar l'oportunitat de la creació de l'Agència. 

 
Així mateix, s'han evacuat els informes que es deriven del 43.1 d) de la 

Llei del Consell. Ens estem referint als informes transversals d'impacte per 
raó de gènere, en la família i la infància i l'adolescència, així com el d'afectació 
en les aplicacions o sistemes d'informació, subscrits tots ells pel director 
general, el 28 de gener de 2020. L'últim, a més, també està signat pel 
subdirector general de Producció i Consolidació de la Tecnologies d'Informació 
i Comunicació, el 8 d'abril de 2020. 

 
Aquests informes venen imposats pels següents preceptes: article 19 de 

la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i 
dones; article 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor, i la disposició addicional desena de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses. L'article 
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94.1 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, és el 
que preveu l'elaboració de l'informe de coordinació informàtica de projectes 
normatius per a «l'aprovació o modificació de tota normativa reguladora d'un 
procediment administratiu competència de la Generalitat». 

 
Addicionalment, la secretària autonòmica de Justícia i Administració 

Pública i la directora general de Pressupostos van emetre, els dies 8 de febrer 
de 2020 i 14 de febrer i 11 de novembre de 2020, respectivament, els informes 
previstos en els articles 9.1 b) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol de la 
Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció Pública Valenciana (LOGFPV), i 
26.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda, del sector 
públic instrumental i de subvencions. 

 
L'Advocacia General de la Generalitat va emetre, l'11 de desembre de 

2020, l'informe jurídic a què es refereix l'article 5.2 i) de la Llei 10/2005, de 9 
de desembre, de la Generalitat, de l'assistència jurídica de la Generalitat. 

 
Arribats a aquest punt s'indica el següent: 
 
1) L’audiència pública de l'article 43.1 c) de la Llei del Consell, encara 

que pot realitzar-se simultàniament amb el tràmit d'informació pública de 
l'article 25.4 del Decret 105/2017, del Consell, no pot ser desplaçada per 
aquest. 

 
D'acord amb l'article 52.2 del Decret 24/2009, del Consell, «quan de 

conformitat amb l'article 43.1.c de la Llei del Consell el projecte afecte l'esfera 
dels drets i interessos legítims dels ciutadans, i no existisquen organitzacions 
o associacions legalment constituïdes que tinguen encomanades la defensa 
dels seus interessos, l'expedient serà sotmés a informació pública pel termini 
de 15 dies, publicant-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l'anunci 
corresponent». 

 
Per part seua, l'article 25.4 del Decret 105/2017, del Consell, preveu 

que «en tot cas se substanciaran els processos de participació ciutadana 
establits en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i es publicarà el 
resultat de la valoració global dels esmentats processos». Al seu torn l'article 
133.2 de la Llei 39/2015 contempla, per a l'Administració General de l'Estat, 
el següent: «quan la norma afecte els drets i interessos legítims de les persones, 
el centre directiu competent publicarà el text en el portal web corresponent, a fi 
de donar audiència als ciutadans afectats i obtenir les aportacions addicionals 
que puguen fer-se per altres persones o entitats. Així mateix, podrà també 
sol·licitar-se directament l'opinió de les organitzacions o associacions 
reconegudes per llei que agrupen o representen les persones els drets o els 
interessos legítims de les quals es veren afectats per la norma i les finalitats de 
la qual guarden relació directa amb el seu objecte». 
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De l'anterior resulta que, encara que tots dos tràmits puguen realitzar-

se de manera simultània i conjunta, és necessari observar cumulativament 
les prescripcions dels decrets 24/2009 i 105/2017, tots dos del Consell. 

 
Aquesta distinció és important atés que les causes que permeten ometre 

aquests tràmits de participació ciutadana no són idèntiques. L’article 43.2 de 
la Llei del Consell permet prescindir de l'audiència pública «en aquells 
reglaments que versen exclusivament sobre matèries organitzatives de la 
Presidència i les conselleries». En canvi, l'article 133.4 de la Llei 39/2015 
contempla l'omissió de la informació pública en el «cas de normes 
pressupostàries o organitzatives de la (…) l'Administració autonòmica (…) o de 
les organitzacions dependents o vinculades a aquestes, o quan concórreguen 
raons greus d'interés públic que ho justifiquen». 

 
En el cas que ens ocupa, como afirma la STSJ de la Comunitat 

Valenciana 222/2020, de 22 de maig, en un supòsit anàleg –creació de 
l'Oficina de Drets Lingüístics- «la indagació sobre la naturalesa, incidència i 
efectes que produeix la disposició general ens porta a concloure que, en 
determinats preceptes produeixen efectes jurídics enfront de tercers» (fonament 
jurídic 3 c). 

 
En aquest sentit cal ressaltar que l'Agència té capacitat per a 

inspeccionar, supervisar, sancionar així com ordenar la demolició 
d'edificacions i construccions (restauració de la legalitat urbanística). Encara 
que la creació de l'Agència, «es troba en l'àmbit de la potestat d'organització de 
l'Administració» (FJ 3 STSJ CV 220/2020), la seua creació sí que afecta els 
drets i interessos dels ciutadans. Com es va exposar en la consideració 
segona, amb la creació de l'Agència no s'està atribuint únicament 
competències de disciplina urbanística a òrgans de l'Administració del 
Consell. Es pretén establir una nova forma -gerencial- de gestionar la 
protecció del territori a través d'un organisme autònom, dotat d'autonomia 
funcional respecte de la Generalitat. Aquest, a més, pot exercir competències 
pròpies dels ajuntaments en matèria de disciplina urbanística. 
Addicionalment es crea, com a òrgan col·legiat de govern, un consell de 
direcció compost no sols per representants de la Generalitat, sinó també dels 
municipis i de les diputacions provincials. També s'exigeix la qualificació 
professional d'aquests representants. 

 
Per l'anterior, al no tindre per objecte el Projecte de Decret qüestions 

merament organitzatives d'un departament del Consell, és necessari 
retrotraure les actuacions i publicar la tramitació de la norma en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana perquè les persones interessades puguen 
formular al·legacions. 
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Com afirma el paràgraf número cinc del preàmbul, amb la posada en 
marxa de l'Agència, aquesta «podrà assumir totes les competències relatives a 
la protecció de la legalitat urbanística de manera que serà l'única responsable 
d'exercir-les en aquells municipis que s'hagen adherit, la qual cosa trenca amb 
l'anterior dilucidació de la responsabilitat entre autonomia [la Generalitat] i 
ajuntament i identifica una única autoritat». 

 
Estem davant un canvi de paradigma del règim de funcionament de la 

disciplina urbanística que afecta la ciutadania, principalment en la seua 
relació amb els municipis. Segons s'exposa en la memòria de 2 d'abril de 
2020, les disfuncions en la restauració de la legalitat es produeixen no tant 
per «un règim jurídic inadequat que requerisca la seua modificació sinó més 
aviat, per una falta d'aplicació d'aquest (…) pels xicotets ajuntaments, la gran 
majoria dels quals (…) manquen dels mitjans personals i materials adequats 
per a exercir-la i els seus representants estan molt a prop dels infractors». 

 
Encara que la llibertat d'organització de les comunitats autònomes «té 

com a contingut la potestat per a crear (…) entitats que configuren les 
respectives administracions autonòmiques o depenen d'elles» (FJ 7 a) STC 
93/2017, de 6 de juliol), això ha de realitzar-se seguint el procediment 
legalment establit. 

 
Aquesta última observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 

Reglament d'aquest Consell. 
 
2) El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana és del parer 

que els informes d'impacte per raó gènere, en la família i en la infància i 
adolescència, tots ells de 28 de gener de 2020, són meres declaracions rituals. 
Els tres es limiten a assenyalar que la regulació del projecte no afecta 
directament qüestions relacionades amb la igualtat entre dones i homes, la 
família i la infància i l'adolescència. En el primer, a més, se significa que la 
norma empra un llenguatge no sexista. 

 
Com declaràrem en el nostre Dictamen 407/2018, «no resulta infreqüent 

que aquest Consell Jurídic verifique que, en els informes que acompanyen 
l'expedient, els preceptius informes sobre l'impacte de gènere, l'impacte en la 
protecció del menor i l'adolescència, en la família (…), siguen tots ells idèntics, 
i subscrits en la mateixa data, mitjançant la formulació d'una declaració ritual, 
quan no incorporen idèntica redacció». Aquest criteri ha sigut reiterat en altres 
dictàmens, com ara el dictamen 667/2019. 

 
Per això, «perquè els informes d'impacte resulten efectius han de 

contindre una sèrie de dades que permeten l'anàlisi pel que fa a la situació en 
l'àmbit on la norma desplegarà els seus efectes. Una vegada reunida aquesta 
informació es podria determinar si la norma de referència té impacte positiu o 
negatiu i, en cas d'impacte negatiu, poder adoptar mesures per a afavorir la 
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igualtat de dones i homes en l'àmbit de la norma projectada (Dictamen 
383/2017, per tots)» (Dictamen 310/2018). 
 

3) No consta cap esment sobre la delegació, en l'informe de la secretària 
de Justícia i Administració Pública, de 28 de febrer de 2020, a l'exercici de 
competències delegades respecte de l'informe preceptiu i vinculant a què es 
refereix l'article 9.1 b) de la LOGFPV. De conformitat amb l'article 9.4 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, «les resolucions 
administratives que s'adopten per delegació indicaran expressament aquesta 
circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegant». 

 
 
Quarta.- Estructura del projecte. 
 
La disposició general revist la forma de Decret del Consell. El seu 

contingut es divideix en una part expositiva, amb índex i preàmbul, i una 
altra dispositiva. Aquesta última conté 30 articles, agrupats en cinc capítols, 
i sis disposicions (dues addicionals, dues derogatòries i dues finals). El 
contingut del Projecte de decret és el següent: 

 
Preàmbul 
 
Capítol I. Naturalesa i funcions de l'Agència Valenciana de Protecció del 

Territori. 
Article 1. Naturalesa jurídica i àmbit competencial. 
Article 2. Seu. 
Article 3. Denominació. 
Article 4. Funcions. 
 
Capítol II. Adhesió dels municipis a l'Agència Valenciana de Protecció 

del Territori. 
Article 5. Objecte de l'acord d'adhesió. 
Article 6. Obligacions dels municipis adherits. 
Article 7. Efectes de l'adhesió. 
Article 8. Procediment d'adhesió. Vigència i extinció de l'acord 

d'adhesió. 
 
Capítol III. Organització de l'Agència Valenciana de Protecció del 

Territori. 
 
Secció primera. Òrgans directius. 
Article 9. Òrgans directius. 
Article 10. El Consell de Direcció. 
Article 11. Funcions del Consell de Direcció. 
Article 12. Funcions de la Presidència del Consell de Direcció. 
Article 13. La Secretaria del Consell de Direcció. 
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Article 14 Règim de funcionament del Consell de Direcció. 
Article 15. La Direcció Gerència. 
Article 16. Funcions de la Direcció Gerència. 
 
Secció segona. Estructura administrativa. 
Article 17. Estructura administrativa.. 
Article 18. El Servei de Suport Tècnic, Contractació i Coordinació 

Administrativa. 
Article 19. El Servei de Personal, Gestió econòmica i pressupostària i de 

Recaptació. 
Article 20. El Servei de Protecció de la Legalitat urbanística. 
 
Capítol IV. Planificació i programació de les activitats. 
Article 21. Pla pluriennal de gestió. 
Article 22. Programa anual d'actuació. 
 
Capítol V. Règim jurídic i econòmic financer. 
Article 23. Règim jurídic. 
Article 24. Resolucions i actes administratius i règim d'impugnació. 
Article 25. Contractació. 
Article 26. Personal i mitjans materials. 
Article 27. Finançament. 
Article 28. Règim economicofinancer. 
Article 29. Règim patrimonial. 
Article 30. Competència sancionadora i de restabliment de la legalitat 

urbanística. 
 
Disposicions addicionals 
Primera. Posada en funcionament de l'Agència. 
Segona. Igualtat de gènere. 
 
Disposicions transitòries 
Primera. Assumpció temporal de competències. 
Segona. Expedients incoats pels ajuntaments abans de l'acord 

d'adhesió. 
 
Disposicions finals 
 
Primera. Normativa de desenvolupament. 
Segona. Entrada en vigor. 
 
Annex. Acord d'adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. 
 
 
Cinquena.- Observacions al contingut del projecte normatiu. 
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Al preàmbul 

 
«La part expositiva del projecte normatiu declararà breument i 

concisament els motius que hagen donat lloc a la seua elaboració, els objectius 
i les finalitats que es pretenen satisfer. Al·ludirà als seus antecedents i a les 
competències en l'exercici de les quals es dicta, així com a les línies generals 
del seu contingut quan calga per al seu millor enteniment, fent esment a la 
incidència que puga tindre en la normativa en vigor, amb especial atenció als 
aspectes nous» (article 11 del Decret 24/20019, del Consell). 

 
En aplicar el que disposa aquest precepte al preàmbul objecte d'informe 

se significa el següent: 
 

 Respecte al contingut del Projecte de decret se suggereix fer un esment 
al contingut de la norma i assenyalar el que regulen els diferents capítols i la 
part final del Projecte de decret. 
 
 En relació al marc competencial, en l'últim paràgraf del preàmbul, es 
recomana fer un esment tant a les competències de la Generalitat en matèria 
d'urbanisme i ordenació del territori (article 49.1.9a EACV), com a les 
competències dels municipis (article 25.2 a) LRBRL). Els paràgrafs tercer, 
quart i cinqué del preàmbul sol es refereixen a la manera en què s'imbriquen 
aquestes competències concurrents en l'article 268 LOTUP. 
 
 
 A la fórmula aprovatòria 
 
 L'article 13.2 del Decret 24/2009, del Consell, disposa que «la fórmula 
aprovatòria farà referència als informes preceptius, a l'audiència concedida als 
òrgans consultius i a la norma o normes que habiliten l'òrgan per a dictar la 
disposició, llevat que pel seu número en siga aconsellable la inclusió en la part 
expositiva. En tot cas, haurà de fer-se referència als informes o consultes 
d'aquells òrgans la regulació dels quals així ho exigeix». 
 
 Es recomana una referència als informes preceptius –com els de 
l'Advocacia General de la Generalitat, la Conselleria de Justícia, Interior i 
Administració Pública i la Direcció General de Pressupostos- i les consultes 
efectuades, entre altres, a la FVMP, les diputacions provincials, COSITAL i 
alguns municipis. 
 
 També s’hauria d’esmentar la DA 13.3 LOTUP. Aquesta disposició –i no 
els articles 28 c i 43 de la Llei del Consell ni el Decret 24/2009, del Consell a 
què es refereix la fórmula aprovatòria- és la que habilita en aquest cas el 
Consell per a aprovar els estatuts de l'Agència. 
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 D'acord amb l'article 2.4 LCJC, «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 d’"oït el Consell 
Jurídic Consultiu"». 
 
 Per això, el Projecte de decret, abans de rebre l'informe d'aquest Consell 
no hauria d'afirmar que els estatuts de l'Agència s'aproven de conformitat 
amb el nostre parer. 
 
 
 A l'article 4. Funcions. 
 
 L'article 4 del Projecte de decret, desenvolupant l'apartat segon de la 
DA 13 LOTUP, enumera les funcions de l'Agència. 
 

L'article 11.1 de la Llei 40/2015 preveu que «la realització d'activitats 
de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de 
les entitats de Dret Públic podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de 
Dret Públic de la mateixa o de diferent Administració». 
 
 Els convenis a què es refereix la lletra a) amb el Servei de Protecció de 
la Naturalesa de la Guàrdia Civil (SEPRONA), amb la Unitat de Policia 
Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana i els agents mediambientals són 
encàrrecs de gestió amb l'Administració General de l'Estat i la Generalitat. Si 
es considera oportú pot indicar-se que la col·laboració es durà a terme, en 
compte d’amb convenis, a través d'encàrrecs de gestió. 
 
 Entre les funcions de l'Agència la lletra g) inclou el pas del tant de la 
culpa a la Fiscalia. Si es considera oportú, també podria contemplar-se la 
denúncia d'infraccions no constitutives de delicte a l'Agència de Prevenció i 
Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 A l'article 6. Obligacions dels municipis adherits. 
 

L'article 3 del Decret 24/2009, del Consell, assenyala que «no es 
reproduiran altres normes excepte en els supòsits de delegació legislativa o que 
la coherència o millor comprensió del text ho exigisca» (apartat 5). En aquells 
casos en què es considere que «s'hagen de reproduir (…) preceptes de (…) es 
transcriuran literalment i s'indicarà el precepte que es reprodueix» (apartat 6). 
 
 D'acord amb el paràgraf anterior seria convenient que en l'article 6 del 
Projecte de decret es fera referència a la disposició addicional 13 -setena de 
la LOTUP-, en ser tots els apartats una transcripció d'aquesta, les lletres de 
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la qual de la a) a la g) reprodueixen les lletres de la a) a la g) de l’apartat seté 
de l'esmentada disposició addicional de la LOTUP. 
 
 
 A l'article 8. Procediment d'adhesió. 
 
 Com s'exposarà en l'observació a la part final, els acords d'adhesió no 
tenen per què estar subjectes al procediment previst en els capítols II i III del 
Decret 176/2014, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga 
la Generalitat i el seu registre. 
 
 Malgrat això, segons el parer d'aquest Consell, per seguretat jurídica, 
és convenient que els acords d'adhesió consten en el Registre de Convenis de 
la Generalitat, regulat en el capítol IV del Decret 176/2014, del Consell. 
 
 Per a això, es podria indicar en un apartat de l'article 8 del Projecte de 
decret que, abans de confirmar l'adhesió, el director gerent sol·licitarà del 
Registre de Convenis de la Generalitat l'informe a què es refereix l'article 16 
del Decret 176/2014, del Consell. D'aquesta manera s'obtindrà certesa 
respecte de la inexistència d'un altre acord d'adhesió vigent amb el mateix 
municipi.  
 
 Addicionalment, també podria preveure's que, d'acord amb l'article 17 
del Decret 176/2014, del Consell, una vegada confirmat l'acord d'adhesió es 
donarà trasllat d’aquest al Registre de Convenis de la Generalitat per a la seua 
inscripció, i que aquesta s'efectuarà en els termes previstos en l'article 18 del 
Decret 176/2014, del Consell. També sembla oportú declarar aplicable 
l'article 19 del Decret 176/2014, del Consell a l'Agència. Aquest preveu un 
intercanvi periòdic d'informació amb el Registre de Convenis de la Generalitat. 
 
 També hauria de preveure's la mateixa difusió als acords de pròrroga i 
publicar-se en el DODGV igual que els acords d'adhesió. 
 

D'altra banda, en l'apartat 5 a) d'aquest article 8 s'estableix com a 
causa d'extinció anticipada de l'acord d'adhesió el “mutu acord de les parts”. 
Encara que puga desprendre's del conjunt de la norma, considerem, no 
obstant això, per a major claredat i per a evitar qualsevol dubte, que, igual 
que es fa en la lletra e) d'aquest mateix apartat, s'especifique que per al mutu 
acord de les parts serà necessari un acord en tal sentit del ple adoptat per 
majoria absoluta dels seus membres. 
 
 Finalment, en l'apartat número 7 d'aquest article 8 es disposa que la 
separació voluntària del municipi a què es refereix l'apartat 5 lletra e) del 
mateix article tindrà efectes des de la data en què la Direcció-Gerència prenga 
coneixement del corresponent acord plenari i que la presa de coneixement de 
tal acord ha d'adoptar la forma de resolució de la referida Direcció-Gerència. 
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Sembla desprendre's d'aquesta redacció que la separació acordada pel 
municipi no produeix efectes sinó a partir de la data en què la Direcció-
Gerència adopta la resolució per la qual pren coneixement del corresponent 
acord. Considerem que, donat el caràcter voluntari, tant de l'adhesió com de 
la separació, aquesta última ha de produir efectes des del moment en què el 
municipi pren l'acord plenari de separació i no des de la data de la resolució 
que adopte la Direcció-Gerència per la qual en pren coneixement, per la qual 
cosa hauria de modificar-se la redacció projectada en el sentit exposat. 
 
 
 A l'article 10. El Consell de Direcció. 
 
 L'article 10 regula la composició del Consell de Direcció com a «òrgan 
col·legiat de planificació, direcció i control de l'activitat de l'organisme». Aquest 
està format per un president, un vicepresident, onze vocals i un secretari. 
 
 Tant l'article 10.3 del Projecte de decret com la DA 13. Desena. 2 LOTUP 
afirmen que «totes les persones vocals hauran d'estar en possessió de titulació 
universitària i tindre experiència en la gestió en matèria d'urbanisme». 
 
 Segons es va exposar en la consideració segona, el canvi de paradigma 
en la gestió de la disciplina que es pretén introduir amb la creació de l'Agència 
bascula sobre la qualificació professional dels òrgans de govern d'aquesta. 
 
 El model gerencial o d’«agencialització» descansa en la designació de 
persones de reconegut prestigi i experiència en el sector. Per a complir aquesta 
previsió el Projecte de decret no pot limitar-se a reproducir la DA 13. Desena. 
2 LOTUP. 
 
 Si bé pot ser suficient que una norma amb rang de llei es limite a exigir 
als vocals del Consell de Direcció una titulació universitària i experiència en 
urbanisme, en general, el reglament de desenvolupament, no. 
 
 Els estatuts de l'Agència estan cridats a precisar si la titulació és oficial 
o no, i, en el primer cas, si basta un títol de graduat o si és necessari un 
postgrau addicional. També convindria delimitar les àrees de coneixement de 
les titulacions universitàries. 
 
 En segon lloc, també cal concretar el tipus d'experiència que pot 
prendre's en consideració, ja siga en el sector públic com en el sector privat, 
i un nombre mínim d'anys d'aquesta. 
 
 
 A l'article 15. La Direcció Gerència. 
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 D'acord amb l'apartat tercer, el director gerent «ha de tindre titulació 
universitària i experiència professional en matèria d'urbanisme». Reprodueix 
l'article la DA 13. Tretzena. 3.2 LOTUP. 
 
 Per les raons exposades en l'observació a l'article 10 del Projecte de 
decret, hauria de concretar-se la titulació requerida. 
 
 La disposició addicional 13 de la Llei 9/2019 preveu que «el personal 
directiu del sector públic instrumental de la Generalitat tindrà la consideració 
de càrrec públic i serà nomenat per decret del Consell, a proposta de la persona 
titular de la conselleria d'adscripció de l'ens». 
 
 Per l'anterior, es recomana precisar que el nomenament es realitzarà 
per Decret. 
 
 
 A part final. 
 
 Els acords d'adhesió dels municipis a l'Agència tenen naturalesa 
convencional. Així es desprén de l'article 8.4 del Projecte de decret, el qual 
declara aplicable l'article 49 de la Llei 40/2015, relatiu als convenis de 
col·laboració. 
 
 Es proposa incloure una disposició final modificatòria de l'article 5.2 
del Decret 176/2014, del Consell, pel qual es regulen els convenis que 
subscriga la Generalitat i el seu registre, o advertir en el propi Projecte de 
decret, mitjançant una disposició addicional, la inaplicació del Decret 
176/2014, del Consell. 
 
 Així, l'article 4.1 d) del Decret 176/2014 inclou en el seu àmbit 
d'aplicació «els organismes públics de la Generalitat, considerant com a tal 
totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de 
la Generalitat que puguen exercir potestats públiques». 
 
 No obstant això, el procediment d'adhesió previst en l'article 8 del 
Projecte de decret contempla una tramitació diferent a la prevista en els 
capítols II i III del Decret 176/2014, del Consell. Per això, caldria afegir una 
lletra a l'article 5.2 d'aquest últim decret amb la finalitat d'excloure del seu 
àmbit d'aplicació els acords d'adhesió a què es refereix la DA 13 de la LOTUP. 
També seria possible que una disposició addicional del Projecte de decret 
aclarira que els acords d'adhesió estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del 
Decret 176/2014, del Consell, per ser un supòsit de «convenis i acords sobre 
transferència de funcions i serveis que subscriga la Generalitat amb altres 
administracions públiques» (article 5.2 g) del Decret 176/2014, del Consell). 
Ho exigiria el principi de seguretat jurídica. 
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 De caràcter formal 
 
 
 Cita de lleis de la Generalitat 
 
 Les lleis de la Generalitat han de ser esmentades almenys en una ocasió 
de manera completa perquè «la primera vegada que aparega citada una norma 
s'identificarà amb el títol complet. Les posteriors cites podran realitzar-se 
expressant el títol complet o una fórmula abreujada d'aquest que identifique la 
norma» (article 3.7 del Decret 24/2009, del Consell). 
 
 Això suposa referir-se a aquestes normes, després de la data, com a 
lleis «de la Generalitat». Així ha d'escriure's: 
 

-A la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP) en el 
primer paràgraf del preàmbul, l'article 1.2 i el primer paràgraf de l'annex del 
Projecte de decret. 

 
-A la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon 

govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana en el paràgraf 
número onze del preàmbul del Projecte de decret. 

 
-A la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, en 

la fórmula aprovatòria del Projecte de decret. 
 
 

Transferències i delegacions de competències. 
 
 Partint de la terminologia de l'article 150 de la Constitució, la translació 
interadministrativa de les competències pot realitzar-se bé per transferència, 
bé per delegació. Totes dues vies es diferencien entre si pel caràcter 
irrevocable de la primera. 
 
 Per aquest motiu, i tenint en compte la possibilitat de les entitats locals 
de separar-se de l'Agència, és preferible afirmar, en el paràgraf quart del 
preàmbul del Projecte de decret, que l'adhesió d'un ajuntament a l'Agència 
implica l'atribució –en comptes de transferència- de les competències 
municipals de disciplina urbanística. Tal com es contempla en la DA 13. 
Sisena.2. 
 

Errors formals: 
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1) En la fórmula aprovatòria, s'ha de fer referència a l'article 49.1 3ª i 
9ª de l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i no a 
l'article 49.1.3 a). 
 

2) En el títol de la norma ha de substituir-se «Estatus» per «Estatuts» i 
en l'Índex, en l'article 30, ha de substituir-se «y» per «i» (en la versió 
valenciana). 

 
3) En l'article 8.3 del Projecte de decret es repeteix la frase «condicionat 

en tot cas a la publicació». 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte de Decret del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de 

l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, és conforme amb l'ordenament 
jurídic sempre que s'atenga l'observació essencial formulada en la 
consideració tercera. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 13 de gener de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES 
PÚBLIQUES I MOBILITAT. 


