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           Hble. Senyor: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 3 de març de 2021, sota la Presidència de la 

Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 De conformitat amb la comunicació de V. H., de 10 de febrer de 2021 
(Registre d’entrada d’11 de febrer), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat l’expedient instruït per la Conselleria de 
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en relació al Projecte de decret 
pel qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1936, per la qual es modifica la 
Directiva 2008/96/CE sobre gestió de la seguretat de les infraestructures 
viàries, a l’ordenament jurídic de la Generalitat Valenciana. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
 
 Únic.- Mitjançant un escrit del sotssecretari de la Conselleria de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de data 10 de febrer de 2021 (Registre 
d’entrada d’11 de febrer), es va remetre a aquest Òrgan consultiu el Projecte 
de decret pel qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1936, per la qual es 
modifica la Directiva 2008/96/CE sobre gestió de la seguretat de les 
infraestructures viàries, a l’ordenament jurídic de la Generalitat Valenciana. 
 

L’expedient està integrat amb els informes i tràmits exigits per la 
normativa aplicable a l’elaboració de les disposicions administratives de 
caràcter general. 

 
El dictamen s’ha sol·licitat amb caràcter «urgent», segons el que disposa 

l’article 14.2 de la Llei 10/1994, de creació del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana. 

 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 
Primera.- Sobre el caràcter de l’emissió del dictamen. 
 
Aquest Òrgan consultiu emet el present dictamen en virtut del que 

disposa l’article 10.4 de la Llei de la Generalitat Valenciana, 10/1994, de 19 
de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que estableix la consulta preceptiva en «els projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de les 
lleis i de les seues modificacions». 

 
 La norma que es projecta és un Decret que té per objecte transposar la 
Directiva (UE) 2019/1936, per la qual es modifica la Directiva 2008/CE sobre 
gestió de la seguretat de les infraestructures viàries, a l’ordenament jurídic de 
la Generalitat Valenciana, i es conclou, per tant, en el caràcter preceptiu de 
la consulta a aquest Suprem Òrgan Consultiu. 
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 Aquest Òrgan consultiu té encomanada per la seua Llei de creació, 
preceptivament, l’emissió de dictamen sobre els projectes de disposició 
general. La norma projectada, alhora que desenvolupa una Llei sectorial 
pròpia, la Llei de carreteres, transposa, en el marc competencial propi, una 
norma de la Unió Europea, com és la Directiva que ens ocupa, en el marc de 
les competències de la Generalitat, conforme es raona en la consideració 
segona del present Dictamen. 
 
 Com recull l’Informe de 14 de febrer de 2008 de la Comissió d’Estudis 
del Consell, sobre l’Aplicació del Dret de la Unió Europea, en el qual analitza 
la seua pròpia competència consultiva com a tràmit del procediment 
d’elaboració de disposicions generals de transposició de dret de la Unió 
Europeu, i en el qual expressa:  
 
 «Potser el tràmit més característic és el dictamen preceptiu del Consell 
d’Estat en el cas d’avantprojectes de lleis que hagen de dictar-se en execució, 
compliment o desenvolupament de tractats, convenis o acords internacionals i 
del dret comunitari europeu (article 21.2 del seu Llei orgànica), ja que en el cas 
de projectes de normes reglamentàries, a més de la previsió específica 
continguda en l’article 22.2 de l’esmentada Llei orgànica, el Consell d’Estat ha 
de dictaminar tots els projectes de reglaments o de disposicions de caràcter 
general que dicten en execució de les lleis, així com les seues modificacions 
(article 22.3)». 
 
 En la manera assenyalada i en l’àmbit de les seues pròpies 
competències de naturalesa consultiva, en la matèria expressada, aquest 
Consell Jurídic Consultiu procedeix a dictaminar el projecte de disposició 
general, amb rang de Decret del Consell, que ens ocupa.  

 
 
Segona.- El marc general normatiu i l’atribució competencial. 
 
La Unió Europea va aprovar la Directiva 2008/96/CE sobre gestió de la 

seguretat de les infraestructures viàries, coneguda com a «Directiva de 
Seguretat Viària», que es va transposar a l’ordenament jurídic espanyol 
mitjançant el Reial decret 345/2011, d’11 de març, sobre gestió de la 
seguretat de les infraestructures viàries en la Xarxa de Carreteres de l’Estat.  

 
En l’esmentada Directiva s’establien els procediments de gestió 

relacionats amb les avaluacions d’impacte de la seguretat viària, les auditories 
i inspeccions de seguretat viària i sobre la gestió de la seguretat de la xarxa 
de carreteres en explotació i el seu àmbit d’aplicació. Aquesta Directiva només 
afectava la Xarxa de Carreteres Transeuropea i la Comunitat Valenciana no 
disposa en la seua xarxa cap infraestructura integrada en aquesta Xarxa 
Transeuropea, atés que transcorren, a més de la xarxa pròpia, carreteres de 
titularitat de l’Estat. 
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 L’establiment de procediments a fi de garantir un nivell de seguretat 
elevat i homogeni en tota la xarxa transeuropea de carreteres, no pot ser 
aconseguit de manera suficient pels estats membres i, per consegüent, degut 
a l’efecte de l’acció pot aconseguir-se millor a nivell comunitari, la Unió 
Europea pot adoptar mesures, d’acord amb el principi de subsidiarietat 
consagrat en l’article 5 del vigent Tractat de la Unió Europea. 
 
 D’acord amb l’exposat i després de més d’una dècada des de l’aprovació 
de la Directiva 2008/96/CE, la Comissió Europea va considerar convenient 
l’ampliació limitada de l’àmbit d’aplicació a les autopistes i altres carreteres 
principals fora de la xarxa de carreteres transeuropees (RTE-T) i es va 
constatar la conveniència de modificar alguns dels procediments, introduint 
el d’avaluació de la seguretat de les carreteres del conjunt de la xarxa, a fi de 
determinar els trams que han de ser objecte d’inspeccions de seguretat viària 
més detallades i per a donar prioritat a les inversions en funció del potencial 
que aquestes tenen a l’hora de generar millores de la seguretat en tota la 
xarxa.  
 
 De conformitat amb tot això, la Directiva 1936/2019, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, modifica l’anterior Directiva 
2008/96/CE, al mateix temps que amplia l’àmbit d’aplicació a més trams de 
carretera, afectant ja bona part dels de l’Estat i a alguns de les comunitats 
autònomes, entre elles a la Valenciana. S’estableix com a data límit per a la 
seua transposició a l’ordenament jurídic de cadascun dels estats membres el 
17 de desembre de 2021. 
 
 Conforme a l’article 10 del TCE, «Els estats membres adoptaran totes les 
mesures generals o particulars apropiades per a assegurar el compliment de 
les obligacions derivades del present Tractat o resultants dels actes de les 
institucions de la Comunitat. Facilitaran a aquesta última el compliment de la 
seua missió». Aquesta formulació àmplia remet als ordenaments 
constitucionals interns la determinació de l’entitat política o administrativa 
competent per a executar el Dret europeu, permetent així l’entrada de les 
regions en la fase executiva d’aquest. No obstant això, la garantia de l’efectiva 
aplicació de la normativa europea fa que, des del punt de vista positiu, es 
predique igualment de les regions el principi de cooperació lleial i, en última 
instància, que no s’excepcione la responsabilitat final de l’Estat com a tal pel 
correcte compliment del Dret europeu. 
 
 La competència de la Generalitat Valenciana de cara a la 
transposició a l’àmbit del dret propi de la Directiva en qüestió. 
 
 Tal com estableix l’Estatut d’Autonomia en el seu article 61.3 d), la 
Comunitat Valenciana ostenta la competència exclusiva per al 
desenvolupament i execució de les normes i disposicions europees en l’àmbit 
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de les seues competències. Tant l’Estat com les comunitats autònomes 
participen de la tasca de transposició de les directives en els seus respectius 
àmbits competencials en tant que l’aplicació de les normes comunitàries no 
comporta una alteració de la distribució competencial en els estats compostos 
de la UE com el nostre.  
 
 Així, la transposició del Dret de la Unió Europea s’atribueix al titular de 
la competència en el marc de l’ordenament jurídic intern, com va ser 
reconegut pel Tribunal Constitucional, entenent que l’execució del Dret 
comunitari correspon a qui materialment ostente la competència, segons les 
regles de Dret intern, ja que «no existeix una competència específica per a 
l’execució del Dret comunitari (STC 236/1991, fonament jurídic 9é)». 
 
 En aquest àmbit, l’obligació d’aprovar normes nacionals per a fer efectiu 
el Dret comunitari revist singular importància en el cas de les directives. Les 
directives constitueixen l’element més original del sistema de fonts del dret 
comunitari, de caràcter derivat. Amb elles es persegueix l’harmonització dels 
drets interns dels estats membres sense excloure les potestats normatives 
d’aquests. 
 
 D’ací els seus caràcters bàsics definits per l’article 288 Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea (d’ara en avant, TFUE): «La directiva 
obligarà l’Estat membre destinatari quant al resultat que haja d’aconseguir-se, 
deixant, no obstant això, a les autoritats nacionals l’elecció de la forma i dels 
mitjans. Es tracta d’un instrument normatiu que imposa als seus destinataris 
una obligació de resultat». 
 
 L’apartat 1 de l’article 291 del TFUE ordena que: «Els estats membres 
adoptaran totes les mesures de Dret intern necessàries per a l’execució dels 
actes jurídicament vinculants de la Unió».  
 
 De conformitat amb el principi d’autonomia institucional, els estats 
gaudeixen d’autonomia per a executar el Dret de la Unió conformement a la 
seua pròpia organització interna, mitjançant els seus procediments interns, i 
utilitzant les vies processals pròpies dels seus ordenaments interns. El 
principi va ser consagrat molt prompte pel TJUE: «Quan les disposicions del 
Tractat o dels reglaments reconeixen facultats als estats membres o els 
imposen obligacions en el marc de l’aplicació del Dret comunitari, la forma en 
què els estats poden atribuir l’exercici de tals facultats i el compliment 
d’aquestes obligacions a determinats òrgans interns depén únicament del 
sistema constitucional de cada Estat» (STJE de 12-6-2014, -Sala Tercera-, que 
cita la sentència Horvath, C-428/07, EU:C:2009:458, apartat 49).???? 
 
 Conforme assenyala el Consell d’Estat en el seu Informe ja esmentat de 
2008 sobre l’Aplicació del Dret de la Unió Europea, «…ni el Dret comunitari 
interfereix per se la distribució territorial de competències ni la Constitució ni 
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els estatuts d’Autonomia preveuen una competència específica per a l’execució 
de tal Dret. La determinació de a quin ens públic correspon l’execució del Dret 
comunitari, bé en la creació de normes bé en la seua aplicació, s’ha de dilucidar, 
per tant, cas per cas i segons els criteris constitucionals i estatutaris de 
repartiment de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes en les 
matèries afectades. 
 
 El Tribunal Constitucional s’ha pronunciat en diverses ocasions sobre 
aquesta qüestió (SSTC 252/1988, de 20 de desembre; 79/1992, de 28 de maig; 
80/1993, de 8 de març; 102/1995, de 26 de juny; 146/1996, de 19 de 
setembre; 98/2001, de 5 d’abril; 38/2002, de 14 de febrer; 96/2002, de 25 
d’abril, i 33/2005, de 17 de febrer) i ha afirmat que, quan estan en joc 
competències compartides o concurrents entre l’Estat i les comunitats 
autònomes, només han de prendre’s en consideració les normes constitucionals 
i estatutàries de distribució de competències, sense perjudici que corresponga 
a l’Estat establir els sistemes de coordinació i cooperació que permeten evitar 
les irregularitats o les manques en el compliment de la normativa comunitària».  
 
 Pel que el Consell d’Estat en el seu Informe considera: «Així doncs, el 
Tribunal Constitucional ha reconegut amb naturalitat la implicació de les 
comunitats autònomes en l’execució de l’ordenament comunitari».  
 
 Unit a tot això, el Consell d’Estat afig que «En la pràctica, la labor de 
transposició és assumida generalment per l’Estat i no sol suscitar oposició per 
part de les comunitats autònomes. Diverses són les raons que ho expliquen i 
que, en últim terme expressen la convicció que la regulació material, amb 
independència de qui siga l’autor de la transposició i a la vista de la formulació 
acabada de moltes directives, serà la mateixa. Les reformes estatutàries i la 
major intensitat de l’acció comunitària, no obstant això, fan imprescindible una 
reflexió ulterior sobre la interrelació entre el nou context comunitari europeu i 
l’esquema constitucional de distribució de competències, en la línia que ja es va 
apuntar en la Sentència del Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de juny, 
i … en la Sentència 33/2005, de 17 de febrer, en la qual s’afirma que “no cal 
ignorar que la pròpia interpretació del sistema de distribució de competències 
entre l’Estat i les comunitats autònomes tampoc es produeix en el buit”, sinó 
que ha de “parar atenció a com s’ha configurat una institució per la normativa 
comunitària”, la qual cosa pot ser no sols útil, sinó fins i tot obligat per a 
projectar correctament sobre ella l’esquema intern de distribució 
competencial». 
 
 En l’ordre substantiu, la Generalitat Valenciana posseeix, «exarticle» 
49.1.14a, la competència exclusiva sobre «carreteres i camins l’itinerari dels 
quals es desenvolupe íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana». 
 
 Per part seua, l’article 11.2 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de 
carreteres de la Generalitat, reconeix la competència amb vista a 
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l’«establiment de normes aplicables a la planificació, projecció, construcció, 
gestió, explotació, conservació, senyalització i altres funcions directament 
relacionades amb la creació i funcionament del Sistema Viari de la Comunitat 
Valenciana». 
 
 En suma, l’objectiu de la proposta normativa és transposar en l’àmbit 
de la Comunitat Valenciana la Directiva Europea 1936/2019 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, per la qual es modifica la Directiva 
2008/96/CE sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries, per 
al que la Generalitat, de conformitat amb el que s’ha exposat, està plenament 
habilitada per a transposar a l’ordenament jurídic autonòmic valencià la 
meritada Directiva. 
 
 El Decret projectat s’ocupa, entre altres qüestions, de regular els 
diversos estudis específics contemplats en la Directiva europea, i així mateix 
recull la figura de l’auditor de seguretat viària, de la seua formació i de la seua 
acreditació, que serà a càrrec de la Generalitat i de les universitats. Amb això 
es persegueix la millora contínua de les condicions de la carretera, aconseguir 
la reducció constant de l’accidentalitat i les seues conseqüències. 
 
 El rang de la norma a aprovar per a la transposició de la Directiva. 
 
 Resta abordar la correcció del rang de la disposició general que es 
pretén adoptar per a transposar la Directiva Europea. Sobre aquesta qüestió 
el Consell d’Estat ha assenyalat que «Quan no existisca reserva de llei en 
atenció a la matèria afectada ni haja de modificar-se una norma vigent d’aquest 
rang, pot pertocar l’exercici de la potestat reglamentària del Govern, la primera 
expressió normativa del qual són els decrets aprovats pel Consell de Ministres. 
Referent a això ha de tindre’s en compte que la Constitució, i en concret el seu 
article 97, enuncia com a pròpia del Govern tal potestat reglamentària, que pot 
exercitar-se fins i tot encara que no existisca una habilitació legal expressa i 
que permet atribuir al reglament un paper important per a la transposició del 
Dret comunitari; no obstant això, en la pràctica es tendeix a incloure en les 
normes amb rang de llei gran part del contingut de les directives, encara que 
es tracte de matèries que no estan subjectes a reserva de llei, la qual cosa 
dificulta a posteriori la modificació de tals continguts. Per això, la regla general 
ha de ser que la llei ha de limitar-se a regular aquells continguts que, per la 
seua transcendència o per constituir matèria a ella reservada, han d’integrar el 
marc normatiu essencial de la disciplina afectada (Dictamen del Consell d’Estat 
1504/2007, de 19 de juliol de 2007). En segon lloc, ha d’optar-se, en cas de 
dubte i com a criteri rector, per la transposició mitjançant decret enfront de la 
transposició mitjançant ordre ministerial (Dictamen del Consell d’Estat 535/92, 
de 2 de juliol de 1992)». 
 
 Aplicant l’anterior doctrina a l’àmbit normatiu autonòmic valencià, els 
decrets del Consell representen el mitjà comú en el qual es manifesta l’exercici 
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de la potestat reglamentària atribuïda a l’òrgan col·legiat de govern, executant, 
d’acord amb l’ordenament jurídic en general, la transposició d’una Directiva 
de la Unió Europea i emprenent per a això l’elaboració d’una disposició 
general amb rang de Decret del Consell, tal com s’efectua en el present cas, 
que culminarà amb l’aprovació de la disposició general, l’objecte de la qual és 
regular matèries de competència exclusiva de la Generalitat, executant el Dret 
de la Unió Europea, materialitzat en la Directiva en qüestió, per la qual cosa 
de conformitat a l’article 33.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de 
Govern, de la Generalitat, adoptaran la forma de Decret del Consell: «Les 
disposicions de caràcter general emanades del Consell». 
 
 En virtut del que s’ha exposat, es conclou que en el present cas el rang 
de Decret del Consell esdevé idoni per a escometre la tasca de transposició de 
la Directiva que ens ocupa, en residenciar-se en el Consell la potestat 
reglamentària, en virtut del que disposa l’article 29.1 de l’Estatut d’Autonomia 
de la Comunitat Valenciana. 
 

Des de les anteriors premisses, s’elabora el Projecte de decret, elevat a 
dictamen d’aquest Òrgan consultiu de la Comunitat Valenciana, atés que és 
viable jurídicament i es dicta com a manifestació de l’exercici de les 
competències estatutàries que la Generalitat ostenta i tot això de conformitat 
a la normativa prenotada. 
 
 

Tercera.- Procediment d’elaboració. 
 
En el procediment d’elaboració del Projecte de decret que es dictamina 

s’ha seguit el que disposa l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, 
del Consell, que conté el procediment per a l’elaboració de les disposicions 
administratives. 

 
Per part seua, el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, atén, 

entre altres extrems, el procediment d’elaboració dels projectes normatius en 
la Generalitat. 

 
En el present cas, la iniciativa en l’elaboració del Decret projectat va 

partir de la Resolució del titular de la Conselleria competent, de data 14 de 
juliol de 2020. 

 
Consta en el procediment la memòria de la necessitat i oportunitat 

d’elaborar el Projecte de decret que ens ocupa, remesa per la directora general 
d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible i emesa en data 9 de 
setembre de 2020, i part de la qual s’ha transcrit, en la seua major part, en 
l’antecedent segon en relació a la justificació de la norma projectada. 
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S’ha emés una memòria econòmica favorable, emesa en la mateixa data 
per la referida directora general, de la qual es conclou que l’aprovació del 
projecte normatiu no comporta sobrecostos, tenint en compte que els recursos 
necessaris seran equivalents als empleats en els últims anys en seguretat 
viària i per tant, «…no es produirà un increment del cost derivat d’aquesta 
aprovació». 

 
En aquesta línia, s’ha inclòs en el text del Decret projectat una 

disposició final, l’ordinal segona, denominada: «Clàusula de no despesa». 
 

 També es van incorporar al procediment els informes d’impacte per raó 
del gènere; infància i adolescència; família i coordinació informàtica, tots ells 
emesos en la mateixa data i pel centre directiu proponent de la disposició 
general que ens ocupa. 
 

Consta un Informe de la directora general d’Obres Públiques, Transport 
i Mobilitat Sostenible, de data 9 de setembre de 2020, en el qual, de 
conformitat al que disposa l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
s’informa que el projecte no té un impacte significatiu en l’activitat econòmica, 
motiu pel qual, d’acord amb l’esmentat precepte, es pot prescindir del tràmit 
d’informació pública, d’acord amb el precepte citat. 

 
Igualment, consta un Informe, de la mateixa data i procedència, relatiu 

a la no incidència de la matèria objecte del Projecte en les competències de la 
resta de conselleries, excepte a la que afecta la Conselleria consultant de 
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que és la impulsora del 
Projecte. 

 
Consta practicat el tràmit d’informació pública, previst en l’article 133.2 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i altres lleis concordants. 
 
S’ha incorporat l’Informe del subdirector general de Mobilitat de la 

Conselleria proponent, de 9 de setembre de 2020, d’índole justificativa, sobre 
la relació d’infraestructures incloses en el projecte de Decret, i del contingut 
del qual es conclou que en ampliar-se l’àmbit d’aplicació de la Directiva 
2008/96/CE, comença a haver-hi infraestructures de titularitat de la 
Generalitat Valenciana que s’inclouen en l’àmbit d’aplicació d’aquesta. 

 
S’ha oferit tràmit d’audiència a les entitats representatives dels 

interessos afectats per la disposició general projectada i així consta que es va 
remetre, entre altres, a la Universitat Politècnica de València; Universitat de 
València; Col·legis Professionals d’Enginyers i Corporacions Provincials i 
s’han incorporat les al·legacions formulades durant el tràmit d’audiència per 
part de la Diputació d’Alacant, que no incideix en el fons de l’assumpte i 
l’Institut de Trànsit i Seguretat de la Universitat de València (INTRAS), 
mitjançant escrit presentat en data 6 de novembre de 2020. Les al·legacions 
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van ser informades per la Direcció General proponent, tal com s’acredita en 
l’expedient remés.  
 

Consten dos informes de l’Advocacia General de la Generalitat, el 
primer, de data 4 d’agost de 2020, efectuat respecte a la versió inicial del 
Projecte, i el segon, de 18 de setembre de 2020, en el qual l’òrgan Informant 
es mostra favorable al Projecte, i s’incorpora en l’esborrany final les 
observacions formulades per l’Advocacia General a la norma projectada. 

 
Ha de significar-se que tots els informes als quals s’ha fet referència, 

emesos durant la tramitació del procediment d’elaboració de la norma 
projectada són de contingut favorable al Projecte. 

 
 
Quarta.- Estructura i contingut. 
 

 La disposició proposada revist la forma de Decret, de conformitat als 
articles 18 f) i 33.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià. 
 
 La seua estructura és la següent: 
 

El títol de la disposició. 
 
L’índex que precedeix el text dispositiu de la norma projectada que, fins 

i tot no sent extensa, aclareix els aspectes regulats en el Projecte de decret. 
 
El preàmbul compost de set paràgrafs o apartats. 
 
La fórmula d’aprovació. 
 
Nou articles, sense cap divisió superior, que atenen a:  
 
«Objecte» (articulo 1); «Àmbit d’aplicació» (articulo 2); «Definicions» 

(articulo 3); «Avaluació d’impacte de seguretat viària per a projectes 
d’infraestructura» (articulo 4); «Auditories de seguretat per a projectes 
d’infraestructura» (articulo 5); «Designació i formació d’auditors per a carreteres 
de titularitat de la Generalitat Valenciana» (articulo 6); «Avaluació de seguretat 
de les carreteres del conjunt de la xarxa» (articulo 7); «Inspeccions periòdiques 
de seguretat viària» (articulo 8) i «Inspeccions específiques de seguretat viària 
i seguiment dels procediments de les carreteres en explotació» (articulo 9). 

 
Una disposició derogatòria única. (Omesa en l’índex ). 
 
Tres disposicions finals: «Habilitació normativa» (Primera); «Clàusula de 

no despesa» (Segona) i «Entrada en vigor» (Tercera). Tals disposicions no 
figuren recollides en l’índex del Decret projectat. 
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Cinc annexos amb aquests continguts: 

 
 ANNEX I. «Elements indicatius de les avaluacions d’impacte de la 
seguretat viària». 

ANNEX II. «Elements indicatius de les auditories d’impacte de la 
seguretat viària». 
 ANNEX II BIS. «Elements indicatius de les inspeccions específiques de 
seguretat viària». 
 ANNEX III. «Elements indicatius de les inspeccions de seguretat en les 
carreteres del conjunt de la xarxa». 
 ANNEX IV. «Informació continguda sobre l’informe d’accidents». 
 ANNEX V. «Carreteres del sistema viari de la Comunitat Valenciana sota 
l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret». 
 
 La proposta normativa concerneix substancialment a la gestió de la 
seguretat de les infraestructures viàries, al mateix temps que transposa la 
Directiva (UE) 2019/1936, per la qual es modifica la Directiva 2008/CE en 
l’ordenament jurídic de la Generalitat Valenciana. 

 
 
Cinquena.- Observació general al procediment d’elaboració. 
 
No resulta infreqüent que aquest Consell 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 i fins 
i tot el de repercussions informàtiques, siguen tots ells idèntics i subscrits en 
la mateixa data, mitjançant la formulació d’una declaració ritual, quan no 
incorporen idèntica redacció que en precedents projectes normatius. 

 

Tot això va habilitar el següent pronunciament en el nostre Dictamen 
310/2018: 

 

«Com s’ha dit en dictàmens anteriors de projectes normatius, els informes 
sobre l’impacte de gènere, sobre l’impacte en la infància i en l’adolescència i 
sobre l’impacte en la família haurien d’haver sigut emesos pels òrgans de 
l’Administració especialitzats i competents en la matèria (Dictàmens 569/2016 
i 773/2016, entre altres). 

 

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 igualtat de 
dones i homes en l’àmbit de la norma projectada (Dictamen 383/2017, per 
tots)». 
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Aquesta absència d’informació aflora en el present supòsit, ja que els 
informes d’impacte sobre la família i sobre la infància i l’adolescència 
incorporen una mera apel·lació al fet que les condicions de la família, la 
infància o l’adolescència veuran modificades positivament la seua situació, 
sense cap anàlisi ni del punt de partida, ni de l’historial de les ajudes 
concedides amb anterioritat i sense una previsió d’objectius, susceptibles de 
ser incorporats com a tal en els referits informes. 

 
 
Sisena.- Anàlisi del contingut del Projecte de Decret. 
 
Examinat el contingut, el Decret proposat mereix les observacions 

següents: 
 
 
A l’índex.  
 
En l’índex de l’esborrany de la Proposta de decret remés a aquest 

Consell per al seu dictamen preceptiu, es troba a faltar la inserció de la part 
final de la disposició general i, en concret, la referència a la disposició 
derogatòria única i a les tres disposicions finals que formen part del text 
articulat i se situaran immediatament abans dels annexos.  

 
 
Al preàmbul. 
 
En la part expositiva dels projectes de disposició general ha de fer-se 

referència a les competències en l’exercici de les quals es dicta. Per aquesta 
raó, junt a la normativa substantiva que se cita, hauria de fer-se també 
referència a l’article 49.3.3r de l’Estatut, que atorga competència a la 
Generalitat en normes de procediment, tenint en compte que es regula, entre 
altres extrems, l’acreditació dels auditors per a les carreteres de titularitat de 
la Generalitat Valenciana (art. 6). 

 
A més, cal advertir, en el paràgraf tercer, l’error en el qual s’incorre en 

la cita de les competències substantives en matèria de carreteres, que en el 
vigent Estatut d’Autonomia es recullen en l’article 49.14, en lloc de l’«article 
31.14» al·ludit -que es correspon amb l’articulat de l’anterior text estatutari-, 
per la qual cosa aquest error haurà d’esmenar-se en la redacció final del 
Decret projectat. 

 
 En el que concerneix la competència d’execució del dret de la Unió 
Europea i a fi de la transposició de la Directiva en qüestió, es troba a faltar la 
cita específica de l’article 61.3 de l’Estatut, que, com s’ha dit en la 
consideració segona del present dictamen, qualifica d’«exclusiva» la 
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competència per al desenvolupament i execució de les normes i disposicions 
europees en el marc de les seues competències. 
 
 
 A la fórmula aprovatòria. 
 

En la fórmula aprovatòria, en la qual s’obvia l’Informe de l’Advocacia 
General de la Generalitat, en aquest moment procedimental ha d’utilitzar-se 
la doble expressió «oït» o «conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana», utilitzant-se aquesta última únicament en el cas que 
s’atenga l’observació essencial que es formula. 
 
 

Al text dispositiu. 
 

 El contingut del Projecte, com a norma de transposició a l’ordenament 
jurídic de la Generalitat Valenciana, s’adequa a la Directiva (UE) 2019/1936, 
per la qual es modifica la Directiva 2008/96/CE sobre gestió de la seguretat 
de les infraestructures viàries i suscita els particulars següents: 

 
 
Observacions particulars 
 
 
A l’article 1. Objecte. 
 

 Se suggereix al·ludir a l’habilitació legal que dona cobertura 
reglamentària i empara l’aprovació de la norma projectada, tal com recull el 
preàmbul, amb base en la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la 
Generalitat, i, en concret, a l’article 11.2 de cara a l’«establiment de normes 
aplicables a la planificació, projecció, construcció, gestió, explotació, 
conservació, senyalització i altres funcions directament relacionades amb la 
creació i funcionament del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana». 
 

Conseqüentment, convé fer esment al fet que el Decret es dicta en 
desenvolupament de la citada Llei autonòmica, mitjançant la qual s’exercita 
la competència exclusiva en matèria de carreteres de titularitat de la 
Generalitat, conformement a la seua disposició final segona, tot això de cara 
a reforçar la claredat interpretativa i els principis constitucionals de legalitat 
i seguretat jurídica, que imperen en el nostre dret. 

 
A més, caldria afegir que la present norma es dicta «amb la finalitat 

d’aconseguir un nivell de seguretat elevat i homogeni» en l’àmbit autonòmic i 
en funció del que estableix la Directiva que es transposa. 
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A l’article 2. Àmbit d’aplicació. 
 
Respecte a l’específica exclusió de l’aplicació de la regulació als túnels 

de carretera, tal com regula l’apartat 5 de l’article 1 de la Directiva objecte de 
transposició, aquest règim jurídic «no s’aplicarà» als túnels de carretera 
subjectes a la Directiva 2004/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
«sobre requisits mínims de seguretat per a túnels de la xarxa transeuropea de 
carreteres». S’estima convenient identificar tal Directiva mitjançant la seua 
denominació completa en la redacció final del Decret projectat, per a facilitar 
la seua interpretació. 
 
 

A l’article 3. Definicions. 
 
S’acomoda íntegrament als termes de la Directiva objecte de 

transposició. 
 
 
Comú a l'article 4. Auditories de seguretat viària per a projectes 

d'infraestructura i a l'article 6. Designació i formació d'auditors. 
 
La Directiva que es transposa en els seus correlatius preceptes es 

refereix a «tots» els projectes d’infraestructura, per la qual cosa hauria 
d’acollir-se aquest adjectiu en la dicció final del Decret projectat per a ajustar-
se, íntegrament, al llenguatge de la Directiva que es pretén transposar, tenint 
en compte que queden subjectes, en la seua totalitat, a les seues previsions 
les avaluacions i auditories de seguretat viària. 

 
Cal notar que aquest Consell en nombrosos dictàmens ha propugnat la 

reproducció fidel i completa de la legislació vigent o la seua expressa remissió 
a aquella (Dictàmens 471/2011, 56/2018 i 215/2019, entre altres). 

 
A més d’això, per l’índole tècnica de la regulació projectada, s’estima 

convenient reproduir en la seua literalitat els correlatius preceptes que es 
requerisquen de la Directiva objecte de transposició al dret autonòmic 
valencià. 

 
 
A l’article 5. Auditories de seguretat viària per a projectes 

d’infraestructura. 
 
En la redacció del paràgraf segon de l’apartat 2 hauria de precisar-se 

que es tracta dels respectius «apartats 2 i 3 de l’article 6». 
 
 
A la part final. 
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A la disposició final segona. Clàusula de no despesa. 
 
Recomanem que aquesta clàusula s'incorpore en una Disposició 

Addicional específica, ja que integra matèria pròpia d'aquesta classe de 
disposicions, de conformitat amb l'article 30.3 del Decret 24/2009, de 17 de 
febrer. 
 

En el supòsit d’acceptar-se l’observació precedent es tornarien a 
numerar les disposicions finals, i passaria l’actual tercera (entrada en vigor) 
a ser la disposició final segona.  
 

Així mateix hauria de substituir-se la cita legal que s’hi fa, substituint-
la per la cita de l'article 26.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 
 
 

Als annexos. 
 

 Els continguts dels annexos són predominantment tècnics, contenint 
les especificacions d’aquesta índole per a implementar la matèria objecte de 
la norma, per la qual cosa no seran objecte de comentaris de naturalesa 
jurídica. 
 
 

Observacions al llenguatge 
  

Recomanem fer ús de fórmules o expressions neutres de caràcter 
inclusiu, que permeten la visibilització de les dones, evitant termes com ara 
“l’auditor”, “els auditors”, “els membres” o “els funcionaris”. 
 
 

Aspectes de redacció. 
 
Els termes «decrete» i «annex» haurien de presentar la inicial en 

majúscula. 
 

 
III 

CONCLUSIÓ 
 
 

Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
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Que el Projecte de decret pel qual es transposa la Directiva (UE) 

2019/1936, per la qual es modifica la Directiva 2008/CE sobre gestió de la 
seguretat de les infraestructures viàries, a l’ordenament jurídic de la 
Generalitat Valenciana, és conforme a l’ordenament jurídic, sempre que es 
respecte l’observació essencial formulada. 

 
V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 

 
 
 València, 3 de març de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


