
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    198/2021 
Expedient   704/2020 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 14 d’abril 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 15 de març de 2021 

(Registre d'entrada, 16 de març ), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per a elaborar el Projecte 
de decret, del Consell, pel qual es regula la Plataforma Urbanística Digital i la 
presentació dels instruments de planificació urbanística i territorial de la 
Comunitat Valenciana (Expedient ref. DDGG-1-2019, de la Conselleria 
consultant). 
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Asunción Ventura Franch 
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Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortíz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
 

De l'examen de l'expedient administratiu remés es desprén que: 
 
 
 

Primer.- La consulta tramitada. 
 

La persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat, per oficis de 22 de desembre de 2020 i de 15 de març 
de 2021, que es van registrar d'entrada per aquest Òrgan consultiu els dies 
23 de desembre de 2020 i 16 de març de 2021, respectivament, van remetre 
la documentació de l'expedient amb les actuacions, precedit d'un índex dels 
documents, en format de document portàtil i per mitjà de l'Oficina de Registre 
Virtual de les Entitats Locals (ORVE) i el Sistema d'Interconnexió de Registres, 
perquè aquest Òrgan consultiu emetera el seu dictamen, d'acord amb el que 
disposen els articles 10.4 i 14.2 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 
 

En el primer dels oficis als quals s'ha fet referència, es va remetre la 
major part de la documentació que componen les actuacions, relatives al 
procediment tramitat per a elaborar el Projecte de decret, del Consell, pel qual 
es regula la Plataforma Urbanística Digital i la presentació dels instruments 
de planificació urbanística i territorial de la Comunitat Valenciana; i en el 
segon d'ells es va remetre el parer del Consell Assessor i de Participació de 
Medi Ambient, l'informe del Consell de Transparència, Accés a la Informació 
Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, així com l'informe que va 
emetre la persona titular de la Direcció General d'Urbanisme a l'últim dels 
citats informes. 
 
 
 

Segon.- Documentació remesa. 
 

La persona titular de la Conselleria amb competència en les matèries 
d'ordenació del territori i d'urbanisme va acordar iniciar el procediment 
d'elaboració d'aquest Projecte de decret, en la resolució de data 26 d'abril de 
2019, i en la mateixa resolució va encomanar la seua elaboració a la Direcció 
General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge. 
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El projecte normatiu va ser objecte de consulta pública prèvia, el mes 

de maig de 2019, i la Direcció General d'Urbanisme va elaborar l'informe sobre 
la conveniència i oportunitat d'elaborar el projecte normatiu, la memòria 
econòmica, l'informe d'impacte de gènere, l'informe sobre la repercussió del 
projecte normatiu en la infància i l'adolescència, així com l'informe relatiu a 
la seua incidència en el règim jurídic de les famílies nombroses, tots ells 
subscrits el dia 9 de desembre de 2019. 
 

Van ser consultades totes les conselleries de l'Administració 
autonòmica, en oficis de 9 i 13 de gener de 2020, i igualment la Direcció 
General d'Administració Local, en un altre ofici de 15 de gener del mateix any. 
 

Van formular al·legacions la Sotssecretaria de la Presidència i les 
sotssecretaries de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital; la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport; la Vicepresidència Segona i Conselleria 
d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica; les conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública; de Justícia, Interior i Administració Pública; d'Hisenda i Model 
Econòmic; de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica; 
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i la 
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 
 

També van presentar al·legacions i suggeriments l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyeria Geodèsia, Cartografia i Topografia, el Servei 
d'Assistència Tècnica als municipis de la Diputació Provincial de València, el 
Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, la Direcció General de 
Política Territorial i Paisatge, el Servei de Planificació i el Servei de Gestió del 
Transport Públic de la mateixa Direcció General competent en matèria de 
transports de la Conselleria ara consultant. 
 

L'anunci per al tràmit d'informació pública i audiència del Projecte de 
decret, del Consell, que regula la Plataforma Urbanística Digital, es va 
publicar en el núm. 8704 del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 
l'exemplar del dia 24 de desembre de 2019 (pàgina 56346). 
 

La Direcció General de Pressupostos va emetre el seu informe favorable, 
datat el dia 27 de desembre de 2019, com també la Direcció General de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, els dies 2 i 7 de gener de 
2020, la Direcció General d'Administració Local, amb data 11 de febrer de 
2020, i la Direcció General d'Economia Sostenible el dia 4 de maig de 2020, 
que valora com a positiu la seua repercussió en l'àmbit de la competitivitat 
empresarial. 
 

La Direcció General d'Urbanisme va elaborar el seu informe de valoració 
del tràmit de consulta pública prèvia, amb data 25 de novembre de 2020, i 
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sobre les al·legacions, recomanacions i suggeriments que havien formulat en 
el tràmit d'informació pública les diverses conselleries, el dia 26 de novembre 
de 2020, així com la Gerència Regional del Cadastre, l'Escola Tècnica Superior 
de Geodèsia, Cartografia i Topografia, l'Excma. Diputació Provincial de 
València i el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana. 
 

L'Advocacia General de la Generalitat va emetre el seu informe 
preceptiu, en sentit favorable, amb data 16 de desembre de 2020, que va ser 
analitzat per la Direcció General d'Urbanisme en el seu informe de 21 de 
desembre del mateix any. 
 

La Sotssecretaria de la Conselleria, per delegació, va sol·licitar el 
dictamen d'aquesta Institució consultiva en ofici de 22 de desembre de 2020, 
amb registre d'entrada el dia 23 del mateix mes i any, i la Secretaria General 
d'aquest Consell Jurídic Consultiu va requerir informació complementària, en 
ofici del dia 11 de gener de 2021, que va ser atés per aquella Sotssecretaria 
en ofici de 15 de març de 2021, amb registre d'entrada el 16 de març, al qual 
acompanya la documentació complementària que es ressenya a continuació. 
 

El Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient va analitzar el 
projecte normatiu en la sessió que va celebrar el dia 2 de febrer de 2021 i, 
després de la deliberació dels assistents, el resultat de la votació va ser 
conforme, amb vots a favor de tots els emesos, excepte una abstenció. 
 

D'altra banda, a instàncies del centre directiu encarregat de l'elaboració 
del projecte normatiu, la Comissió Executiva del Consell de Transparència, 
Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana va 
elaborar el seu Informe número 2/2021, de 19 de febrer (expedient núm. 
4/2021). 
 

Aquestes últimes al·legacions i suggeriments van ser examinats per la 
Direcció General d'Urbanisme en el seu informe de 12 de març de 2021. 
 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 

Primera.- Sobre el caràcter de la sol·licitud i de l'emissió del 
dictamen. 
 

La persona titular de la Sotssecretaria de la Conselleria amb 
competència en matèria d'urbanisme ha instat aquesta consulta amb caràcter 
preceptiu, en aplicació de la previsió continguda en l'apartat 4t de l'article 10 
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i en l'apartat 2n de l'article 14, tots dos de la Llei de la Generalitat 10/1994, 
de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, referint-se el primer d'aquests preceptes al caràcter preceptiu de 
les consultes dels expedients que versen sobre els «Projectes de reglaments o 
disposicions de caràcter general que es dicten en execució de lleis i les seues 
modificacions», del que es desprén la preceptivitat de la consulta a aquesta 
Institució consultiva en relació amb els «reglaments executius», és a dir, de les 
disposicions que tenen per finalitat desenvolupar una o diverses disposicions 
amb rang formal de llei, amb independència que aquesta regulació siga un 
reglament general o parcial i de la seua major o menor densitat normativa. 
 

El centre directiu encarregat de l'elaboració i tramitació d'aquest 
Projecte de decret del Consell ha sigut la Direcció General d'Urbanisme de 
l'Administració autonòmica. 
 
 
 

Segona.- El marc normatiu relatiu a la plataforma urbanística 
digital. 
 
 L'elaboració d'aquest Projecte de decret del Consell, pel qual es regula 
la Plataforma Urbanística Digital i la presentació dels instruments de 
planificació urbanística i territorial de la Comunitat Valenciana, és directa 
conseqüència de la previsió de l'apartat 148 de l'annex que va aprovar l'article 
únic de la Llei de la Generalitat 1/2019, de 5 de febrer, de modificació de la 
Llei de la Generalitat 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, 
urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, que va afegir una disposició 
addicional desena a aquesta Llei urbanística valenciana, en virtut de la qual: 
 

«Desena. Plataforma urbanística digital. 
La conselleria competent en urbanisme i ordenació del territori 
desenvoluparà una aplicació informàtica que facilite la participació en 
els procediments de planificació urbanística i que tindrà com a 
finalitat possibilitar la tramitació integral dels instruments de 
planejament urbanístic. La implementació d'aquesta aplicació es 
realitzarà amb el desenvolupament reglamentari previ d'aquest 
precepte». 

 
Per consegüent, la projectada aprovació d'aquesta norma reglamentària 

autonòmica es justifica en l'exercici de les competències de la Generalitat en 
matèria d’«urbanisme», ajustant-se a l'atribució de les competències 
exclusives, que li va assignar l'apartat 9 de l'article 49.1 de l'Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, després de l'aprovació de la Llei 
orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de 
juliol, en les matèries d’«ordenació del territori i del litoral, urbanisme i 
habitatge». 



 6

 
Referent al marc competencial en matèria d'urbanisme, reiterem 

l'exposat per aquesta Institució consultiva en el Dictamen 054/2014, de 7 de 
febrer, sobre l'Avantprojecte de llei que va donar lloc a la Llei de la Generalitat 
5/2014, de 25 de juliol d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la 
Comunitat Valenciana i en el Dictamen 118/2018, de 28 de febrer, sobre 
l'Avantprojecte de llei relatiu a la seua modificació, que va donar lloc a Llei de 
la Generalitat 1/2019, de 5 de febrer. 
 

Aquesta plataforma urbanística digital s'ha elaborat com una aplicació 
informàtica que té per finalitat promoure i facilitar la participació ciutadana 
en la tramitació dels procediments que continguen instruments de 
planejament urbanístic, per la qual cosa ha de realitzar-se una referència 
succinta a la legislació que té per finalitat la transparència administrativa, 
com un dels principis de bona administració, i el foment de la participació 
dels ciutadans en els assumptes públics i, en particular, en els procediments 
d'elaboració de normes o de programes que definisquen les diferents 
polítiques públiques. 
 

A aquest efecte, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència , 
accés a la informació pública i bon govern, contempla la publicitat activa que 
han de proporcionar les administracions públiques, així com els procediments 
per a l'exercici del dret d'accés a la informació administrativa i els mitjans i 
principis tècnics pels quals es pot articular aquest accés, prestant una 
especial atenció als projectes normatius, en el seu article 7. 
 

D'altra banda, la Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d'abril, de 
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 
Valenciana, també reconeix aquests mateixos drets i principis de bona 
administració, i el principi de publicitat que es reconeix en relació, no sols 
amb els procediments d'elaboració de normes, sinó que s'estén en el seu 
article 9, apartat 2.2, a qualsevol instrument de planificació o de programació, 
confirmat per l'article 26 del Decret del Consell 105/2017, de 28 de juliol, de 
desenvolupament de la Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d'abril. 
 

En la mesura que els instruments de planejament i ordenació 
urbanística que es tramiten han d'assumir les oportunes determinacions 
mediambientals, ens referirem al règim de publicitat previst en la Llei 
27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la 
informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi 
ambient, que d'alguna forma complementa, els règims de publicitat i 
transparència ja previstos en la legislació urbanística citada, en la legislació 
sobre règim local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, i en la Llei de la Generalitat 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la 
Comunitat Valenciana. 
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Tercera.- Procediment d'elaboració. 
 

La Conselleria amb competència en matèria d'urbanisme consultant, va 
elaborar aquest Projecte de decret del Consell, seguint la via i els tràmits 
previstos en el procediment d'elaboració de les disposicions reglamentàries en 
l'àmbit autonòmic, que es contenen principalment en l'article 43 de la Llei de 
la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, complementat 
mitjançant les regles procedimentals i de tècnica normativa del Decret del 
Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 

En l'àmbit de la legislació estatal bàsica, les previsions anteriors es van 
completar, per mitjà de les previsions relatives a l'exercici de la potestat 
reglamentària per part de les administracions públiques i els principis de 
bona regulació, definits en els articles 128 i següents de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en els termes en els quals han sigut avalats pel Tribunal 
Constitucional (en la STC 55/2018, de 24 de maig), observant-se que s'han 
atés aquests principis, tendents a assegurar la legalitat, l'encert i l'oportunitat 
dels continguts de la disposició reglamentària en projecte. 
 

D'altra banda, el centre directiu responsable de l'elaboració del projecte 
normatiu va ser la Direcció General competent en matèria d'urbanisme, que 
va verificar el tràmit de consulta pública prèvia i va procurar que constaren 
en les actuacions els informes requerits en la legislació sectorial sobre igualtat 
entre dones i homes, sobre protecció de la infància i l'adolescència, sobre el 
règim jurídic de les famílies nombroses, sobre administració electrònica, i fins 
i tot sobre competitivitat empresarial. 
 

Ha de ressaltar-se que es va promoure una àmplia participació pública, 
consultant-se totes les vicepresidències i conselleries, es va portar a efecte el 
tràmit d'informació pública, i formulat al·legacions o suggeriments: la 
Gerència Regional del Cadastre, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la 
Comunitat Valenciana, l'Escola Tècnica Superior de Geodèsia, Cartografia i 
Topografia, la Diputació Provincial de València i la Direcció General 
d'Administració Local, sent totes les recomanacions analitzades pel Centre 
directiu encarregat de l'elaboració del Projecte de decret. 
 

Van emetre els seus informes preceptius: la Direcció General de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, la Direcció General de 
Pressupostos de la Conselleria competent en matèria d'hisenda pública i 
l'Advocacia General de la Generalitat. 
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Quarta.- Estructura del Projecte de decret del Consell. 

 
El Projecte de decret, del Consell, pel qual es regula la Plataforma 

Urbanística Digital i la presentació dels instruments de planificació 
urbanística i territorial de la Comunitat Valenciana, s'ha estructura en el títol 
de la disposició, l'índex, un preàmbul extens de 31 paràgrafs, 7 articles, dues 
disposicions addicionals, una disposició transitòria única, dues disposicions 
finals i quatre annexos. 
 

Els preceptes de la part articulada són els següents: Plataforma 
Urbanística Digital: estructura i contingut (article 1), Obligació de tramitar 
telemàticament els procediments urbanístics (article 2), Deure de les entitats 
locals de remetre acords i actes de contingut urbanístic (article 3), Registre 
Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic (article 4), Col·laboració 
amb el Registre de la Propietat i el Cadastre (article 5), Norma Tècnica relativa 
a la referenciació cartogràfica i formats de presentació d'instruments de 
planificació urbanística i territorial i de les declaracions d'interés comunitari 
(article 6) i Delimitació de termes municipals (article 7). 
 

Les disposicions de la part final són les següents: Regla de no despesa 
(disposició addicional primera), Procediments d'avaluació ambiental de plans 
«no urbanístics» i de projectes (disposició addicional segona), Règim transitori 
(disposició transitòria única), Desenvolupament normatiu (disposició final 
primera) i Entrada en vigor (disposició final segona). 
 

Finalment, l'annex I es titula «Norma Tècnica» i està format per huit 
normes o regles; l'annex II conté la «Nomenclatura de termes urbanístics», que 
s'han estructurat en deu taules diferents, sobre les figures de planejament, la 
classificació del sòl, la zonificació, les dotacions i equipaments, els usos del 
sòl, determinats conceptes urbanístics, els catàlegs, les afeccions, els 
elements de la infraestructura verda i les declaracions d'interés comunitari; 
l'annex III es titula «Estructura dels arxius shape», i consta de huit taules que 
es denominen «arxiu», referits a diversos elements; i l'annex IV es titula 
«Estructura de capes, codis de color, línia i símbols», havent-se estructurat els 
seus continguts en 4 taules diferents. 
 
 
 

Cinquena.- Observacions i suggeriments al projecte normatiu. 
 

Aquest Projecte de decret s'ha elaborat a partir de l'habilitació legal que 
li va conferir la disposició addicional desena de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 
d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, 
que va aprovar l'existència d'una Plataforma Urbanística Digital i va establir 
la seua implementació mitjançant el seu desenvolupament reglamentari, que 
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ara es tramita, disposició que es va afegir en virtut de les modificacions que 
es van aprovar per la Llei de la Generalitat 1/2019, de 5 de febrer. 
 

La disposició que es projecta estableix i regula els mecanismes adequats 
per a la implementació de la Plataforma Urbanística Digital de la Comunitat 
Valenciana les funcions i l'estructura de la qual es defineixen (article 1). Per 
al que regula el Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic 
(article 4), s'estableix l'obligació de les administracions urbanístiques 
competents en cada cas de remetre-li per mitjans electrònics la documentació 
corresponent (articles 2 i 3), que haurà de reunir uns certs condicionants 
tècnics quant a cartografia, límits municipals, formats, nomenclatura 
urbanística i característiques dels arxius, capes, codis línies i símbols (articles 
6 i 7, posats en relació amb els corresponents annexos I, II, III i IV). També 
s'estableixen les oportunes vies de col·laboració amb els registres de la 
Propietat i amb la Gerència del Cadastre (article 5). 
 

El projecte normatiu sencer mereix una valoració positiva, com va posar 
en relleu el Consell de Transparència en el seu informe, ja que la Plataforma 
Urbanística Digital està dissenyada amb la finalitat de facilitar, millorar i 
afavorir l'accés a la informació urbanística, i això sense perjudici de les 
propostes de millora que puguen realitzar-se. 
 

En aquest sentit, el Consell de Transparència ja va indicar que les 
actuacions que s'inscriguen en el Registre Autonòmic d'Instruments de 
Planejament Urbanístic no serà tota la informació urbanística i 
mediambiental respecte de la qual els ciutadans podran exercir el seu dret 
d'accés a la informació administrativa. Això confirma que el dret d'accés que 
es regula en la legislació sobre transparència i bon govern depassa els 
continguts d'aquest projecte normatiu, encara que la informació que conste 
en el citat Registre siga «completa», com afirma el centre directiu responsable 
de la seua elaboració, seguint les previsions de la Llei de la Generalitat 
5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la 
Comunitat Valenciana i, en particular, del seu annex IX. 
 

En tot cas, el Consell de Transparència ha proposat que els convenis 
urbanístics i que la informació urbanística sobre ordenació del territori i 
mediambiental, prevista en la legislació estatal (Llei 27/2006) i en la 
normativa valenciana sobre accés a la informació pública (Llei valenciana 
2/2015 i Decret del Consell 105/2017), tinguen accés al referit Registre 
Autonòmic, durant la seua vigència més altres cinc anys o, si escau, s'indexen 
els enllaços necessaris per a facilitar l'accés a aquesta informació. 
 

Per tant, l'anàlisi jurídica d'aquest projecte normatiu se centrarà en 
l'ajust dels seus continguts a la citada Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació 
del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, sense que això 
excloga que, per tal com l'accés dels ciutadans a aquesta informació es 
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realitzarà per mitjans electrònics, hagen d'atendre's igualment les 
determinacions específiques d'aquest àmbit i, en particular, en el Reglament 
d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, que es va aprovar 
mitjançant el Decret del Consell 220/2014, de 12 de desembre, i també haurà 
d'analitzar-se aspectes de tècnica normativa, de sistemàtica i de llenguatge 
administratiu. 
 
 

Observacions a la part expositiva. 
 
 

A l'índex. 
 

Les titulacions de l'article 6 i de l'annex IV de l'índex i del text del 
projecte normatiu no coincideixen, la qual cosa s'haurà de corregir. 
 

En la titulació de l'article 3 es recomana intercalar l'article determinat 
«els» entre la forma verbal «remetre» i el substantiu «acords», modificació que 
també haurà d'introduir-se en la titulació d'aquest article en la part 
articulada. 

 
 
Al preàmbul. 

 
L'extensió del preàmbul, compost per 31 paràgrafs, sembla excessiva, 

quan ha de limitar-se a una declaració breu i concisa dels motius que 
justifiquen la seua elaboració, els seus objectius, finalitats i títol competencial 
que s'exerceix, a tenor de l'article 11 del Decret del Consell 24/2009, de 13 
de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat, per la qual cosa s'aconsella la seua 
simplificació en la mesura que siga possible. 
 

Es recomana citar la «Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell», com 
la «Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell», i, el «Decret 
24/2009» com el «Decret del Consell 24/2009, de 13 de febrer», sense que en 
aquest cas resulte imprescindible indicar expressament la seua llarga 
titulació. 
 

D'altra banda, es recomana repassar els signes de puntuació utilitzats 
i, en tot cas, suprimir el signe de puntuació de coma (,) entre el subjecte i el 
verb de l'oració, com ha ocorregut en els paràgrafs 15 i 18, en els quals s'ha 
redactat: «L'article 5, estableix…» i «L'article 6, estableix…», respectivament, 
el que s'haurà de corregir. 
 
 

A la fórmula d'aprovació. 
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Quant a l'ordre dels elements de la fórmula d'aprovació haurà d'indicar-

se, en primer lloc, la facultat de proposta que corresponga a la persona titular 
de la Conselleria, en segon lloc, els tràmits que es vulguen ressaltar molt 
breument del procediment aplicable, en tercer i quart lloc, com consta en el 
text, la referència al «conforme amb» o «oït» «el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana» i, finalment, l'oportuna referència a la deliberació i a 
la data de la sessió o reunió en la qual el Consell va aprovar aquesta disposició 
reglamentària. 
 
 

Observacions a la part dispositiva . 
 
 

A l'article 4. Registre autonòmic d'instruments de planejament 
urbanístic.  
 

El projectat article desenvolupa les previsions de l'article 171 de la Llei 
5/2014, de 25 de juliol. 
 

En l'apartat 4.1 s'indica: «1. En el Registre Autonòmic d'Instruments de 
Planejament Urbanístic s'inscriuran els instruments d'ordenació del territori i 
planejament urbanístic previstos en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, una vegada 
aprovats per l'Administració competent. La publicació de l'acord d'aprovació 
definitiva i de les normes urbanístiques en el Butlletí Oficial de la Província 
requereix la seua prèvia inscripció en el Registre». 
 

El projectat article reprodueix en part l'apartat 1 del citat article 171 
que estableix:  

 
«…1. En el Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic 

s'inscriuran els instruments d'ordenació del territori i planejament urbanístic 
referits en l'article 14 d'aquesta llei, una vegada aprovats per l'administració 
competent i haver sigut depositats i inscrits en la forma assenyalada en l'annex 
IX d'aquesta llei». 

 
I en l'annex IX, s'estableix: 
 
«1. Per a procedir a la inscripció en el Registre d'Instruments de 

Planejament Urbanístic, l'òrgan que l'haja aprovat remetrà la següent 
documentació a la seu del Registre: 

 
a) Dels instruments de planejament: 
1r Certificat de l'acord d'aprovació definitiva. 
2n Document tècnic, complet, aprovat definitivament. 
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b) De les anotacions accessòries o cancel·lacions, el text de la sentència, 
acte o resolució judicial o, si escau, de l'acte corresponent». 

 
Tenint en compte que totes les disposicions generals, incloses les 

normes urbanístiques, han de ser objecte de publicació oficial, en el cas de 
les corporacions locals per imposició de la pròpia Constitució de la seua 
legislació bàsica, resulta qüestionable que l'article 4.1 del projecte normatiu, 
de simple valor reglamentari, afija un requisit formal per a la publicació de 
les normes urbanístiques, com és obtindre una prèvia inscripció registral, que 
no està prevista en l'article 171 de la Llei 5/2014, que desenvolupa. Això 
planteja el que haja de suprimir-se aquesta previsió o matisar-la en el sentit 
que en la publicació oficial en el BOP es faça constar la inscripció en el 
Registre. 
 

En el projectat article 4.8, s'estableix que es posarà a la disposició dels 
ciutadans la informació i documents que constitueixen el contingut del 
Registre Autonòmic. 
 

Aquesta posada a la disposició de l'expressada informació i 
documentació administrativa haurà de respectar els límits propis del dret 
d'accés, previstos en l'article 14 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, 
al qual es remet l'article 12 de la Llei valenciana 2/2015, de 2 d'abril, la qual 
cosa, tenint en compte que no consta que s'haja consultat amb cap organisme 
estatal, pot tindre una certa rellevància en relació amb la informació 
urbanística de les dades que puguen subministrar-se quan puguen afectar la 
defensa i la seguretat nacional, o bé el règim de protecció de les dades de 
caràcter personal i garantia dels drets digitals. Es recomana que el projecte 
normatiu afija, en el lloc en què sistemàticament corresponga, una remissió 
genèrica als límits del dret d'accés a aquesta informació, considerant aquesta 
institució que una ubicació possible seria en el propi article 4.8. 
 

En relació amb el projectat article 4.9 i quant al que s'estableix a partir 
del punt i seguit, hauria de constituir un nou apartat, que seria el número 
10, atés que conté una disposició específica en establir l'inici del còmput dels 
terminis per a impugnar. 
 
 

A l'article 5. Col·laboració amb el Registre de la Propietat i el 
Cadastre. 
 

El règim de col·laboració de l'Administració urbanística amb els 
Registres de la Propietat i amb la Gerència del Cadastre, que en el text refós 
de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, 
de 5 de març, ja es regulava amb una certa extensió, també es contempla en 
aquest projectat article, quan es remet a la seua normativa reguladora, la qual 
cosa ha merescut una valoració molt positiva en l'informe que es va emetre 
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per part del citat Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i 
Bon Govern de la Comunitat Valenciana. 
 

S'aconsella substituir l'expressió «el Registre de la Propietat» per «els 
registres de la Propietat», en l'apartat 1, ja que es troben territorialitzats i de 
conformitat amb l'expressió usada en el preàmbul, que es refereix en plural 
als registres quant a la canalització i intercanvi d'informació. 
 
 

A l'article 7. Delimitació de termes municipals. 
 

En relació amb la redacció de l'article 7, quan aquest se centra en la 
delimitació dels termes municipals i, en el seu apartat 3r, s'afirma que «es 
recomana procedir a la delimitació municipal», s'ha de suggerir que s'indique 
clarament que «es recomana procedir a la delimitació municipal de mutu acord», 
i per descomptat en els termes previstos en la legislació sobre règim local. 
 
 

A les disposicions de la part final. 
 

Es recomana aclarir, en la redacció de la disposició addicional segona, 
què ha d'entendre's per «plans no urbanístics i de projectes», com puguen ser 
els plans d'ordenació del territori, d'ordenació dels recursos naturals, 
d'avaluació ambiental i territorial estratègica, o altres, i igualment si els 
projectes són de construcció, d'obres, d'implantació d'activitat, o altres 
possibles modalitats. 
 

La disposició transitòria única, quan disposa en el seu apartat segon 
que s'aplicarà a les declaracions d'interés comunitari i als procediments 
d'avaluació ambiental de «plans no urbanístics i de projectes» (sic) que es van 
sol·licitar amb posterioritat a l'1 de gener de 2019, no conté una regla de Dret 
transitori en sentit estricte, sinó una disposició merament declarativa que 
produirà efectes retroactius, perquè es puguen anotar en el Registre 
Autonòmic les declaracions d'interés comunitari i els plans i projectes que es 
van sol·licitar amb posterioritat a l'1 de gener de 2019. 
 

Quant a la redacció de la disposició final primera, al punt 1, si els 
annexos s'aproven per mitjà del Decret del Consell, solament podran 
modificar-se mitjançant una norma posterior de superior o del mateix rang, 
és a dir, un altre Decret del Consell. 
 

Podria habilitar-se la persona titular de la Conselleria perquè, 
mitjançant Ordre de la Conselleria, puga «actualitzar» la terminologia o els 
continguts tècnics dels annexos. 
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En relació amb el punt 6, haurà de concretar-se, quan es fa referència 
«als criteris que ha de seguir-se en la tramitació i aprovació dels instruments 
urbanístics i en l'atorgament d'autoritzacions urbanístiques», a què es 
corresponen aquests criteris posats en relació amb el decret projectat, ja que, 
igual que s'ha exposat en relació amb el punt 1, l'articulat s'aprova per mitjà 
del Decret del Consell i solament podran modificar-se mitjançant una norma 
posterior del mateix o superior rang. 
 

En la redacció de la disposició final segona, en virtut del Decret del 
Consell 126/2016, de 7 d'octubre, pel qual es modifica la denominació del 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, aquest mitjà de publicació oficial ja 
no es designa amb aquesta denominació, sinó amb la de Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, per la qual cosa haurà de modificar-se. 
 
 

Observacions als annexos. 
 

En la nomenclatura dels termes urbanístics de l'annex II, s'observa que 
les zones verdes, siguen àrees de joc, parcs, jardins, i els espais lliures 
apareixen en la taula 4 «Dotacions i equipament» de dotacions i equipaments, 
mentre que la infraestructura verda urbana apareix en la taula 9 
«Infraestructura verda», en la qual tots o la major part dels seus elements es 
troben en sòl no urbanitzable. De conformitat a l'article 4.1 de la Llei 5/2014, 
de 25 de juliol, «1. La infraestructura verda és el sistema territorial bàsic 
compost pels següents espais: els àmbits i llocs de més rellevant valor 
ambiental, cultural, agrícola i paisatgístic; les àrees crítiques del territori la 
transformació del qual implique riscos o costos ambientals per a la comunitat; i 
l'entramat territorial de corredors ecològics i connexions funcionals que posen 
en relació tots els elements anteriors»; i en el seu article 4.2 s'indica: «2. La 
infraestructura verda s'estendrà també als sòls urbans i urbanitzables, 
comprenent, com a mínim, els espais lliures i les zones verdes públiques més 
rellevants, així com els itineraris que permeten la seua connexió»; i en el seu 
article 5.2, n), en el qual s'estableixen els espais que formen la infraestructura 
verda de la Comunitat Valenciana, es fa constar: «n) Els espais situats en el 
sòl urbà i en el sòl urbanitzable que la planificació municipal considere 
rellevants per a formar part de la infraestructura verda, per les seues funcions 
de connexió i integració paisatgística dels espais urbans amb els elements de 
la infraestructura verda situats en l'exterior dels teixits urbans. S'atendrà no 
sols la identificació puntual d'aquests espais sinó també les seues possibilitats 
d'interconnexió ambiental i de recorreguts». Per això, podria entendre's que les 
zones verdes, parcs, jardins àrees de joc i espais lliures haurien d'incloure's 
en la taula 9 «Infraestructura verda». 
 

En relació amb la Taula 7 «Catàleg», apareix la denominació de 
«patrimoni cultural» que resulta encertada, tal com es regula en la Llei de la 
Generalitat 4/1998, d'11 de juny, de patrimoni cultural de la Comunitat 
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Valenciana. No considerem encertada l'expressió «patrimoni natural» ja que 
en la Comunitat Valenciana els elements que componen el patrimoni natural 
es denominen espais naturals protegits, com s'estableix en l'article 1 de la Llei 
de la Generalitat 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de 
la Comunitat Valenciana, i amb la classificació que es determina en el seu 
article 3, no constant en el text d'aquesta Llei la denominació de «patrimoni 
natural». Tampoc considerem correcta la definició de «patrimoni paisatge», ja 
que, de conformitat amb l'article 6 de la Llei valenciana 5/2014, de 25 de 
juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat 
Valenciana, la definició de «paisatge» és: «1. … qualsevol part del territori, tal 
com és percebut per qui l'habita, el caràcter del qual resulta de la interacció de 
factors naturals i humans» i, per tant, tampoc es refereix al mateix amb la 
qualificació de «patrimoni». 
 
 
 

Sisena. Qüestions de tècnica normativa i de redacció. 
 

En l'article 1.3 a) i b) recomanem substituir la numeració romana per 
a introduir els diferents subapartats (i. ii.. iii. …) per la numeració ordinal 
aràbiga (1r 2n 3r …), tal com disposa l'article 26.3 del Decret 24/2009, de 13 
de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 

La redacció del projecte normatiu ha sigut bastant correcta i acurada, 
procurant utilitzar un llenguatge administratiu modern, igualitari i no sexista. 
 

No obstant això, hem d'anotar que les lleis que aproven les Corts 
Valencianes es denominen «Lleis de la Generalitat» (a tenor de l'article 25.5 
del propi Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana), la qual cosa ha 
de repercutir en la redacció de les locucions «Llei de la Generalitat 5/2014, de 
25 de juliol», i «Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre», que es 
contenen tant en el preàmbul, com en la fórmula d'aprovació, en els articles 
2 i 4 de la part articulada i en les normes 3 i 5 de l'annex I del Projecte de 
decret del Consell que ara es tramita. 
 

En l'article 1.1 ha de suprimir-se per repetit l'article «el». 
 
 

No s'ha formulat cap observació de caràcter essencial al text d'aquest 
Projecte de decret, del Consell, als efectes previnguts en l'article 77.3 del 
Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que va 
ser aprovat mitjançant el Decret del Consell 37/2019, d'15 de març . 
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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 es regula la Plataforma 
Urbanística Digital i la presentació dels instruments de planificació 
urbanística i territorial de la Comunitat Valenciana, s'ajusta a l'habilitació 
continguda en la disposició addicional desena de la Llei de la Generalitat 
5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la 
Comunitat Valenciana i a la resta de l'ordenament jurídic. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 14 d’abril de 2021 
 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


