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           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 majoria, el 

dictamen següent, el qual duu el vot particular 

corresponent: 

 
 
 

 
 

 
 
De conformitat amb la comunicació de V. H., de 26 de març de 2021 

(Registre d'entrada de la mateixa data), el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat amb caràcter urgent l'expedient instruït 
per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura 
Bioclimàtica sobre el Projecte d'ordre per la qual s'aprova el Catàleg d'Àrees 
de Necessitat d'Habitatge, contemplat en el capítol II del títol II del Decret llei 
6/2020, de 5 de juny, del Consell per a l'ampliació d'habitatge públic en la 
Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
Únic. La documentació remesa figura en la relació que encapçala 

l'expedient i es fa esment en la consideració quarta del present Dictamen. 
 
I trobant-se el procediment en l'estat descrit, el vicepresident segon i 

conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica remet l'expedient amb 
caràcter «urgent» per al seu dictamen per aquest Consell. 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Sobre el caràcter de l'emissió del dictamen. 
 
El denominat Catàleg d'Àrees de Necessitat d'Habitatge ve aprovat per 

un Decret que té naturalesa reglamentària, en desenvolupar el Decret llei 
6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la 
Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte, per la qual 
cosa 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 d'aquest Consell Jurídic Consultiu, que imposa 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». 

 
En efecte, el document objecte de la consulta desenvolupa 

substancialment la normativa legal en la matèria i, en concret, com indica la 
seua pròpia denominació, el Catàleg d'Àrees de Necessitat d'Habitatge, 
contemplat en el capítol II del títol II del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del 
Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana 
mitjançant els drets de tanteig i retracte, conforme disposa l'apartat 1 de la 
disposició transitòria quarta del meritat Decret llei autonòmic, dictat pel 
Consell. 
 
 

Segona. El marc general normatiu i l'habilitació competencial. 
 

 La Comunitat Valenciana posseeix competència exclusiva en matèria 
d'habitatge, tal com es recull en l'article 49.1.9a de l'Estatut d’Autonomia de 
la Comunitat Valenciana, i d'acord amb el marc de distribució de 
competències dissenyat per la Constitució, en el seu article 148.1.3r. Així 
mateix, el dret a l'habitatge no sols es troba plasmat en la Constitució, en el 
seu article 47, com un mandat als poders públics, sinó que l'Estatut 
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d’Autonomia, en el seu article 16, també estableix el dret a l'habitatge digne 
com un dret de la ciutadania valenciana. I, en conseqüència, és la Generalitat, 
com a poder públic amb competència exclusiva en la matèria, qui ha 
d'afrontar de forma decidida la garantia d'aquest dret. 
 

 Com a antecedent de la norma projectada en la matèria és objecte de 
regulació cal assenyalar: 

 
- La Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la 

Comunitat Valenciana. 
 
- La Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Presidència de la Generalitat, 

sobre l'assignació de la línia específica del Fons de cooperació municipal per 
a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana. 

 
- L'Informe de necessitat d'habitatge en la Comunitat Valenciana de 

2020 realitzat per l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana. 
 

En exercici de les seues pròpies competències, recentment es va dictar 
el Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge 
públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte, 
pel qual es pretén donar resposta a aquestes noves situacions amb caràcter 
urgent i immediat, imprimint un nou impuls al dret d'adquisició preferent de 
l'Administració, de manera que amb l'exercici d’aquest es convertisca en una 
realitat l'existència d'un parc públic d'habitatge que, de la mateixa manera 
que ocorre en altres països, contribuïsca de manera eficaç a garantir el dret a 
l'habitatge en la nostra comunitat autònoma. 
 

L'apartat 1 de l'article 13 del meritat Decret llei disposa: 
 

 «A fi d'establir les àrees de necessitat d'habitatge, la Generalitat, a través 
de la conselleria competent en matèria d'habitatge, elaborarà i aprovarà un 
Catàleg d'àrees de necessitat d'habitatge que podrà comprendre totes aquelles 
àrees en les quals l'accés a l'habitatge resulte afectat negativament per un 
fenomen social, econòmic, demogràfic, geogràfic, climatològic o de salut 
pública». 
 

La disposició transitòria quarta es refereix als municipis inclosos en les 
àrees de necessitat d'habitatge i disposa: 
 

 «1. En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest decret 
llei, la conselleria competent en matèria d'habitatge aprovarà el catàleg d'àrees 
de necessitat d'habitatge que comprendrà les àrees de necessitat d'habitatge 
declarades per la Generalitat i, si escau, les seues àrees d'influència, així com 
les àrees de necessitat que hagueren sigut declarades pels municipis, amb la 
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comprovació prèvia que l'informe tècnic municipal s'ajusta als requisits 
previstos en aquest decret llei.  
 

 2. Mentre no s'aprove el citat catàleg d'àrees de necessitat d'habitatge, a 
l'efecte de l'exercici dels drets d'adquisició preferent en transmissions singulars, 
els municipis inclosos en les àrees de necessitat d'habitatge són els que figuren 
en la Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Presidència de la Generalitat, sobre 
l'assignació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la 
lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana i en 
l'Informe de necessitat d'habitatge en la Comunitat Valenciana de 2020 
realitzat per l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, que figuren com 
a annex I i annex II, respectivament». 
 

 Des de l'anterior premissa s'elabora la present disposició general, fent 
ús de les competències atribuïdes a la Generalitat i dins de la potestat 
reglamentària atribuïda legalment a la Conselleria proponent en exercici de 
les seues pròpies competències, amb la matisació que es formula en 
l'Observació general al rang reglamentari. 
 
 

Tercera. Motivació de la norma projectada. 
 
Conforme es fonamenta en l'Informe de necessitat del Projecte d'ordre 

que es dictamina: 
 
«El Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació 

d'habitatge públic mitjançant els drets de tanteig i retracte, contempla 
l'elaboració i aprovació d'un Catàleg d'àrees de necessitat d'habitatge que 
podrà comprendre totes aquelles àrees en les quals l'accés a l'habitatge resulte 
afectat negativament per un fenomen social, econòmic, demogràfic, geogràfic, 
climatològic o de salut pública. 

 
Fins a l'entrada en vigor d'aquest catàleg, i a fi d'assegurar l'aplicació 

immediata de la norma, el Decret llei preveu un règim transitori en virtut del 
qual s'estan considerant àrees de necessitat d'habitatge als municipis previstos 
en la Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Presidència de la Generalitat, sobre 
l'assignació de la línia específica del fons de cooperació municipal per a la lluita 
contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana, i en 
l'informe de necessitat d'habitatge en la Comunitat Valenciana de 2020 
realitzat per l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana. A partir de 
l'aprovació del Catàleg, els Annexos I i II del Decret llei deixaran de tindre 
vigència. 

 
Les àrees de necessitat d'habitatge o, en el seu cas les seues àrees 

d'influència, són l'àmbit d'aplicació dels drets de tanteig i retracte sobre les 
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denominades transmissions singulars d'habitatges definits en el títol II del 
Decret llei 6/2020. 

 
A més, en el marc d'un model avançat de descentralització en les 

polítiques d'habitatge, tractant d'incentivar que els municipis participen 
activament d'aquestes polítiques, es preveu la possibilitat que aquells municipis 
no inclosos inicialment en el Catàleg d'àrees de necessitat d'habitatge, 
delimiten les àrees de necessitat del seu àmbit territorial per a ser inclosos en 
aquest catàleg quan concórrega algun dels fenòmens d'afecció negativa, amb 
la comprovació prèvia per part de la Generalitat que la delimitació s'ajusta als 
paràmetres descrits. 

 
Per tant, tindran la consideració de municipis subjectes als drets 

d'adquisició preferent en transmissions singulars aquells que se situen en les 
àrees de necessitat d'habitatge que siguen declarades i incloses en el Catàleg, 
així com aquells municipis que se situen en les seues àrees d'influència. 

 
El catàleg, com a nova eina de transparència, ha sigut elaborat per 

l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana dependent de la Direcció 
general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i OHSU, òrgan 
que va nàixer amb la finalitat de conéixer, entre altres aspectes, la situació en 
termes quantitatius i qualitatius de l'habitatge en general i de l'habitatge públic 
en particular, la distribució territorial de l'habitatge i els indicadors que es 
determinen en les polítiques públiques d'habitatge i regeneració urbana de la 
Generalitat. 

 
Els resultats obtinguts estan basats en l'Informe publicat al març 2020 

sobre "Àrees de necessitat d'habitatge (ANHA) 2019", el propòsit del qual és 
localitzar i caracteritzar les àrees de necessitat d'habitatge no satisfet en la 
Comunitat Valenciana. Les ANHA consten de tres nivells (alta, mitjana i baixa) 
en funció del grau de desajustament entre la demanda i l'oferta d'habitatge 
públic autonòmic en cadascun dels municipis, la qual cosa succeeix en un total 
de 234 localitats. 

 
A més de les dades d'oferta i demanda, el Catàleg incorpora altres factors 

que afecten negativament l'accés a l'habitatge. Tres indicadors socials: el risc 
de despoblació, l'índex sintètic del Visor d'Espais Urbans Sensibles (VEUS) que 
relaciona factors residencials, socioeconòmics i sociodemogràfics, i l'índex de 
preus de lloguer (lloguer tensionat) del Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana recentment publicat. A més de dos indicadors de caràcter físic: 
la vulnerabilitat dels habitatges per sisme i la perillositat per risc d'inundació, 
a partir de dades del PATRICOVA. 

 
De l'estudi es desprén que hi ha un total de 12.588 sol·licituds en llista 

d'espera de demandants d'habitatge (EVha) i 18.268 persones inscrites en el 
Registre de Demandants d'Habitatge (de la DG d'Emergència residencial-GVA), 
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existint un dèficit total de 30.012 habitatges públics en el conjunt de la 
Comunitat Valenciana. Amb la finalitat de prioritzar la satisfacció d'aquesta 
demanda i poder desagregar-la per municipis, el Catàleg estableix tres nivells 
d'ANHA (Àrees de necessitat d'habitatge alt, mitjana i baixa) per als 248 
municipis de la Comunitat Valenciana en els quals es desprén afecció negativa 
en el dret d'accés a l'habitatge. 

 
En total 82 municipis s'inclouen en un ANHA ALTA (26 a la Província 

d'Alacant, 9 en la de Castelló i 47 en la de València), 84 en un ANHA MITJANA 
(21 a la Província d'Alacant, 12 en la de Castelló i 51 en la de València) i 82 en 
un ANHA BAIXA (29 a la Província d'Alacant, 10 en la de Castelló i 43 en la de 
València). 

 
Vist l'anterior, i en compliment del que disposa l'article 39 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, i del que 
disposa l'article 4 de la Llei 2/2011, de 4 de març, en relació als principis de 
bona regulació aplicables a les iniciatives normatives de les administracions 
públiques, s'informa que es considera oportú i necessari la publicació de l'Ordre 
que ens ocupa juntament amb el Catàleg l'aprovació del qual es proposa». 

 
A la vista de la necessitat exposada es proposa la regulació projectada, 

que es considera en la documentació remesa com: «…deure legal impost per 
l'article 13 del Decret llei 6/2020 a fi d'establir les àrees de necessitat 
d'habitatge, la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria 
d'habitatge, elaborarà i aprovarà un Catàleg d'àrees de necessitat d'habitatge 
que podrà comprendre totes aquelles àrees en les quals l'accés a l'habitatge 
resulte afectat negativament per un fenomen social, econòmic, demogràfic, 
geogràfic, climatològic o de salut pública». 

 
És per això que en compliment del mandat legal s'ha de procedir a 

l'aprovació, en particular, del Catàleg d'àrees de necessitat d'habitatge de la 
Comunitat Valenciana, considerat com a «… instrument base per a l'ampliació 
del parc públic d'habitatge i com a base per a establir les directrius de les 
polítiques públiques en matèria d'habitatge sota l'estratègia Hàbitat 20-30». 

 
 
Quarta. Procediment d'elaboració. 
 
En el procediment d'elaboració del projecte que es dictamina s'han 

observat els tràmits previstos en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, del Govern Valencià. 

 
A més, s'ha seguit el que disposa el Decret 24/2009, de 13 de febrer del 

Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels 
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projectes normatius de la Generalitat, respecte a la confecció i tràmit del 
document normatiu objecte de dictamen.  

 
El procediment d'elaboració de la disposició general projectada es va 

iniciar mitjançant resolució del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica de 14 de desembre de 2020. 
 

S'ha practicat el tràmit de consulta prèvia, conforme al que preveu 
l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i s'han rebut suggeriments, 
que han sigut presos en consideració al llarg del procediment citat. 
 

S'ha emés un Informe justificatiu conjunt de l'oportunitat d'elaboració 
de la disposició general projectada, en data 15 de desembre de 2020, a càrrec 
de les directores generals d'Habitatge i Regeneració Urbana i Emergència 
Residencial, Funció Social i OHSU. 
 

Consta en l'expedient remés la Memòria econòmica, de la mateixa 
procedència, de data 3 de febrer de 2021, de la qual es dedueix 
substancialment que l'execució de l'Ordre projectada no comporta increment 
de despesa en els pressupostos generals de la Generalitat, i s’incorpora una 
disposició addicional única com a «regla de no despesa». 

 
S'han emés els respectius informes sobre l'impacte de gènere, sobre la 

infància i l'adolescència i la família, tots ells de la mateixa data i autoria per 
part de les responsables de la tramitació de la Conselleria consultant, 
favorables a l'aprovació de l'Ordre projectada. 

 
Igualment, consta l'Informe de coordinació informàtica de contingut 

favorable. 
 
Específicament, s'han incorporat els informes d'objectius, recursos 

emprats i impactes socials previstos i l'emés en relació a la no incidència en 
els objectius de competitivitat de la Comunitat Valenciana, tots dos de data 
15 de desembre de 2020 i subscrits per les directores generals referenciades. 
 

D'un altre costat, s'ha concedit tràmit d'audiència i s'ha donat trasllat 
a les conselleries i altres departaments amb competències sobre la matèria 
que es disposa a regular, formulant-se l'oportú informe sobre les al·legacions 
presentades, destacant el de la Presidència, les observacions de la qual s'han 
incorporat en l'esborrany final. 

 
Ha de destacar-se l'obertura del tràmit d'informació pública, aportant-

se les al·legacions formulades al projecte de disposició general. 
 
El projecte s'ha informat favorablement per l'Advocacia de la Generalitat 

en data 25 de febrer de 2020. 
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En definitiva, cal concloure que en el procediment d'elaboració s'ha 

complit la normativa citada per part de la disposició general sotmesa a 
dictamen d'aquest Consell Jurídic Consultiu. 

 
 

Cinquena. Contingut i estructura. 
 
La disposició general, quant a la seua estructura formal, es compon 

d'un preàmbul i d'un text articulat integrat per tres articles, tots ells numerats 
amb cardinals i titulats i una part final integrada per una disposició 
addicional única i dues disposicions finals. 
 

Es completa amb un annex únic comprensiu del «Catàleg d'Àrees de 
Necessitat d'Habitatge». 
 
 

Sisena. Observació especifica respecte al procediment. 
 
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 (Dictamen 569/2016, 
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)». 

 
Aquesta absència d'informació aflora en el present supòsit, ja que els 

informes d'impacte sobre la família, sobre la infància i l'adolescència 
incorporen una mera apel·lació al fet que les condicions de la família, la 
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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 tals en els referits informes. 

 
No obstant això, s'ha de reconéixer que en l'apartat corresponent a 

l'Informe sobre impacte de gènere, encara que no existisca una autèntica 
anàlisi d'aquestes característiques, la norma sí que efectua la incorporació de 
determinats objectius relacionats amb l'impacte de gènere, sent per tant 
rellevant que la norma projectada aspira a un impacte positiu en relació al 
principi d'igualtat de tracte entre homes i dones. 
 
 

Setena. Anàlisi del contingut. 
 
La disposició reglamentària projectada desenvolupa el capítol II del títol 

II del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell per a l'ampliació d'habitatge 
públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte i 
en concret és reproducció del tenor de l'article 13 que regula els municipis 
subjectes a dret d'adquisició preferent en transmissions singulars. Ha 
d'assenyalar-se que l'al·ludida norma ha sigut objecte d'un recurs 
d'inconstitucionalitat que en aquest moment es troba pendent de resolució, 
en haver-se qüestionat la capacitat de l'Administració autonòmica per a 
exercir els drets de tanteig i retracte. 
 

En desenvolupar directament un instrument previst en la «Llei», en 
aquest cas un Decret llei, com és el que aprova el Catàleg referenciat, si bé 
atribuït a la Conselleria competent en aquesta matèria, convé tindre en 
compte que els decrets del Consell representen el mitjà comú en el qual es 
manifesta l'exercici de la potestat reglamentària atribuïda a l'òrgan col·legiat 
de govern i, no obstant això, s'ha triat el rang normatiu d'una Ordre de 
Conselleria . 

 
Així, en raó del que disposa l'article 33.1 de la Llei 5/1983, del Govern 

Valencià i en constituir una clara manifestació directa del desenvolupament 
d'un Decret llei emanat del Consell, podria haver-se elaborat una disposició 
general amb rang de Decret del Consell. 

 
Des d'aquestes premisses naix la norma reglamentaria sotmesa a 

consulta, pel que fa a la regulació de la qual ha d'afegir-se que respecta la 
normativa que desenvolupa i es dicta en l'exercici de les competències 
atribuïdes al Consell de la Generalitat. 

 
Assentats els anteriors principis, estima aquest Consell que el Projecte 

que es dictamina, si bé en general mereix un parer favorable, pateix d'alguns 
aspectes perfectibles, que motiven les següents consideracions. 
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Al preàmbul 
 
En l'últim paràgraf i precedint la fórmula «ORDENE» ha de consignar-

se «conforme amb» o, si escau, «oït el Consell Jurídic Consultiu», en aplicació 
del que disposa l'apartat 5, de l'article 2 de la Llei 10/1994, de 19 de 
desembre. L'expressió «conforme amb el Consell Jurídic Consultiu» s'emprarà 
si la norma atén les observacions essencials que, si escau, es formulen; en 
cas contrari, s'emprarà l'expressió «oït el Consell Jurídic Consultiu». 
 
 

A la part dispositiva del Pla projectat. 
 

En essència es reprodueix el tenor del Decret llei que es desenvolupa, 
per la qual cosa no es formulen observacions de contingut al projecte 
normatiu. 
 

No obstant això, hem de posar de manifest que l'article 2.1 conté una 
referència als “fenòmens previstos en l'apartat anterior”, apartat que no 
existeix. Probablement es tracta dels fenòmens contemplats en l'article 13.1 
del Decret llei (social, econòmic, demogràfic, geogràfic, climatològic o de salut 
pública que poden afectar negativament l'accés a l'habitatge). Considerem que 
hauria de traslladar-se literalment aquesta referència concreta a la norma 
projectada. 
 
 

A l'estructura formal en general. 
 

S'ha pogut verificar que, amb caràcter general, s'han seguit els criteris 
de sistemàtica i de tècnica normativa que es troben en el 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 aquest sentit, els 
preceptes del Projecte d'ordre s'han numerat en cardinals aràbics i s'han 
titulat, i igualment les disposicions de la part final s'han numerat amb 
ordinals, redactats en paraules, i s'han titulat, seguint els criteris que es 
consignen en els articles 25 i 28 de l'anterior Decret del Consell 24/2009, de 
13 de febrer. 
 
 

A l'annex. 
 

Hauria de titular-se com a «Únic». 
 

Qüestions de redacció. 
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Els termes «conselleries», «directora general» s'han escrit amb la inicial 
en minúscula, que hauria de rectificar-se i escriure-la en majúscula. 

 
 

III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte d'ordre per la qual s'aprova el Catàleg d'Àrees de 

Necessitat d'Habitatge, contemplat en el capítol II del títol II del Decret llei 
6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic a la 
Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte, és conforme 
amb 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SR. VICEPRESIDENT SEGON I CONSELLER D’HABITATGE I 
ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA. 
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VOTO PARTICULAR 

 
 

 
Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen expediente 

191/2021 aprobado por el Pleno del Consejo de 14 de abril 2021, y relativo al 
Proyecto de Orden por el que se aprueba el Catálogo de Áreas de necesidad 
de vivienda contemplado en el Capítulo II del Título II del Decreto Ley 6/2020 
para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante 
los derechos de tanteo y retracto. 
 

Discrepo respetuosamente de la opinión mayoritaria del Pleno, el cual 
ha asumido sin reparo la propuesta normativa para la regulación de las áreas 
de necesidad de vivienda en desarrollo del Decreto-Ley 6/2020, de 5 de junio 
del Consell, para ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana 
mediante los derechos de tanteo y retracto. Ello porque considero que el citado 
Decreto-Ley 6/2020, afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad 
privada y herencia del art. 33 CE e invade competencias exclusivas del Estado 
previstas en el art. 149.1, apartados 8º, 11º, 13º y 18º CE y, en tanto la norma 
proyectada es desarrollo del Decreto Ley, requiere una observación esencial 
de carácter general a efectos del artículo 77 del Reglamento de este Consell. 

 
En el Proyecto de Orden se regula el Catálogo de as áreas de necesidad 

de vivienda contemplado en el Capítulo II del Título II del Decreto Ley 6/2020, 
y pretende asegurar la “aplicación inmediata” de tal Decreto-Ley. Y, como es 
conocido por la Administración, dicho Decreto-Ley ha sido recurrido ante el 
Tribunal Constitucional y está en fase tramitación. Una mínima cautela, para  
no afectar al principio de seguridad jurídica, determinaría que una norma 
cuya constitucionalidad está cuestionada ante el Tribunal Constitucional no 
sea objeto de desarrollo, pues la inconstitucionalidad del Decreto-Ley llevaría 
a la de la Orden que lo desarrolla. Y ello sin perjuicio de la posibilidad de que 
la norma reglamentaria planteada, pueda declararse nula por mor del art. 57 
Ley 39/2015: "serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas 
que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de 
rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que 
establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales". La norma propuesta puede crear con su 
aplicación situaciones jurídicas que supongan la vulneración de los derechos 
fundamentales. 

 
En primer lugar, debe establecerse la incidencia del Decreto-Ley en el 

ámbito del derecho fundamental a la propiedad y, desde la misma, extraer si 
cabría admitir las obvias limitaciones sobre el derecho de propiedad que se 
establecen en la norma (introducción del derecho de tanteo y afección a todo 
tipo de transmisiones de diez o más viviendas) y, a tal efecto, si opera el límite 
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del art. 53.1 CE, por afectar al contenido esencial del derecho fundamental 
del art. 33 CE. 

 
Es lo cierto que la función social de la propiedad es parte del contenido 

esencial del derecho de propiedad. No operará como límite, sino que se integra 
en el mismo “(…) la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no 
puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los 
intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la 
necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo 
a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. 
Utilidad individual y función social definen por tanto inescindiblemente el 
contenido del derecho de propiedad” (STC 37/1987, de 26 de marzo). 
 

El reconocimiento de derecho de tanteo supone una limitación a la libre 
disposición de las facultades dominicales, pues, entre ellas, se encuentra la 
libre transmisión de la propiedad por parte de su titular. Si se obliga, por ley 
a transmitir, un bien a una determinada Administración, se limita la plenitud 
del derecho. Así, el correcto entendimiento de la función social de la propiedad 
exige una justificación concreta, respecto al bien objeto de transmisión, que 
permita advertir que la finalidad social pretendida se puede cumplir con ese 
bien determinado, no con otros, sin que sea dable la afirmación genérica sobre 
tal finalidad, en la medida que la propiedad se individualiza en un bien, y la 
función social deberá cumplirse en dicho bien determinado. 
 

Igualmente cuando se impone el derecho de tanteo y retracto a todo tipo 
de transmisiones de propiedad de diez o más viviendas, cualquiera que sea el 
título de transmisión, se produce una limitación a la libre voluntad del titular 
que también afecta la previsión legal de libre disposición del testador en virtud 
de herencia, bien por la institución de heredero o legado, bien por operar tal 
institución ex lege en defecto de testamento. Y a las disposiciones legales para 
la disolución de condominios, adjudicaciones de la liquidación del régimen 
matrimonial, determinaciones del donante a favor de un donatario concreto, 
y un largo etcétera, sobre los modos de adquirir y transmitir la propiedad, 
disciplinados en la normativa civil. Y si tales facultades dominicales se limitan 
por la función social de la propiedad deberá existir una cumplida justificación, 
individualizada, de que tal función se materializa en esos bienes en concreto. 
 

La exigencia de justificación individualizada consta en el art. 33.3º CE: 
“Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada 
de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización 
y de conformidad con lo dispuesto por las leyes” así como en el art. 349, Código 
Civil: “Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente 
y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente 
indemnización. Si no procediere este requisito, los Jueces ampararán y, en su 
caso, reintegrarán en la posesión al expropiado”, operando como garantía de 
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protección del derecho, en la medida que individualiza en el bien concreto la 
necesidad de justificación de la causa de utilidad pública.  
 

Igualmente, el derecho a la propiedad privada queda desnaturalizado, 
y sin contenido, cuando se le somete permanentemente a suplir las carencias 
del parque público vivienda, siendo la Administración la que está llamada al 
cumplimiento de tal misión. La dotación del parque público de vivienda debe 
materializarse a través de las vías menos gravosas, esto es, las que no incidan 
en los derechos fundamentales de los administrados. Y sólo cuando resultase 
imposible no dotar dicho parque público a través de los mecanismos que se 
articulan en la legislación vigente para la obtención de viviendas de protección 
pública, cabría plantear, como ultima ratio, la intervención en la propiedad 
privada pero de forma individualizada, no genérica. La opción de intervenir la 
propiedad privada como vía alternativa, y no subsidiaria, para el incremento 
del parque público de vivienda, convierte en ordinario el carácter excepcional 
que debe presidir toda limitación de los derechos fundamentales. 
 

La regulación contenida en el Decreto-Ley, en la medida que no justifica 
particularmente la idoneidad de la limitación pretendida  para así determinar 
cómo da cumplimiento a la función social en cada uno de los bienes afectados, 
-que por el contrario afecta de plano la plenitud de las facultades dominicales- 
no respeta el contenido esencial del derecho fundamental a la propiedad y se 
infringe el límite del art. 53.1 CE. Pues la función social de la propiedad no es 
una patente de corso que permita, de modo indiscriminado, limitar derechos 
dominicales a voluntad del legislador autonómico. Cuando desde la genérica 
invocación de la función social se establece un límite efectivo y concreto al 
derecho a la propiedad privada y a la herencia, se corre el riesgo de hacer 
irreconocible el derecho fundamental, que lo transforma en una propiedad 
colectivizada, al albur de la voluntad del poder constituido. 
 

En segundo lugar, en el aspecto estrictamente competencial, el Decreto-
Ley invade competencias exclusivas del Estado. La justificación residenciada 
en la competencia autonómica en materia de vivienda, tiene su límite en las 
competencias exclusivas del Estado. La STC 16/2018, indica: “La Comunidad 
Autónoma es competente para incidir, mediante regulaciones orientadas a 
atender los intereses generales relacionados con la garantía a los ciudadanos 
del disfrute de una vivienda digna, en la delimitación del derecho de propiedad, 
concretamente en la definición de su función social. Ahora bien, como hemos 
indicado, el establecimiento por el legislador competente de los deberes 
inherentes a la función social de un tipo de propiedad debe realizarse en el 
marco de la Constitución”. 
 

Por una parte el Decreto-Ley afecta a la legislación civil pues altera el 
régimen de la propiedad, herencia, división de cosa común, liquidación del 
régimen económico matrimonial y otras instituciones de derecho común sobre 
la transmisión de la propiedad, que corresponde en exclusiva al Estado (art. 
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149.1.8ª CE). Por otra parte lo referente a la inclusión del derecho de tanteo 
en procedimientos de ejecución hipotecaria, afecta a la competencia exclusiva 
en materia de bases de planificación general de la economía (art. 149.1.13ª 
CE), las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros (art. 149.1.11ª 
CE) y expropiación forzosa (art.149.º1.18ª) como lo ha venido reconociendo el 
Tribunal Constitucional (por todas, STC 16/2018, de 22 de febrero).  
 

A estos efectos, la STC 93/2015 considera que “la adición por la norma 
autonómica de un nuevo mecanismo orientado a satisfacer esa misma situación 
de necesidad rompe el carácter coherente de la acción pública en esta materia, 
acción pública que el Estado articula con ese carácter como medio de obtener 
simultáneamente los objetivos de política económica indicados; el uso de la 
competencia autonómica en materia de vivienda, al interferir de un modo 
significativo en el ejercicio legítimo que el Estado hace de sus competencias (art. 
149.1.13 CE), menoscaba la plena efectividad de dicha competencia estatal, 
determinando su inconstitucionalidad y nulidad”. 
 

Por todo ello, considero que el Decreto-Ley 6/2020, afecta al contenido 
esencial del derecho a la propiedad privada y herencia del art. 33 CE e invade 
competencias exclusivas del Estado previstas en el art. 149.1, apartados 8º, 
11º, 13º y 18º CE y, en tanto la norma proyectada es desarrollo del Decreto 
Ley, requiere una observación esencial general a efectos del artículo 77 del 
Reglamento de este Consell. 
 
 

En Valencia, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno 
 
 

 
 
 
 

Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 


