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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 19 de maig de 2021, sota la Presidència de 

l’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 14  d'abril  de 2021 
(Registre d'entrada, 15 d'abril ), el Ple del Consell Jurídic Consultiu  de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, per a elaborar el Projecte de decret, del Consell, pel qual  
s'estableixen les condicions generals de valorització de residus inerts 
obtinguts a partir del tractament mecànic de residus de construcció i 
demolició no perillosos i que es destinen a operacions de restauració, 
condicionament i reble en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana 
(Expedient sense ref., de la Conselleria  consultant). 
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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 Sotssecretaria de la Conselleria d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per 
delegació i en ofici de 14  d'abril  de 2021, que es va registrar d'entrada per 
aquest Òrgan consultiu el dia 15 del mateix any, va remetre l'expedient amb 
les actuacions, i 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 (SIR), per a Dictamen per 
aquesta Institució consultiva, d'acord amb el que disposa l'article 10.4 de la 
Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 El Centre directiu responsable de l'elaboració i de la tramitació del 
projecte normatiu va ser la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, 
que és el centre directiu al qual s'assignen les competències en matèria de 
residus, com ara el règim d'autorització o inscripció de les operacions de 
producció i gestió de residus; la tramitació d'expedients de trasllat de residus; 
la tramitació d'expedients relatius a la normativa de sòls contaminats i 
restauració ambiental d'espais degradats; el règim d'utilització de residus 
inerts adequats; les actuacions d'execució, seguiment i impuls dels plans 
zonals de residus i la seua planificació territorial, incloses les accions de 
sensibilització i foment dels plans zonals de residus i la seua planificació 
territorial, així com la coordinació dels organismes encarregats de la seua 
execució i, en últim lloc, aquelles funcions que tinguen relació amb les 
anteriors i se li encomanen, segons el que disposa l'article 13 del Decret del 
Consell 176/2020, de 30 d'octubre, d'aprovació del Reglament orgànic i 
funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 
 
 

Segon.- Documentació remesa. 
 
 La persona titular de la Conselleria va acordar iniciar el procediment 
d'elaboració d'aquest Projecte de decret, en la seua resolució de 13 de 
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desembre de 2018, assignant la seua  tramitació a la Direcció General llavors 
denominada de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. 
 
 Consta en les actuacions el text del primer esborrany del Projecte de 
decret, l'informe d'haver realitzat el tràmit de consulta pública prèvia, 
l'informe sobre la necessitat i oportunitat de la seua elaboració, la memòria 
econòmica que afirma que la seua possible aprovació no comporta obligacions 
econòmiques per si sol, l'informe d'impacte de gènere, l'informe de coordinació 
informàtica, i els informes sobre les repercussions del projecte normatiu en la 
infància i en l'adolescència, com també en el règim jurídic de les famílies 
nombroses, la major part d'ells subscrits el 5 de desembre de 2018. 
 
 La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
va subscriure el seu informe favorable el dia 3 de maig de 2019. 
 
 En el tràmit d'informació pública i audiència van ser consultades les 
sotssecretaries de la Presidència i de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat 
i Polítiques Inclusives, així com les sotssecretaries de les restants conselleries, 
que van atendre i van participar en el tràmit entre el dia 18 de gener i el dia 
4 de febrer de 2019, per la qual cosa entre elles no podia trobar-se la 
Sotssecretaria de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica, tenint en compte que aquest departament va ser 
creat per mitjà del Decret del president de la Generalitat 5/2019, de 16 de 
juny, pel qual es determinen el número i la denominació de les conselleries, i 
les seues atribucions. 
 
 Després del tràmit d'informació pública i audiència es va redactar el 
text del segon esborrany del Projecte d'ordre remés per a consulta, que va ser 
el que va analitzar l'Advocacia General de la Generalitat, en el seu informe de 
27 de setembre de 2019, els suggeriments i les recomanacions del qual van 
ser majoritàriament incorporades al text, com va posar en relleu la Direcció 
General de Qualitat i Educació Ambiental en el seu informe de 2 de desembre 
de 2019, donant lloc a la redacció del text del tercer esborrany del Projecte de 
Decret del Consell. 
 
 La Conselleria ara consultant va sol·licitar el parer d'aquesta Institució 
consultiva sobre el Projecte de Decret, del Consell, per la qual cosa aquesta 
va aprovar per unanimitat el Dictamen 032/2020, de 23 de gener, en el qual 
va indicar que havia d'atorgar-se l'oportuna participació als agents econòmics 
i socials directament relacionats amb els residus de la construcció, el seu 
tractament i valorització, com també al Consell Assessor i de Participació del 
Medi Ambient, la qual cosa l'expressat Centre directiu va acomplir, com 
expressa en el seu informe de 13 d'abril de 2021, en atorgar l'audiència 
corresponent al citat Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient, a la 
Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i a l'Associació d'Empresaris de 
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Selecció i Reciclatge de Residus de Construcció i de la Indústria de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 Amb aquests pressupostos, es va redactar la versió definitiva del text 
del Projecte de Decret, del Consell, pel qual s'estableixen les condicions 
generals de valorització de residus inerts obtinguts a partir del tractament 
mecànic de residus de construcció i demolició no perillosos, i que es destinen 
a operacions de restauració, condicionament, i reble en l'àmbit territorial de 
la Comunitat Valenciana. 
 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 

Primera.- Sobre el caràcter de la sol·licitud i de l'emissió del 
dictamen. 
 
 La persona titular de la Conselleria amb competència en les matèries 
de medi ambient i de residus ha instat la consulta amb caràcter preceptiu, en 
referir-se a un Projecte de Decret, del Consell, pel qual s'estableixen les 
condicions generals de valorització de residus inerts obtinguts a partir del 
tractament mecànic de residus de construcció i demolició no perillosos, i que 
es destinen a operacions de restauració, condicionament i reble en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana, segons el que disposa l'apartat 4t de 
l'article 10 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 En efecte, com ja va posar en relleu aquesta Institució consultiva en el 
Dictamen 032/2020, de 23 de gener, aquest precepte i apartat contenen la 
regla relativa a la preceptivitat de les consultes que han de formular els òrgans 
competents en relació amb els expedients que tramite l'Administració 
autonòmica que versen sobre els: «Projectes de reglaments o disposicions de 
caràcter general que es dicten en execució de lleis i les seues modificacions», la 
qual cosa ha d'interpretar-se com l'exigència d'obtindre el previ i preceptiu 
Dictamen respecte dels denominats «reglaments executius», això és, els 
projectes d'aquelles disposicions autonòmiques de rang reglamentari que 
prevegen desenvolupar, completar o detallar el que disposa una o diverses 
disposicions amb rang formal de llei, si bé aquest desenvolupament podrà 
tindre major o menor extensió, per tractar-se d'un reglament general o parcial, 
i igualment una major o menor densitat de regulació, ja que s'entén en 
paraules del Tribunal Suprem que són «reglaments executius» els que estan 
directament, immediatament i concretament lligats a una llei, a un article o 
articles d'una llei, o a un conjunt o sèrie de lleis, de manera que aquesta llei 
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-o lleis- siga completada, desenvolupada, detallada, aplicada, acomplida o 
executada pel Reglament (STS de 22 de maig de 2018). 
 
 El Centre directiu encarregat de la tramitació i de l'elaboració d'aquest 
Projecte de decret va ser inicialment la Direcció General del Canvi Climàtic i 
Qualitat Ambiental, que després es va transformar en la Direcció General de 
Qualitat i Educació Ambiental, després de la reforma organitzativa de 
l'Administració del Consell que es va aprovar per mitjà del Decret del Consell 
105/2019, de 5 de juliol, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de 
la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i constant les seues 
atribucions en l'article 13 del Decret del Consell 176/2020, de 30 d'octubre, 
d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 
 
 
 Segona.- El títol competencial i el marc normatiu concernent la 
gestió dels residus de la construcció. 
 
 La matèria concernent al tractament o a la gestió dels residus 
s'emmarca dins del títol competencial sobre la protecció del medi ambient, i 
cal ressaltar que en aquest àmbit la Generalitat disposa d'àmplia potestat 
legislativa, en virtut de l'article 50.6 de l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, que va ser aprovat mitjançant la Llei orgànica 1/2006, de 10 
d'abril, de reforma de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, en el marc de la 
legislació bàsica que, referent a això, puga aprovar l'Estat sobre protecció del 
medi ambient, a l'empara del que preveu l'article 149.1.23a de la Constitució, 
havent interpretat la jurisprudència constitucional que resulta manifesta la 
connexió existent entre la protecció del medi ambient i els residus, en diversos 
pronunciaments com en la STC 45/2015, de 5 de març. 
 
 En l'esfera del Dret Comunitari ha de citar-se la coneguda com a 
«Directiva marc de residus», això és, la Directiva núm. 2008/98/UE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre residus 
i per la qual es deroguen determinades directives. No obstant això, la posada 
en marxa per la Comissió l'any 2015 d'un «Pla d'acció en matèria d'economia 
circular» va conduir a la modificació d'aquesta per la Directiva 2018/851/UE, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, i igualment a 
l'aprovació d'altres directives o les seues modificacions sobre abocament de 
residus, envasos i residus d'envasos, residus de vehicles al final de la seua 
vida útil, piles i acumuladors, residus d'aparells elèctrics, sobre plàstics d'un 
sol ús, etc. 
 
 En l'àmbit del Dret Estatal, amb els precedents de la Llei 42/1975, de 
19 de novembre, sobre deixalles i residus sòlids urbans; de la Llei 10/1998, 
de 21 d'abril, sobre residus, i de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i 
residus d'envasos, la regulació dels residus després de l'aprovació de la citada 
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Directiva marc de residus va ser objecte de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, 
de residus i sòls contaminats, quan va incorporar a l'ordenament jurídic 
intern aquella Directiva marc de residus. S’ha de citar a més, en relació amb 
els residus específics de la construcció, el Reial decret 105/2008, d'1 de 
febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, en el qual es caracteritzen aquesta classe de residus inerts (articles 
2 i 3), s'especifiquen les obligacions dels productors d'aquests residus (article 
4), les obligacions dels seus posseïdors (article 5), les obligacions dels gestors 
(articles 7) i les obligacions de les persones que realitzen les activitats de 
recollida, transport i emmagatzematge d'aquests residus (article 12), 
contemplant el règim de les diverses autoritzacions o comunicacions exigibles 
(articles 8 a 13), i amb la prohibició expressa del depòsit en abocador dels 
residus de la construcció i demolició que no hagen sigut objecte d'alguna 
operació de tractament previ (article 11.1). 
 
 En relació amb el nostre Dret Autonòmic, hem de referir-nos a la Llei 
de la Generalitat 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat 
Valenciana, que va determinar el règim jurídic de la producció i gestió dels 
residus (articles 1 a 21), la seua planificació (articles 22 a 41), el règim de 
producció, possessió i gestió (articles 42 a 63), els sòls contaminats (articles 
64 a 68) i el règim sancionador (articles 69 82), i cal ressaltar que la disposició 
final primera, quan habilita el Govern Valencià per al seu desenvolupament 
reglamentari, ofereix la cobertura legal necessària al Projecte de Decret, del 
Consell, que ara es troba en tramitació. 
 

A més, el Projecte de Decret del Consell que ara es dictamina es justifica 
no sols en l'actualització de la normativa autonòmica a la legislació de la Unió 
Europea i al Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022, sinó 
principalment en la finalitat de traslladar a l'esfera de la legislació autonòmica 
valenciana la regulació estatal bàsica que, per a ordenar la producció, la 
gestió, la prevenció, el reciclatge i altres formes de valorització dels residus de 
la construcció i demolició, es va materialitzar en el Reial decret 105/2008, d'1 
de febrer. 
 
 El propi projecte normatiu preveu la derogació expressa del Decret del 
Consell 200/2004, d'1 d'octubre, que regula la utilització de residus inerts 
adequats en obres de restauració, condicionament i reble, o amb finalitats de 
construcció, ja que la Comunitat Valenciana va regular en aquesta disposició 
els residus de la construcció, com altres comunitats autònomes (Illes Balears, 
Castella i Lleó, Galícia, Catalunya, Navarra, Extremadura, Cantàbria, 
Castella-la Manxa, Aragó i el País Basc). 
 

Hem d'advertir, finalment, que amb data 18 de maig el Consell de 
Ministres ha remés a les Corts Generals el Projecte de Llei de residus i sòls 
contaminats, l'eventual aprovació del qual podria tindre incidència sobre el 
que és objecte de regulació pel projecte de Decret que es dictamina. 
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Tercera.- Procediment d'elaboració. 
 
 Aquest Projecte de Decret del Consell va ser elaborat seguint la via i els 
tràmits que es contemplen en l'article 43 de la Llei de la Generalitat 5/1983, 
de 30 de desembre, de Consell, que va ser desenvolupat mitjançant les regles 
de tècnica normativa i les determinacions procedimentals que es van aprovar 
per mitjà 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. 
 
 Les previsions anteriors es van completar, d'una banda, quant al règim 
de transparència administrativa i de consulta pública, mitjançant les regles 
contingudes en la Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, 
bon govern i participació ciutadana en la Comunitat Valenciana, i d'altra 
banda, quant als principis que inspiren el correcte exercici de la potestat 
reglamentària, inclosos els principis de bona regulació, per mitjà dels articles 
128 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que s'han tingut en 
compte en la redacció el Projecte de Decret, del Consell. 
 
 També consta l'informe sobre la necessitat i oportunitat d'elaborar 
aquest projecte normatiu, la memòria econòmica que afirma que la regulació 
que es proposa no comporta per si mateixa cap increment de la despesa 
pública. Igualment, es van atendre els condicionants previstos en la legislació 
sectorial sobre igualtat entre dones i homes, sobre coordinació informàtica, i 
igualment sobre les repercussions en el règim de protecció de la infància i 
l'adolescència, i el règim jurídic de les famílies nombroses. 
 
 Es va oferir una àmplia participació pública, tant perquè van ser 
consultades totes les conselleries de l'Administració autonòmica com perquè 
van emetre la seua opinió, a partir dels suggeriments que aquesta 
Administració consultiva va realitzar en el Dictamen 032/2020, de 23 de 
gener, el Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient i les entitats o 
organitzacions empresarials relacionades amb el sector objecte de regulació, 
com van ser l'Associació d'Empresaris de Selecció i Reciclatge de Residus de 
la Construcció i de la Indústria de la Comunitat Valenciana (ARCI) i la 
Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), i s’ha d'indicar 
que moltes de les seues recomanacions van ser assumides. 
 
 Van emetre els seus informes preceptius tant la Direcció General de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions com l'Advocacia General de 
la Generalitat. 
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 Com el procediment d'elaboració d'aquest projecte normatiu es va 
prolongar durant més de dos anys, en el seu moment va ser consultat el 
Departament competent en matèria d'habitatge, la Conselleria llavors 
denominada d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, però no 
el Departament que actualment té assignada aquesta competència, l'actual 
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. 
També revela que aquest projecte normatiu s'ha tramitat durant anys atés 
que aquest Projecte de Decret del Consell va ser inclòs, almenys, tant en el 
Pla Normatiu de la Generalitat per a 2019 com en els plans normatius 
respectius dels anys 2020 i 2021. 
 
 
 Quarta.- Estructura del Projecte de Decret, del Consell. 
 
 Aquest Projecte de Decret, del Consell, s'ha estructurat i redactat amb 
aquesta sistemàtica: el títol de la disposició; l'índex; un llarg preàmbul, de 23 
paràgrafs o apartats; la part articulada, amb 8 preceptes; la part final, amb 
una disposició transitòria única, una disposició addicional única, una 
disposició derogatòria única i dues disposicions finals, i IV annexos. 
 
 Els preceptes de la part articulada són els següents: Objecte (article 1), 
Àmbit d'aplicació (article 2), Condicions per a la utilització de residus inerts 
(article 3), Requisits relatius als residus inerts adequats (article 4), 
Obligacions del productor dels residus inerts (article 5), Declaració de residus 
inerts adequats (article 6), Obligacions de les entitats o empreses que realitzen 
les operacions de valorització (article 7) i Responsabilitat, vigilància, 
inspecció, control i règim sancionador (article 8). 
 
 D'altra banda, les disposicions de la part final són aquestes: Règim 
aplicable a les obres amb projecte aprovat o presentat (disposició transitòria 
única), No increment de la despesa pública per a la Generalitat Valenciana 
(disposició addicional única), Derogació normativa (disposició derogatòria 
única), Habilitació per al desenvolupament reglamentari (disposició final 
primera) i Entrada en vigor (disposició final segona). 
 
 Finalment, els quatre annexos són: Model de Declaració Responsable 
del productor dels residus inerts generats en l'operació de tractament mecànic 
de residus de construcció i demolició (annex I), Contingut mínim de la 
memòria descriptiva de les operacions de valorització de residus inerts 
adequats (annex II), Model de Declaració Responsable de l'entitat que realitza 
la valorització dels residus inerts adequats (emmagatzematges temporals) 
(annex III) i Contingut del resum de l'activitat de les persones físiques o 
jurídiques que van dur a terme les operacions de valorització dels residus 
inerts adequats (annex IV). 
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 Cinquena.- Observacions i suggeriments al Projecte de Decret del 
Consell. 
 
 La Generalitat Valenciana va establir el règim jurídic de la producció, 
gestió i valorització dels residus, així com la regulació dels sòls contaminats, 
en la Llei de la Generalitat 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la 
Comunitat Valenciana, i en la seua disposició final primera va autoritzar el 
Consell per a aprovar les disposicions reglamentàries precises per al 
desenvolupament d'aquesta llei autonòmica, per la qual cosa aquest precepte 
és el que atorga l'habilitació legal necessària per a procedir, si escau, a 
l'aprovació de Projecte de Decret del Consell que es tramita, com en el seu 
moment va habilitar l'aprovació del Decret del Consell 200/2004, d'1 
d'octubre, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres 
de restauració, condicionament i reble, o amb finalitats de construcció, que 
el projecte normatiu en tramitació derogarà expressament, en cas d'aprovar-
se. 
 
 Per tant, l'objecte principal d'aquest Dictamen consistirà a verificar que 
els continguts del Projecte de Decret del Consell s'ajusten al principi de 
legalitat, en el present cas representat per la citada Llei de la Generalitat 
10/2000, de 12 de desembre, sense que això estiga defugint la deguda 
aplicació de la legislació estatal bàsica en aquesta matèria, que principalment 
ve determinada per les prescripcions de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, sobre 
residus i sòls contaminats, en el marc del Dret Comunitari al qual ja ens hem 
referit, això és, la «Directiva marc de residus» i les disposicions que pretenen 
potenciar l'economia circular amb la finalitat de reduir la generació de residus 
fins a un 30%. 
 
 Eventualment podran plantejar-se qüestions de redacció, de 
sistemàtica i de tècnica normativa, quan aquests aspectes puguen 
condicionar i incrementar el grau d'intel·ligibilitat de les disposicions i, per 
això, millorar les seues condicions d'aplicabilitat pels operadors jurídics. 
 

Observació general. 
 
 En la norma projectada es fa ús d'acrònims molt tècnics, sens dubte 
perquè així ho exigeix la naturalesa del que és objecte de regulació per 
aquesta. No obstant això, per seguretat jurídica i donat el seu caràcter de 
disposició general, que exigeix que puga ser compresa per tots, considerem 
que podria incorporar-se un precepte en el qual es descrigueren les 
definicions que corresponen als acrònims que s'empren al llarg de la norma. 
 

A l'índex. 
 
 En la redacció de l'índex s'ha omés reflectir la disposició addicional 
única i la seua titulació, la qual cosa s'haurà de corregir. 
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 D'altra banda, l'ordre de les disposicions de la part final han de seguir 
l'ordre establit en els articles 30 i següents 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, que és el següent: en primer lloc, la o 
les disposicions addicionals; en segon lloc, les disposicions transitòries, 
després la disposició o les disposicions derogatòries, i, en quart lloc, la o les 
disposicions finals, la qual cosa s'haurà d'observar tant en la redacció de 
l'índex com en el text de la part final del propi Projecte de Decret, del Consell, 
la qual cosa exigeix que es realitzen les correccions pertinents. 
 

Al preàmbul. 
 
 Tenint en compte que el preàmbul és extens, hem de recomanar la seua 
simplificació, en la mesura que siga possible, i a més aconsellem dues 
millores, sent la primera d'elles que en citar la referida Llei de la Generalitat 
10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, 
s'indique que la seua disposició final primera és la norma que està habilitant 
l'elaboració del propi projecte normatiu i, si escau, aprovació, i, en segon lloc, 
que es precise que l'elaboració d'aquesta disposició reglamentària es trobava 
inclosa en el Pla Normatiu de la Generalitat per a l'any 2021. 
 

A la fórmula d'aprovació. 
 
 D'acord amb l'article 2.5 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, l'aprovació del Projecte de Decret del Consell podrà produir-se, 
en el seu cas, «conforme amb» o «oït» «el Consell Jurídic Consultiu», però no 
«conforme amb el dictamen del», per la qual cosa es recomana utilitzar aquella 
expressió entre cometes en lloc d'aquesta, com ja va posar en relleu 
l'Advocacia General de la Generalitat en el seu informe preceptiu. En aquest 
sentit, ha de significar-se que el parer d'un òrgan administratiu podrà 
manifestar-se en un informe o en un dictamen, o per altres mitjans, però 
aquests mitjans sempre seran formes de manifestació instrumentals de la 
voluntat manifestada per l'òrgan. 
 

A les disposicions generals (articles 1 i 2). 
 
 Els articles 1 i 2 del Projecte de Decret contenen unes autèntiques 
disposicions generals per tal com es refereixen a l'objecte del projecte 
normatiu (article 1) i al seu àmbit d'aplicació (article 2). 
 
 Es constata que en la redacció de l'article 2 del Projecte normatiu 
s'actualitza la referència als «residus inerts» que l'article 2 del Decret del 
Consell 200/2004, d'1 d'octubre, està realitzant a l'article 2.b) del Reial decret 
1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus 
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mitjançant depòsit en abocador, de manera que la redacció que es proposa es 
remet a l'article 2.b) del Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
 
 No obstant això, com el concepte de «residus inerts» ha sigut redefinit 
més actualment en el Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula 
l'eliminació de residus mitjançant depòsit en abocador, que té el caràcter de 
legislació bàsica, en virtut de la seua disposició final primera, es planteja la 
conveniència de completar, en el sentit d'actualitzar, l'expressada remissió. 
 
 En tot cas, ha de mantindre's la remissió a l'article 2.b) del Reial decret 
105/2008, d'1 de febrer, ja citat, perquè aquest precepte justifica les 
exclusions previstes en l'apartat 2 del mateix article 2 del projecte remés a 
consulta, i en el seu incís b) s'haurà d'actualitzar la remissió a la Llei 
48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis dels 
ports d'interés general, ja que aquesta disposició legal va ser derogada 
expressament per la disposició derogatòria única del text refós de la Llei de 
Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat per mitjà del Reial decret 
legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, per la qual cosa resulta imprescindible 
procedir a l'actualització d'aquesta remissió legal. 
 

Règim jurídic (articles 3 a 7). 
 
 Els articles 3 a 7 contenen el règim jurídic que desitja establir-se per a 
la valorització dels residus inerts que provinguen del tractament mecànic dels 
residus de construcció i demolició no perillosos, en regular les condicions 
d'utilització dels residus inerts (article 3), els requisits que han de complir els 
residus inerts adequats (article 4), les obligacions del productor de residus 
inerts (article 5), la declaració que han de formular els gestors d'aquests 
residus (article 6) i les obligacions de les empreses que realitzen les operacions 
de valorització (article 7). 
 
 Els requisits i les condicions que han de reunir els residus inerts 
adequats per a la seua utilització en les operacions de valorització es 
contemplen  en els articles 3 i 4 del Projecte de Decret del Consell, de manera 
congruent amb les previsions del citat Reial decret 646/2000, de 7 de juliol, 
encara que s'aconsellen aquestes propostes de millora: 
  
 Ha d'indicar-se, en primer lloc, que l'apartat 5é del mateix precepte 
resulta problemàtic quan afirma que la falta de valorització del depòsit de 
residu emmagatzemat durant més de 2 anys comportarà que s'aplique el 
règim sancionador de l'article 18 del Reial decret 646/2000, de 7 de juliol. 
Aquest precepte reglamentari estatal es remet, sense més, al règim 
sancionador dels articles 45 a 56 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus 
i sòls contaminats, però aquest Projecte de Decret del Consell està 
desenvolupant, en sentit estricte, la Llei de la Generalitat 10/2000, de 12 de 
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desembre. Per això, ha de recomanar-se, en tot cas, que a l'expressada 
remissió s'afija la referència al règim sancionador d'aquesta llei valenciana, 
això és, als articles 69 a 82 de la citada Llei de la Generalitat 10/2000, de 12 
de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, de manera anàloga a la 
redacció prevista en l'article 8 del mateix projecte normatiu. 
 
 I en segon lloc, la redacció de l'oració final de l'apartat 2n de l'article 4 
provoca la impressió que el Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, o els seus 
annexos, van ser modificats per l'Ordre AAA/661/2013, de 18 d'abril; però 
aquesta Ordre, en realitat, va modificar els annexos I, II i III del Reial decret 
1481, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant 
depòsit en abocador, per la qual cosa s'hauran de realitzar les oportunes 
correccions o adaptacions. 
 
 En relació amb els continguts dels articles 5 a 7 , que es refereixen a 
les obligacions dels  productors d'aquests residus i les declaracions 
responsables que han de presentar (article 5 i annex I); la sol·licitud de 
declaració de l'adequació d'aquests residus inerts per part de l'empresa que 
els reba i s'ocupe de la seua valorització, així com la tramitació i resolució 
d'aquestes sol·licituds (article 6, posat en relació amb els annexos II i III); i les 
obligacions de les empreses que realitzen i concloguen les activitats de 
valorització (article 7 i annex IV), les seues respectives previsions s'ajusten als 
continguts establits en la Llei estatal 22/2011, de 28 de juliol, en la Llei 
valenciana 10/2000, de 12 de desembre, sense defugir els corresponents 
preceptes del Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, de l'Ordre AAA/661/2013, 
de 18 d'abril, que va modificar els annexos I, II i III del Reial decret 
1481/2001, de 27 de desembre, i de l'Ordre APM/1007/2017, de 10 
d'octubre. 
 
 En la regulació proposada es constata que es va assumir l'al·legació que 
va formular la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), 
en el sentit de reduir els terminis de tramitació dels procediments relatius a 
les sol·licituds de declaració de l'adequació dels residus inerts, de quatre a 
tres mesos, però no la seua proposta que el silenci administratiu fora positiu, 
la qual cosa també havia plantejat l'Associació d'Empresaris de Selecció i 
Reciclatge de Residus de la Construcció i de la Indústria de la Comunitat 
Valenciana (ACIR), en els seus respectius escrits d'al·legacions que va requerir 
el Centre directiu després dels suggeriments que aquest Òrgan Consultiu 
havia exposat en el Dictamen 032/2020. 
 

Facultat d'inspecció i règim sancionador (article 8). 
 
 La previsió d'aquest precepte quant a l'exercici de la potestat 
d'inspecció, vigilància, control i en el seu cas règim sancionador, que es remet 
tant a la legislació bàsica estatal, al títol VII de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, 
de residus i sòls contaminats, com a la legislació ordinària o de complement 
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autonòmica, la Llei de la Generalitat 10/2000, de 12 de desembre, de residus 
de la Comunitat Valenciana, és formalment encertada, ja que es tracta d'una 
disposició que té la naturalesa de legislació bàsica, mentre que la segona 
disposició operaria com a norma legal autonòmica de desenvolupament o 
complement d'aquella legislació estatal bàsica, sempre que totes dues 
disposicions legals se citen correctament, de manera completa, incloent la 
seua denominació i titulació oficials. 
 

Les disposicions de la part final. 
 
 Es reitera que l'ordre sistemàtic que ha de seguir-se en la redacció de 
les disposicions que constitueixen la part final del projecte normatiu, que 
haurà de ser el següent: 1) la disposició o les disposicions addicionals, 2) la 
disposició o les disposicions transitòries, 3) la disposició derogatòria i 
finalment 4) la o les disposicions finals. 
 
 En tot cas, els seus respectius continguts s'ajusten al que disposen els 
articles 30 a 33 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. 
 
 Ara bé, existeix una norma de Dret transitori, que atorga a les persones 
interessades el termini d'un any per a concloure les operacions de valorització 
que es troben en desenvolupament, ja que en cas contrari les empreses 
gestores hauran de presentar una nova declaració responsable ajustada a la 
nova regulació. Ha de ressaltar-se que aquesta última disposició va ser 
afegida a proposta d'una societat mercantil que pertany al sector directament 
i professionalment relacionat i afectat per les operacions de valorització 
d'aquests residus inerts, a la qual haurà d'afegir-se que l'incompliment 
d'aquesta obligació, si es presenta una nova declaració responsable, 
comportarà la comissió de la corresponent infracció administrativa. 
 

D'altra banda, quan la disposició addicional única, la disposició 
transitòria única, la disposició final primera i la disposició final segona es 
refereixen a aquest «Decret» o al «present Decret», hauran d'expressar «Decret 
del Consell», ja que aquesta és la denominació oficial formalment prevista que 
han de rebre les disposicions reglamentàries que aprove el Consell, com 
determinen els articles 32 i 33 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell. 
 

Els annexos. 
 
 El contingut dels quatre annexos s'ha realitzat de manera conjunta, en 
relació amb els respectius preceptes que completen, i són formalment ajustats 
quan regulen el model de declaració responsable de les «persones 
productores» d'aquests residus inerts (annex I), el contingut mínim de la 
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memòria que ha d'acompanyar les sol·licituds d'adequació d'aquests residus 
(annex II), el model de declaració responsable de les empreses que fan les 
tasques de valorització (annex III) i la informació sobre el resum de l'activitat 
de valorització d'aquests residus que s'haguera realitzat (annex IV). 
 

No obstant això, donat el seu contingut tècnic i no jurídic, i d'acord amb 
l'informat per l'Advocacia de la Generalitat, no entrarem en l'anàlisi d'aquests. 
 
 
 Sisena.- Observacions al llenguatge utilitzat. 
 
 Amb caràcter general, s'ha utilitzat un llenguatge administratiu modern 
i acurat, fins i tot seguint uns certs criteris per a fomentar un llenguatge no 
sexista, en utilitzar expressions com ara «entitats o empreses registrades com 
a gestor», potser millor «gestores», en l'article 6, «entitats o empreses que 
realitzen les operacions» de valorització dels residus en l'article 7 i en els 
annexos III i IV, etc. 
 
 No obstant això, no s'ha seguit el mateix criteri amb l'expressió 
«productor de residus» (en la redacció de l'article 5 i de l'annex I), que es podria 
substituir per « productora» o « productores», segons convinga d'una lectura 
completa de l'oració. 
 
 
 Setena.- Qüestions de tècnica normativa i aspectes de redacció. 
 
 L'autor del centre directiu encarregat d'elaborar aquest projecte 
normatiu ha seguit, en general, els criteris de sistemàtica i de tècnica 
normativa continguts en el Decret del Consell 24/2009, de 13 de febrer, ja 
citat. 
 
 En aquest sentit, els articles s'han numerat amb cardinals aràbics i 
s'han titulat (article 25), les divisions dels articles també s'han numerat amb 
cardinals aràbics (article 26), les disposicions de la part final s'han numerat 
amb ordinals redactats en paraules i s'han titulat (article 28) i els quatre 
annexos s'han numerat amb caràcters romans i s'han titulat (article 35 del 
mateix Decret del Consell 24/2009). 
 
 D'altra banda, la redacció del text ha sigut atenta i acurada, en general, 
i s’ha d'aconsellar únicament que es repassen els criteris d'utilització dels 
signes de puntuació, amb especial insistència en les disposicions legals o 
reglamentàries que se citen, i en la correcció formal i oficial d'aquestes 
citacions de normes legals o reglamentàries. 
 
 No s'ha  formulat cap observació de caràcter essencial a aquest  
Projecte de Decret del Consell, als efectes previstos en l'article 77.3 del 
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Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que va 
ser aprovat mitjançant el Decret del Consell 37/2019, de 15 de març, encara 
que diverses de les recomanacions i propostes de les quals s'han formulat sí 
que revisten una certa significació i importància, en atenció al seu propi 
significat. 
 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu  de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 
 Que el Projecte de Decret del Consell, pel qual s'estableixen les 
condicions generals de valorització de residus inerts obtinguts a partir del 
tractament mecànic de residus de construcció i demolició no perillosos, i que 
es destinen a operacions de restauració, condicionament i reble en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana, és conforme amb el principi de legalitat 
i la legislació vigent en la matèria en aquests moments. 
 

V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 
 València, 19 de maig de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÓGICA. 


