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Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient remés pel 
president de les Corts Valencianes, sobre la Proposició de llei per a la 
prevenció de residus, transició ecològica i foment de l'economia circular a la 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 

De l'examen de l'expedient administratiu remés es desprén el següent: 
 
Primer. El Ple de les Corts Valencianes, en la sessió dels dies 24 i 25 

de març de 2021, va prendre en consideració la Proposició de llei per a la 
prevenció de residus, transició ecològica i foment de l'economia circular a la 
Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Socialista, 
Compromís i Unides Podem (RE número 29.406), publicada en el Butlletí 
Oficial de les Corts Valencianes número 137/X. En el seu escrit, els citats 
grups parlamentaris van sol·licitar que la Proposició de llei fora sotmesa a 
dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de 
conformitat amb el que estableix l'article 11, paràgraf segon, de la Llei 
10/1994, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 

 
La Mesa de les Corts Valencianes, una vegada presa en consideració 

l'expressada iniciativa, atés l'escrit presentat pels citats tres grups 
parlamentaris que havien presentat la Proposició de llei, oïda la Junta de 
Síndics, va acordar, en la reunió del dia 30 de març de 2021 –en compliment 
del que disposa la Resolució de Presidència de caràcter general 8/X–, 
sol·licitar el referit dictamen del Consell Jurídic sobre el text de la Proposició 
de llei.  

 
En data 31 de març de 2021, va tindre entrada en aquesta Institució 

la petició de dictamen facultatiu en relació amb la citada Proposició de llei.  
 
S'acompanya amb la Proposició de llei un escrit d'E., entitat sense 

ànim de lucre, de febrer de 2021, en el qual s'efectuen determinades 
observacions al text normatiu. 
 
 Segon. En data 7 d'abril de 2021, el representant de la Confederació 
Empresarial de la Comunitat Valenciana va presentar en el registre d'aquesta 
Institució, un escrit d'al·legacions a la Proposició de llei, de data 6 d'abril de 
2021. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 

Primera. Caràcter del Dictamen. 
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 La Llei 10/1994, de 19 de desembre, en la seua redacció inicial, no va 
disposar de manera expressa la possibilitat que les Corts Valencianes 
pogueren sol·licitar dictamen facultatiu a aquesta Institució sobre qualsevol 
assumpte que estimaren convenient, únicament la disposició addicional 
segona preveia que «Excepcionalment i per al cas que les Corts Valencianes 
debaten la possibilitat de formular recurs d'inconstitucionalitat en conflictes 
competencials, podran aquelles sol·licitar del Consell Jurídic Consultiu un 
dictamen urgent i previ».  
  
 L'any 2016 va ser sotmés a dictamen facultatiu la Proposició de llei del 
Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'àmbit autonòmic (Dictamen 
248/2016), si bé en aquesta ocasió la consulta no va ser formulada per les 
Corts, sinó pel Consell, després de la remissió d'aquesta Proposició per la 
Mesa de les Corts, perquè manifeste el seu criteri respecte de la presa en 
consideració, així com la seua conformitat o no a la tramitació. 
 
 L'any 2018, la precitada Llei 10/1994 va ser modificada per la Llei 
11/2018, de 21 de maig, l'article únic de la qual, apartat cinc, va modificar 
l'article 11 de la Llei 10/1994 establint, expressament, l'emissió de dictamen 
facultatiu per part del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 
en tots aquells assumptes que li siguen sotmesos a consulta, entre altres 
autoritats, per les Corts. Aquest dictamen «es limitarà a aspectes de tècnica 
jurídica i/o a la possible col·lisió dels textos legislatius en altres normes d'àmbit 
autonòmic, estatal o europeu». 
 
  Concretament, el referit article 11, paràgraf segon, després d'aquesta 
modificació, assenyala que, en el cas que la iniciativa siga efectuada per les 
Corts Valencianes, ho serà a proposta de dos o més grups parlamentaris que 
representen la meitat o més de grups de la cambra o la majoria de diputats o 
diputades, i un dels signataris ha de ser l'autor o un dels autors de la 
iniciativa en el cas que siga conjunta, i versarà sobre les proposicions 
legislatives registrades pels diferents grups parlamentaris, una vegada hagen 
sigut admeses a tràmit en la presa en consideració i amb caràcter previ al 
tràmit de registre d'esmenes a les proposicions esmentades. 
 
 Després de la citada modificació de l'any 2018, la present consulta 
facultativa és la primera que s'efectua per les Corts, a l'empara de l'article 11, 
segon paràgraf, de la Llei 10/1994, sobre una Proposició de llei.  
 
 Dit això, i com consta en antecedents, la Mesa de les Corts Valencianes, 
atés l'escrit presentat per tres grups parlamentaris que havien presentat la 
Proposició de llei (grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides 
Podem), oïda la Junta de Síndics, va acordar, en la reunió del dia 30 de març 
de 2021, sol·licitar el referit dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre el 
text de la Proposició de llei.  
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 Atenent a l'exposat, es compleixen els requisits exigits pel citat article 
11, paràgraf segon, de la Llei 10/1994, quan els tres grups parlamentaris 
representen la meitat dels grups parlamentaris i, a més, la majoria dels 
diputats; els tres grups signataris de la sol·licitud de dictamen són, així 
mateix, com consta en la Proposició de llei, autors de la iniciativa legislativa 
conjunta.  
  
 A més, consta a aquesta Institució que el Consell de la Generalitat, en 
la reunió del dia 19 de febrer de 2021, va manifestar a les Corts Valencianes 
el seu criteri favorable a la presa en consideració de la Proposició de llei de 
prevenció de residus, transició ecològica i foment de l'economia circular a la 
Comunitat Valenciana.  
 

Així doncs, s'ha formulada la consulta facultativa, com així es constata 
per la Mesa de les Corts, una vegada presa en consideració l'expressada 
iniciativa legislativa.  
 
 
 Segona. Objecte de la Proposició de llei i marc normatiu. 
 
 La Proposició de llei sotmesa a consulta està dirigida, com recull la seua 
part expositiva (paràgraf I, in fine), a fomentar l'economia circular a la 
Comunitat Valenciana i a incorporar els criteris d'economia circular en 
matèria de política de residus, així com a impulsar la prevenció i reducció de 
la generació de residus, la preparació dels residus per a la seua reutilització i 
reciclatge, i la reutilització i el reciclatge dels residus, amb particular atenció 
als residus domèstics i comercials, la competència de recollida dels quals i el 
tractament recau fonamentalment en les administracions públiques locals. 
En aquest sentit, dedica una part majoritària de les seues disposicions a 
aspectes vinculats a la prevenció i l'adequada gestió dels residus domèstics i 
comercials, així com dels residus d'envasos lleugers, especialment de 
begudes.  
 
 Amb caràcter previ a l'examen del contingut de la Proposició de llei 
sotmés a dictamen, procedeix efectuar un examen del marc normatiu en el 
qual s'insereix aquest text normatiu. 
  
 A) Normativa comunitària. 
 
 La Proposició de llei s'emmarca en la prevenció de residus, la transició 
ecològica i el foment de l'economia circular, per la qual cosa, procedeix 
analitzar, en primer terme, la normativa comunitària amb incidència en la 
matèria.  
 
 Com reconeix la pròpia part expositiva de la Proposició de llei, en relació 
amb la matèria objecte del text normatiu té especial rellevància la Directiva 
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2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre, sobre 
residus, denominada Directiva marc de residus, que va incorporar les 
polítiques de prevenció i les obligacions de reciclatge del Sisé Programa 
Comunitari en Matèria de Medi Ambient. En el seu considerant número 28 
estableix que aquesta directiva havia de «contribuir a anar transformant la UE 
en una “societat del reciclatge”, que tracte d'evitar la generació de residus i que 
utilitze els residus com un recurs. En particular, el Sisé Programa d'Acció 
Comunitari en Matèria de Medi Ambient insta l'adopció de mesures destinades 
a garantir la separació en origen, la recollida i reciclatge de fluxos prioritaris de 
residus. D'acord amb aquest objectiu, i amb vista a facilitar o millorar el seu 
potencial de valorització, els residus es recolliran per separat sempre que siga 
viable des del punt de vista tècnic, mediambiental i econòmic, abans de 
sotmetre'ls a les operacions de valorització que proporcionen el millor resultat 
mediambiental global». 
 
 En línia amb el seu propòsit, la directiva estableix mesures destinades 
a protegir el medi ambient i la salut humana mitjançant la prevenció o la 
reducció de la generació de residus i dels impactes negatius de la generació i 
gestió dels residus. Per part seua, l'article 4 de la directiva preveu la següent 
jerarquia de residus que servirà d'ordre de prioritats en la legislació i la 
política sobre la prevenció i la gestió dels residus: a) prevenció; b) preparació 
per a la reutilització; c) reciclatge; d) un altre tipus de valorització, per 
exemple, la valorització energètica, i e) eliminació. 
 
 Al costat de l'esmentada directiva, cal ressaltar la Comunicació «Tancar 
el cercle: un pla d'acció de la UE per a l'economia circular» (COM (2015) 614 
final), que la Comissió Europea va presentar el 2 de desembre de 2015 al 
Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al 
Comité de les Regions. Aquest Pla d'Acció estableix un mandat concret i 
ambiciós de la Unió Europea per a donar suport a la transició cap a una 
economia circular. En la seua «Introducció» assenyala que la transició a una 
economia més circular, en la qual el valor dels productes, els materials i els 
recursos es mantinga en l'economia durant el major temps possible, i en la 
qual es reduïsca al mínim la generació de residus, constitueix una contribució 
essencial als esforços de la Unió Europea encaminats a aconseguir una 
economia sostenible, hipocarbònica, eficient en l'ús dels recursos i 
competitiva. Una transició d'aquest tipus brinda l'oportunitat de transformar 
la nostra economia i de generar nous avantatges competitius i sostenibles per 
a Europa. 
 
 Afegeix la citada comunicació que l'economia circular impulsarà la 
competitivitat de la Unió Europea en protegir les empreses contra l'escassetat 
de recursos i la volatilitat dels preus, i contribuir a crear noves oportunitats 
empresarials, així com maneres innovadores i més eficients de produir i 
consumir. Crearà llocs de treball a escala local adequats a tots els nivells de 
capacitats, així com oportunitats per a la integració i la cohesió social. Al 
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mateix temps, estalviarà energia i contribuirà a evitar els danys irreversibles 
causats quant al clima i la biodiversitat, i a la contaminació de l'aire, el sòl i 
l'aigua, a causa de la utilització dels recursos a un ritme que supera la 
capacitat de la Terra per a renovar-los. 
 
 D'altra banda, el Pla d'Acció contempla diferents mesures sobre les 
quals la Comissió considera necessari actuar per a avançar en aquesta 
matèria amb la finalitat de convertir Europa en una societat més eficient en 
l'ús dels recursos, substituint una economia lineal per una economia circular 
en la qual es reincorporen al procés productiu els materials que contenen els 
residus per a la producció de nous productes o matèries primeres. Per a 
aconseguir aquests objectius es proposen mesures que afecten les diferents 
etapes del cicle de la vida dels productes (disseny i producció, consum, gestió 
de residus i aprofitament dels recursos continguts en els residus mitjançant 
la seua reintroducció en l'economia) i a cinc àrees que es consideren 
prioritàries (els plàstics, el desaprofitament alimentari, les matèries primeres 
crítiques, la construcció i la demolició, i la biomassa i productes de base 
ecològica), així com accions per a fomentar la innovació, la investigació i 
inversió com a elements claus per al procés de transició. 
 
 A aquest Pla es van adjuntar un paquet de propostes legislatives sobre 
residus a fi de reduir els depòsits en abocadors i augmentar el reciclatge i la 
reutilització, que finalment s'han materialitzat mitjançant l'aprovació de les 
directives següents: 
 
 -Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 
de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els 
residus. 
 -Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 
de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a 
l'abocament de residus;  
 -Directiva (UE) 2018/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 
de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als 
envasos i residus d'envàs. 
 -Directiva (UE) 2018/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 
de maig de 2018, per la qual es modifiquen la Directiva 2000/53/CE relativa 
als vehicles al final de la seua vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a 
les piles i acumuladors, i als residus de piles i acumuladors, i la Directiva 
2012/19/UE sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. 
  
 Pel que es refereix, en particular, a la Directiva (UE) 2018/851, per la 
qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus, es revisen 
determinats articles d'aquesta última amb la finalitat de millorar la gestió de 
residus de la Unió Europea i transformar-la en una gestió sostenible de les 
matèries amb la intenció de protegir, preservar i millorar la qualitat del medi 
ambient, així com protegir la salut humana. Així mateix, a fi que l'economia 
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siga veritablement circular s'estima necessari prendre mesures addicionals 
sobre la producció i consum sostenibles, centrant-se en el cicle de vida 
complet dels productes, d'una manera que permeta preservar els recursos i 
tancar el cercle. Les modificacions introduïdes per la Directiva (UE) 2018/851 
establint requisits mínims de funcionament dels règims de responsabilitat 
ampliada del productor (RAP) suposaran l'ampliació de la responsabilitat del 
productor respecte al que estableix la Llei 11/1997, de 24 d'abril d'envasos i 
residus d'envasos, havent d'assumir el productor el cost real i total de la gestió 
dels residus d'envasos i no el sobrecost que recull l'esmentada llei. 
 
 Per part seua, la Directiva (UE) 2018/852 estableix noves obligacions i 
objectius de reciclatge per als residus d'envasos per al mitjà i llarg termini, 
incloent a més l'obligació d'adoptar mesures com l'obligatorietat de la seua 
recollida separada en tots els àmbits, o la regulació de la responsabilitat 
ampliada del productor per a tots els envasos a partir de 2025.  
 
 D'altra banda, en el precitat Pla d'acció de la Unió Europea per a 
l'economia circular la Comissió Europea va considerar els plàstics com una 
prioritat clau, i es va comprometre a «preparar una estratègia en la qual 
s'aborden els reptes que plantegen els plàstics al llarg de tota la cadena de 
valor i tenint en compte la totalitat del seu cicle de vida». En 2017, la Comissió 
va confirmar que se centraria en la producció i utilització dels plàstics i que 
treballaria en pro de garantir que en 2030 tots els envasos de plàstic siguen 
reciclables (Programa de treball de la Comissió 2018-COM (2017) 650). 
 
 El 16 de gener de 2018, la Comissió Europea va presentar al Parlament 
Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les 
Regions, «Una estratègia europea per al plàstic en una economia circular» 
(COM(2018) 28 final). En la seua «Introducció» assenyala que el plàstic és un 
important material, omnipresent en la nostra economia i la nostra vida 
quotidiana; té funcions múltiples que ajuden a resoldre diversos problemes 
als quals s'enfronta la nostra societat. No obstant això, la Comissió recorda 
que, amb freqüència, la forma en què els plàstics es produeixen, usen i 
rebutgen no es beneficia econòmicament d'un enfocament més «circular» i 
perjudica el medi ambient, per la qual cosa existeix una necessitat urgent 
d'abordar els problemes mediambientals que projecten una llarga ombra 
sobre la producció, l'ús i el consum de plàstic. Els milions de tones de fem 
plàstic que anualment acaben en els oceans són un dels signes més visibles i 
alarmants d'aquests problemes, que cada vegada preocupen més l'opinió 
pública. 
 
 En el marc de la citada estratègia es va aprovar la Directiva (UE) 
2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relativa 
a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic en el medi 
ambient. La Directiva fomenta els plantejaments circulars que donen prioritat 
als productes reutilitzables, sostenibles i no tòxics i als sistemes de 
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reutilització enfront dels productes d'un únic ús, amb l'objectiu primordial de 
reduir la quantitat de residus generats. 
 
 Conformement al Considerant 7, la citada Directiva «només ha d'aplicar-
se als productes de plàstic d'un sol ús que són els que es troben més sovint a 
les platges de la Unió, així com als arts de pesca que contenen plàstic i als 
productes fabricats amb plàstic oxodegradable».  
 
 En el seu Considerant número 12 s'assenyala que, per a delimitar 
clarament l'àmbit d'aplicació de la Directiva, ha de definir-se el concepte de 
«producte de plàstic d'un sol ús». La definició ha d'excloure els productes de 
plàstic concebuts, dissenyats i introduïts, en el mercat per a completar en el 
seu període de vida, múltiples circuits o rotacions en ser reomplits o 
reutilitzats amb la mateixa fi per a la qual van ser concebuts. Els productes 
de plàstic d'un sol ús solen estar concebuts per a utilitzar-los una única 
vegada o per un període curt de temps abans de rebutjar-los. Les tovalloletes 
humides per a la cura personal i l'ús domèstic també han d'entrar en l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva, mentre que les tovalloletes humides industrials 
han de quedar-ne excloses.  
 
 A la vista dels criteris establits en la Directiva, els recipients per a 
aliments considerats productes de plàstic d'un sol ús a l'efecte de la Directiva 
són els recipients de menjar ràpid o envasos de menjar, entrepans, 
emparedats o ensalada que contenen aliments freds o calents, o els recipients 
per a aliments frescos o processats que no requereixen preparació posterior, 
com ara les fruites, les verdures o les postres. Alguns exemples de recipients 
per a aliments que no són considerats productes de plàstic d'un sol ús a 
l'efecte de la Directiva són els recipients que contenen aliments dessecats o 
venuts freds que requereixen preparació posterior, recipients que contenen 
porcions d'aliments majors a les porcions individuals o recipients amb 
porcions individuals d'aliments venuts en forma de diverses unitats. 
 
 Alguns exemples de recipients per a begudes considerats productes de 
plàstic d'un sol ús són les botelles per a begudes o els envasos compostos per 
a begudes utilitzats per a la cervesa, el vi, l'aigua, els refrescos, els sucs i els 
nèctars, les begudes instantànies o la llet, però no els gots per a aquestes 
begudes, ja que aquests formen part d'una categoria separada de productes 
de plàstic d'un sol ús a l'efecte de la Directiva. Com que no es compten entre 
els productes de plàstic d'un sol ús que es troben més sovint a les platges de 
la Unió, els recipients de begudes de vidre i de metall no són objecte de la 
Directiva. No obstant això, la Directiva remet a la Comissió Europea en el 
context de la revisió de la Directiva, avaluar, entre altres aspectes, les tapes i 
taps de plàstic que s'usen en recipients de begudes de vidre i de metall. 
 
 A més, la Directiva (UE) 2019/904 estableix requisits en matèria de 
responsabilitat ampliada del productor addicionals a aquells que figuren en 
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les directives 2008/98/CE i 94/62/CE per a determinats productes de plàstic 
d'un sol ús enumerats en la part E de l'annex, entre els quals es troben alguns 
tipus d'envasos. En aquest sentit, els productors d'aquests productes, a més 
de les obligacions de finançament establit en la Directiva (UE) 2018/851, 
sufragaran els costos de les mesures de conscienciació per a evitar l'abandó 
a l'entorn d'aquests productes; els costos de la recollida dels residus dels 
productes rebutjats en els sistemes públics de recollida, i els costos de la 
neteja dels abocaments de fem dispers generat per aquests productes. 
 
 B) Normativa estatal. 
 
 B.1. En l'àmbit estatal, procedeix esmentar, en primer lloc, l'aprovació 
de l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular, Espanya Circular 2030, sota 
la coordinació del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 
i del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, en col·laboració amb la 
resta de ministeris implicats, les comunitats autònomes i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies, per a fixar un marc nacional que 
permeta desplegar les mesures necessàries per a afavorir que l'economia siga 
circular i, per tant, plenament sostenible i competitiva en el marc 
internacional en 2030. 
 
 En aquesta estratègia s'identifiquen cinc sectors prioritaris d'activitat 
en els quals Espanya pretén aconseguir el repte d'una economia circular que 
són el sector de la construcció, de l'agroalimentació, de la indústria, els béns 
de consum i el turisme. Per a aconseguir l'objectiu, aquesta Estratègia preveu 
successius plans d'acció de curt termini, que permetran incorporar els ajustos 
necessaris per a culminar la transició en 2030. Per a això, va ser 
acompanyada del primer Pla d'Acció 2018-2020, que va incloure 70 
actuacions identificades pels diferents departaments ministerials i que 
compta amb cinc línies principals d'actuació: producció, consum, gestió de 
residus, matèries primeres secundàries, i reutilització de l'aigua. A més, amb 
caràcter transversal, se n'incorporen tres més: sensibilització i participació; 
investigació, innovació i competitivitat, i ocupació i formació. 
 
 Al marge d'aquesta estratègia, cal destacar la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, de residus i sòls contaminats. Aquesta llei, dictada en transposició de 
la Directiva 2008/98/CE del Parlament i del Consell, de 19 de novembre de 
2008, sobre els residus, té com a objecte, com s'ha dit, regular la gestió dels 
residus impulsant mesures que previnguen la seua generació i mitiguen els 
impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient associats a la 
seua generació i gestió, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos. L'objecte 
d'aquesta Llei 22/2011 és, per tant, la gestió dels residus impulsant mesures 
que previnguen la seua generació i mitiguen els impactes adversos sobre la 
salut humana i el medi ambient associats a la seua generació i gestió.  
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 La norma es complementa amb els reials decrets en els quals es regula 
cada tipus de residus, com són: 
 
 -El Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de 
pneumàtics fora d'ús.  
 -El Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels 
olis industrials usats. 
 -El Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la 
gestió ambiental dels seus residus. 
 -El Reial decret 975/2009, de 12 de juny, de gestió dels residus de les 
indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per 
activitats mineres. 
 -El Reial decret 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la 
utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i 
electrònics. 
 -El Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells 
elèctrics i electrònics; el Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els 
vehicles al final de la seua vida útil. 
 -I el Reial decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum 
de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre de Productors. 
 
 A la normativa anterior ha de sumar-se, en matèria de residus, el Reial 
decret 1481/2001, de 27 de desembre, sobre eliminació de residus mitjançant 
depòsit en abocadors; el Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 
16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació; i 
el Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de 
residus a l'interior del territori de l'Estat. 
 
 Respecte als envasos, la normativa està constituïda per la Llei 11/1997, 
de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, i pel seu Reglament de 
desenvolupament i execució, aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d'abril. 
 
 Finalment ha d'assenyalar-se que el Ministeri d'Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient ha desenvolupat altres iniciatives de gestió com 
són el Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020 i el Pla Estatal 
Marc de Gestió de Residus 2016-2022, en les quals es preveu reduir, en 2020, 
un 10% la generació de tot tipus de residus en un 10% sobre els nivells de 
2010. 
 
 B.2. Cal tindre en compte que actualment està en tramitació el Projecte 
de llei estatal de residus i sòls contaminats, que pretén transposar a 
l'ordenament jurídic intern les directives comunitàries 2018/851/UE i 
2019/904/UE, acomplint els objectius establits en les citades directives 
comunitàries del Paquet d'Economia Circular, i amb els objectius derivats de 
la directiva de plàstics d'un sol ús. Aquest Projecte revisa la normativa estatal 
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vigent i proposa la derogació de l'actual Llei 22/2011, de residus i sòls 
contaminats. 
 
 El termini de transposició de la Directiva 2018/851/UE va finalitzar el 
5 de juliol de 2020, mentre que el de la Directiva 2019/904/UE finalitza el 3 
de juliol de 2021. 
 
 Concretament, en data 18 de maig de 2021 el Consell de Ministres, amb 
el Dictamen previ del Consell d'Estat 196/2021, de 15 d'abril, i a proposta del 
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), va 
aprovar el Projecte de llei de residus i sòls contaminats i el va remetre a les 
Corts Generals. En data 20 de juliol de 2020, va emetre el seu Informe la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. 
  
 C) Normativa autonòmica. 
 
 I. Pel que fa a la legislació autonòmica valenciana, cal destacar en 
aquesta matèria la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la 
Comunitat Valenciana. Aquesta Llei estableix el règim jurídic de la producció 
i gestió dels residus, així com la regulació dels sòls contaminats, amb la 
finalitat de protegir la salut humana i el medi ambient. 
 
 Entre els objectius de la Llei 10/2020 es troben: a) Garantir que els 
residus es gestionaran sense posar en perill la salut humana, millorant la 
qualitat de vida dels ciutadans de la Comunitat Valenciana. b) Donar prioritat 
a les actuacions tendents a previndre i reduir la quantitat de residus generats 
i la seua perillositat. c) Obtindre un alt nivell de protecció, utilitzant 
procediments o mètodes que no provoquen incomoditat pel soroll o les olors, 
no atempten contra els paisatges o llocs d'especial interés, ni perjudiquen el 
medi ambient creant riscos per a l'aigua, l'aire, el sòl, la flora i la fauna. d) 
Desenvolupar instruments de planificació, inspecció i control que 
afavorisquen la suficiència, seguretat i eficiència de les activitats de gestió 
dels residus. e) Assegurar la informació als ciutadans sobre l'acció pública en 
matèria de gestió dels residus, promovent la seua participació en el 
desenvolupament de les accions previstes. 
 
 La Llei dedica el seu títol II a la planificació, ordenant que les activitats 
de gestió de residus, tant públiques com privades, s'executen conforme als 
plans de residus aprovats per les administracions públiques competents. La 
planificació de la gestió dels residus per la Generalitat persegueix la 
coordinació entre les diferents administracions públiques amb competències 
en aquest àmbit, per a aconseguir, entre altres objectius, la determinació i 
distribució en el territori del conjunt d'instal·lacions de gestió necessàries per 
a garantir els principis d'autosuficiència i proximitat en la gestió de residus 
generats a la Comunitat Valenciana. 
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 Com a exponent dels instruments de planificació contemplats en la 
citada llei, el Pla integral de residus s'erigeix en l'instrument director i 
coordinador de totes les actuacions que es realitzen a la Comunitat 
Valenciana en matèria de gestió de residus. En aquesta línia, la Comunitat 
Valenciana compta des de 1997 amb un Pla integral de residus (d'ara en avant 
PIR97), aprovat pel Decret 317/1997, de 24 de desembre, del Consell i 
modificat pel Decret 32/1999, de 2 de març, del Consell, que ha vingut a 
establir les pautes i criteris a seguir amb l'objectiu d'aconseguir una gestió 
integral i coordinada dels residus, i que s'ha materialitzat principalment en 
l'aprovació dels diferents plans zonals previstos. 
 
 Així mateix, va ser aprovat un nou Pla integral de residus de la 
Comunitat Valenciana, pel Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, 
publicat en el DOGV el 26 de juny de 2013 (PIRCV). Aquest Pla va ser 
modificat pel Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la 
revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana. 
 
 La normativa anterior ha de completar-se, entre altres normes, amb la 
Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control 
ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, així com la Llei 2/1989, de 
3 de març, d'impacte ambiental. 
 
 II. En relació amb la matèria pròpia de la Proposició de llei, són 
d'esment la Llei foral 14/2018, de 18 de juny, de residus i la seua fiscalitat 
de Navarra; la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de 
les Illes Balears, i la Llei 7/2019, de 29 de novembre, d'economia circular de 
Castella-la Manxa. 
 
 La citada Llei foral 14/2018 va ser objecte de recurs 
d'inconstitucionalitat formulat per part del Govern de la Nació, respecte de la 
mesura consistent a prohibir el lliurament al consumidor de determinades 
bosses de plàstic, un any abans de la data prevista en el Reial decret 
293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i 
pel qual es crea el Registre de Productors. Aquest recurs es va fonamentar en 
què la mesura suposava una vulneració de la competència estatal en matèria 
de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica (art. 
149.1.13a CE).  
 
 El Tribunal Constitucional en la Sentència 100/2020, de 22 de juliol va 
desestimar el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Govern contra 
l'article 23 de la citada Llei foral 14/2018. En concret, en el fonament jurídic 
3r argumenta que «Com posa de manifest el Govern de Navarra, ni en el 
preàmbul ni en cap disposició del Reial decret 293/2018 s'esmenta la unitat de 
mercat –ni, per descomptat, la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de 
la unitat de mercat– ni es fa referència a cap de les finalitats econòmiques que 
li atribueix la representació de l'Estat. Sí que es refereix aquesta norma, per 
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contra, a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, la qual, 
com s'ha assenyalat, té el caràcter de legislació bàsica de protecció del medi 
ambient (disposició final primera) (…).  
 En conseqüència, com les mesures establides en les normes en conflicte 
té com a finalitat primordial la protecció del medi ambient –així es dedueix de 
l'anàlisi d'aquesta normativa, com s'ha exposat- han d'enquadrar-se dins 
d'aquesta matèria i, per tant, el judici de constitucionalitat haurà d'efectuar-se 
prenent en consideració les competències que, d'acord amb el que estableix l'art. 
149.1.23 CE corresponen a l'Estat i les que, en virtut de l'art. 57 c) LORAFNA, 
ha assumit la Comunitat Foral de Navarra». 
 
 Per al Tribunal Constitucional, com el Reial decret 293/2018 és una 
norma que estableix, en essència, mesures relacionades amb els residus de 
bosses de plàstic (aspecte purament ambiental), ens trobaríem davant una 
matèria relativa a la protecció del medi ambient sobre la qual la Comunitat 
Foral de Navarra tindria competències per a dictar normes addicionals de 
protecció. 
  
 En relació amb la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls 
contaminats de les Illes Balears es va constituir, en el marc de l'article 33.2 
de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, la 
Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat 
Autònoma d'Illes Balears per a la resolució de les discrepàncies manifestades 
en relació amb els articles 9 i 23 de la citada Llei. 
 
 En el si d'aquesta Comissió es va arribar a l'Acord en data 19 d'octubre 
de 2019, publicat en el BOE el 5 de desembre de 2019. 
 
 Així, en relació a la controvèrsia suscitada respecte a l'article 9 de la 
Llei 8/2019, totes dues parts van coincidir a interpretar que els esments 
realitzats a les taxes en els apartats 1 i 2 havien d'entendre's de conformitat 
amb la regulació establida en el Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en 
el marc del respecte a l'autonomia local i, per tant, al principi d'autonomia 
financera dels ens locals.  
 
 Respecte a la controvèrsia suscitada respecte a l'apartat 1.b de l'article 
23 de la Llei 8/2019 totes dues parts van acordar esperar a la precitada 
Sentència del Tribunal Constitucional amb vista a la impugnació plantejada 
enfront dels apartats 1 i 2 de l'article 23 de la Llei foral 14/2018, de 18 de 
juny, de residus i la seua fiscalitat, comprometent-se la Comunitat Autònoma, 
si escau, a adaptar la seua norma a la doctrina que allí s'establira. Com s'ha 
dit, el Tribunal Constitucional va desestimar, en la Sentència 100/2020, el 
recurs formulat pel Govern en emmarcar la regulació de l'article 23 de la Llei 
foral en matèria ambiental, donant cabuda a les mesures addicionals de 
protecció ambiental per part de la Comunitat Autònoma. 
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 D'altra banda, altres comunitats autònomes han procedit també a 
aprovar les seues pròpies estratègies d'economia circular, amb la fi adaptar-
se als compromisos europeus, com l'Estratègia d'impuls a l'economia verda i 
a l'economia circular de Catalunya; l'Estratègia d'Economia Verda i Circular 
d'Extremadura 2030, o l'Estratègia Andalusa de BioEconomia Circular 2030. 
 
 
 Tercera. Competència de la Generalitat en la matèria objecte de la 
Proposició de llei. 
 
 I. En matèria mediambiental, l'article 149.1.23 CE atribueix a l'Estat 
competència per a establir la «legislació bàsica sobre protecció del medi 
ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes 
d'establir normes addicionals de protecció». Per part seua, l'article 50.6 de 
l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat, 
en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, el desenvolupament legislatiu i 
l'execució en matèria de protecció del medi ambient, sense perjudici de les 
facultats de la Generalitat per a establir normes addicionals de protecció. 

 La delimitació del que resulta bàsic en matèria de medi ambient és 
fonamental a l'efecte de fixar, especialment en matèria de residus, el grau 
d'intervenció de les comunitats autònomes. En la seua Sentència 170/1989, 
el Tribunal Constitucional va mantindre que «la legislació bàsica posseeix la 
característica tècnica de normes mínimes de protecció que permeten ‘normes 
addicionals’ o un plus de protecció». A més, assenyala que «En matèria de medi 
ambient el deure estatal de deixar un marge al de desenvolupament de la 
legislació bàsica per la normativa autonòmica és menor que en altres àmbits». 

 En la precitada Sentència del Tribunal Constitucional 100/2020, el 
Tribunal ha reiterat que, en matèria de medi ambient, «el bàsic, com a propi 
de la competència estatal en aquesta matèria, compleix més aviat una funció 
d'ordenació mitjançant mínims que han de respectar-se en tot cas, però que 
poden permetre que les comunitats autònomes amb competències en la matèria 
establisquen nivells de protecció més alts (SSTC 101/2005, de 20 d'abril, FJ 5, 
i 15/2018, de 22 de febrer, FJ 5, entre moltes altres). D'acord amb la 
jurisprudència constitucional, el genèric o el detallat, l'abstracte o el concret de 
cada norma no és el criteri decisiu per a qualificar com a bàsica una norma de 
protecció del medi ambient, sinó la seua pròpia finalitat tuïtiva [SSTC 
102/1995, FJ 9, i 69/2013, de 14 de març, FJ 6 b)]». 

 Per al Tribunal, ha de tindre's en compte també que la integració de les 
exigències de protecció del medi ambient en tots els àmbits d'acció dels poders 
públics implica «que no tota activitat que atenga aquest factor recau 
necessàriament en l'àmbit del títol competencial de medi ambient, sinó que 
caldrà ponderar en cada cas quin siga l'àmbit material amb el qual la norma en 
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qüestió tinga una vinculació més estreta i específica» (entre altres, STC 
15/2018, de 22 de febrer, FJ 5, i STC 87/2019, de 25 de juliol, FJ 4)». Per 
això, no pot descartar-se que les normes adoptades en protecció del medi 
ambient puguen tindre una incidència en l'activitat econòmica i, per això, per 
a efectuar l'enquadrament competencial de la matèria cal determinar, com 
assenyala el Tribunal Constitucional, «si les mesures que en elles es preveuen, 
a més de tindre com a objecte la protecció del medi ambient, tenen una 
repercussió en l'activitat econòmica general que justifique que l'Estat, a 
l'empara de les competències que li atribueix l'art. 149.1.13 CE, puga establir 
una legislació uniforme que limite l'exercici de les competències autonòmiques 
en matèria mediambiental». 

 Per això , el títol competencial autonòmic en matèria de medi ambient 
ha d’interpretar-se d'acord amb el que ostenta l'Estat sobre les «bases i 
coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica» (article 
149.1.13a CE), i la «legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense 
perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d'establir normes 
addicionals de protecció» (article 149.1.23a CE). 
 
 Ara bé, perquè el legislador estatal, a l'empara de la competència que li 
atribueix l'article 149.1.13 CE, puga establir una regulació uniforme sobre 
aquesta matèria no n'hi ha prou que les mesures adoptades tinguen 
incidència en l'activitat econòmica, ja que, d'acord amb la jurisprudència 
constitucional, «no tota mesura pel mer fet de tindre una incidència econòmica 
pot incardinar-se en el títol de l'article 149.1.13, sinó que cal que tinga ‘una 
incidència directa i significativa sobre l'activitat econòmica general, perquè de 
no ser així es buidaria de contingut una matèria i un títol competencial més 
específic’ (SSTC 21/1999, de 25 de febrer, FJ 5, i 141/2014, FJ 5) (entre moltes 
altres, SSTC 5/2016, de 21 de gener, FJ 4, i 79/2017, FJ 5). Per això, com 
també s'ha assenyalat, el tribunal imposa «una lectura restrictiva» (SSTC 
29/1986, FJ 4, i 141/2014, FJ 5) del títol de l'article 149.1.13 CE. 
 
 Aquesta jurisprudència comporta que l'Estat només pot emparar-se en 
l'article 149.1.13 CE per a establir mesures de caràcter econòmic que afecten 
les competències autonòmiques quan aquestes mesures tinguen una 
incidència directa i significativa en l'economia o siguen necessàries per a 
garantir el mercat únic. En aquest últim cas, perquè aquestes mesures 
puguen estar justificades caldrà que l'activitat reguladora exercida per les 
comunitats autònomes en l'exercici de les seues competències tinga entitat 
suficient per a ocasionar una distorsió substancial en el funcionament del 
mercat. 
 
 En definitiva, quan en exercici de la seua competència horitzontal sobre 
ordenació general de l'economia l'Estat adopta, conforme a l'article 149.1.13 
CE, i conformement a la doctrina constitucional, una regulació sobre tal 
qüestió que supose una uniformització normativa de la matèria en tot el 
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territori nacional, la Comunitat Autònoma no podrà realitzar una regulació 
que la contravinga.  
 
 Per al Tribunal Constitucional, en la Sentència 100/2020, el Reial 
decret 293/2018 és una norma que estableix, en essència, mesures 
relacionades amb els residus de bosses de plàstic (aspecte purament 
ambiental), per la qual cosa, com ja hem assenyalat, en aquell cas va indicar 
que ens trobem davant una matèria relativa a la protecció del medi ambient 
sobre la qual la Comunitat Foral de Navarra tenia competències per a dictar 
normes addicionals de protecció, quedant desplaçat el títol competencial de 
l'Estat ex article 149.1. 13 CE. 
  
 II. Competència estatal en matèria de sistemes de responsabilitat 
ampliada del productor. 
  
 Tenint en compte que la Proposició de llei remesa conté preceptes que 
al·ludeixen a la responsabilitat ampliada del productor, com són els articles 
30 i 31 ens altres, s'estima convenient efectuar una breu referència a la 
doctrina del Tribunal Suprem en aquesta matèria recollida en diverses 
sentències a les quals, sense identificar, també al·ludeix la part expositiva 
d'aquesta Proposició (apartat I, paràgraf 17). 
 
 L'actual Llei 22/2011, en aplicació del principi de «qui contamina paga», 
inclou un precepte (l'article 11) relatiu als costos de la gestió dels residus que 
recauran sobre el productor d’aquests o sobre el productor del producte que 
amb l'ús es converteix en residu, en els casos en què així s'establisca en 
aplicació de les normes de responsabilitat ampliada del productor del 
producte. Conforme a aquest precepte, d'acord amb el principi de qui 
contamina paga, els costos relatius a la gestió dels residus hauran de ser a 
càrrec del productor inicial de residus, del posseïdor actual o de l'anterior 
posseïdor de residus. 
 
 La normativa legal en matèria de residus preveu, d'aquesta manera, dos 
sistemes de gestió de residus d'envasos: 
 −Sistema de depòsit, devolució i retorn (SDDR).  
 −Sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP), 
anterior Sistema integrat de gestió (SIG). 
 
 De conformitat amb els articles 31 i 32 de la Llei estatal 22/2011, el 
productor d'un producte envasat és el responsable d'organitzar com es 
gestionarà l'envàs o residus d'envàs, sent una de les possibilitats que permet 
la citada llei, com s'ha dit, adherir-se a un «sistema col·lectiu», la qual cosa 
anteriorment eren «Sistemes integrats de gestió» (SIG), amb la finalitat que 
siga l'entitat gestora del sistema qui s'encarregue de gestionar el residu, a 
canvi d'una aportació del productor. El Sistema integrat de gestió ha de ser 
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«autoritzat» per la comunitat autònoma, que establirà les condicions de 
funcionament d'aquest sistema.  
 
 El sistema col·lectiu es fonamenta en la recollida separada dels residus 
d'envasos depositats en un contenidor específic situat en la via pública de 
manera que són els ciutadans (consumidors finals) els qui inicien el retorn 
dels residus d'envasos amb la col·laboració dels ajuntaments, els qui 
percebran dels productors d'envasos les oportunes compensacions 
econòmiques per aquesta recollida.  
 
 Ara bé, pel que es refereix a la competència en matèria de 
responsabilitat ampliada del productor, ha de tindre's en compte la doctrina 
exposada pel Tribunal Suprem, en les seues sentències 1121, 1122, 1123 i 
1124/2020, de 27 de juliol, mitjançant les quals va estimar els recursos 
presentats per diversos sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del 
productor (SCRAP) i pel Consorci Nacional d'Industrials del Cautxú enfront 
dels preceptes del Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de 
Catalunya (PRECAT20) que van establir objectius de responsabilitat ampliada 
del productor (RAP), superiors als fixats en la normativa estatal bàsica 
(concretament, objectius de valorització de residus d'envasos, piles, aparells 
elèctrics i electrònics i pneumàtics fora d'ús). 
 
 En aquestes sentències -que van anul·lar els preceptes del PRECAT20 
que van fixar mesures de RAP més estrictes que les estatals-, el Tribunal 
Suprem reconeix la competència exclusiva de l'Estat en matèria de 
responsabilitat ampliada d'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, en el qual s'estableix 
que les mesures sobre responsabilitat ampliada del productor «es durà a 
terme mitjançant reial decret aprovat pel Consell de Ministres, tenint en compte 
la seua viabilitat tècnica i econòmica, el conjunt d'impactes ambientals i sobre 
la salut humana, i respectant la necessitat de garantir el correcte funcionament 
del mercat interior». 
  
 El Tribunal Suprem argumenta que «Sobre la premissa exposada es 
considera que perquè puguen imposar-se responsabilitats ampliades, el 
paràgraf tercer del referit article 31 de la Llei de residus imposa que per a la 
seua imposició han d'haver sigut establides mitjançant Reial decret aprovat en 
Consell de Ministres, o el que és igual, que en el repartiment de competències 
entre legislació bàsica estatal i de mesures addicionals de protecció en matèria 
de medi ambient que resulta de l'article 149.1r.23a, les referides 
responsabilitats ampliades queden reservades a la competència de l'Estat. I 
així ho té declarat aquesta mateixa Sala i Secció en les seues sentències 2631, 
2634 i 2636 de 2018, dictades en els recursos de cassació 1744/2015, 
1899/2015 i 2497/2015». 
 
 Afig l'Alt Tribunal que «És important posar de manifest que quan el 
legislador bàsic està imposant la condició que aquesta responsabilitat 
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ampliada ha d'aprovar-se pel Govern de l'Estat, està sostraient de la 
disponibilitat de les comunitats autònomes la possibilitat d'imposar 
responsabilitat ampliada per al seu territori, la qual cosa ha de considerar-se 
d'acord amb el repartiment de competències, bàsica i de desenvolupament amb 
normes addicionals de protecció, que per variats i evidents motius 
distorsionarien aqueix marc competencial si cada comunitat autònoma poguera 
imposar una responsabilitat diferent d'aquesta naturalesa. (…) En suma i en 
contra del criteri que se sosté per la defensa de la Comunitat Autònoma, 
aquesta responsabilitat no pot incardinar-se en les normes addicionals de 
protecció en matèria de medi ambient, la qual cosa, d'altra banda, és lògica 
tenint en compte que aquestes obligacions constitueixen la base essencial de 
les càrregues que comporta, per a tot el territori nacional, la posada de 
productes en el mercat». I continua argumentant que «conforme a aqueixa 
delimitació constitucional de la competència i pel que fa a aquesta 
responsabilitat ampliada, és indubtable que la incidència que la determinació 
d'aquesta mena d'obligacions específiques, que excedeixen de les generals que 
s'imposen a tots els gestors de residus, ha d'estimar-se incardinada en aqueixa 
competència estatal, la qual cosa justifica que es reserve la seua imposició a la 
normativa bàsica o, si es vol, que s'hagen d'imposar per Reial decret aprovat en 
Consell de Ministres, sense que puga la legislació autonòmica imposar-les sota 
l'habilitació de normes addicionals de protecció». 
 
 En definitiva, l'article 31.3 de la Llei 22/2011 no sols reserva a l'Estat 
la competència per a adoptar mesures de responsabilitat ampliada del 
productor, sinó que exigeix que tal actuació es duga a terme «respectant la 
necessitat de garantir el correcte funcionament del mercat interior», la qual cosa 
no podria garantir-se si la comunitat autònoma establira exigències 
addicionals de responsabilitat ampliada del productor, ja que, en aplicar-se 
aquestes mesures exclusivament en el territori de la comunitat autònoma que 
les haguera aprovades, incidirien en la lliure circulació dels productes afectats 
en el conjunt de l'Estat. 
 
 El Tribunal Suprem exclou la possibilitat que les comunitats 
autònomes puguen dictar normes sobre responsabilitat ampliada del 
productor contràries o superiors a les estatals, basant-se en la competència 
que tenen aquestes administracions (ex art. 149.1.23a CE) per a dictar 
normes addicionals de protecció en matèria de medi ambient.  
 
 Aquesta doctrina competencial és important en la mesura que el 
Projecte de llei actualment en tramitació i remés pel Govern a les Corts 
Generals el 18 de maig de 2021, contempla nous aspectes en relació amb la 
responsabilitat ampliada del productor. La proposta normativa revisa la 
regulació estatal, explicitant les obligacions que es poden imposar mitjançant 
Reial decret als productors de producte, entre les quals es trobaria el sistema 
de depòsit, devolució i retorn, i defineix les partides de gestió de residus que 
han de finançar els productors i els mecanismes de control per als sistemes 
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individuals i col·lectius que es creen. Aquest nou règim obligarà a revisar tota 
la normativa on ja s'aplica aquest instrument abans de 2023 i preveu la seua 
aplicació en tèxtils, mobles i estris i plàstics agraris no envasos tres anys 
després de l'entrada en vigor de la Llei. També es preveu la regulació de règims 
de responsabilitat ampliada en 2025 per a productes com les tovalloletes, els 
globus o arts de pesca. 
 
 

 Quarta. Estructura de la Proposició de llei. 
 
 TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS (articles 1 a 3). 
 
 TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I RECURSOS (article 4). 
 CAPÍTOL I. De l'Agència Valenciana de Residus i Economia Circular 
(AVAREC) i l'Oficina de Prevenció de residus i Impuls de l'Economia Circular 
(articles 5 i 6). 
 CAPÍTOL II. Fons Ambiental de gestió de residus i economia circular de 
la Comunitat Valenciana (article 7). 
 
 TÍTOL III. MESURES DE PREVENCIÓ. 
 CAPÍTOL I. Responsabilitat i contractació de les administracions 
públiques i educació ambiental en matèria d'economia circular (articles 8 a 
10). 
 CAPÍTOL II. Prevenció de residus d'envasos de begudes i d'embalatges 
de plàstic (articles 11 i 12). 
 
 TÍTOL IV. OBSOLESCÈNCIA PROGRAMADA, REUTILITZACIÓ I 
PREPARACIÓ PER A la REUTILITZACIÓ. 
 CAPÍTOL I. Sobre obsolescència programada (article 13). 
 CAPÍTOL II. Operacions de reutilització i preparació per a la reutilització 
en ecoparcs (articles 14 i 15). 
 CAPÍTOL III. Reutilització i preparació per a la reutilització en matèria 
d'envasos de begudes (articles 16 i 17). 
 
 TÍTOL V. RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS NO INDUSTRIALS 
(article 18) 
 CAPÍTOL I. De la fracció orgànica (articles 19 i 20). 
 CAPÍTOL II. De la fracció no orgànica (articles 21 i 22). 
 
 TÍTOL VI. RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS INDUSTRIALS I 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (articles 23 i 24). 
 
 TÍTOL VII. DE LA CONDICIÓ DE RESIDU I REDUCCIÓ DE L'IMPACTE 
ENERGÈTIC EN LA RECOLLIDA, TRANSPORT I TRANSFERÈNCIA DE 
RESIDUS (articles 25 i 26). 
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 TÍTOL VIII. MESURES PER A LA PRODUCCIÓ I EL RECICLATGE DE 
PRODUCTES D'UN SOL ÚS (article 27). 
 
 TÍTOL IX. MESURES COMPLEMENTÀRIES PER A la MILLORA DE LA 
GESTIÓ DE RESIDUS. 
 CAPÍTOL I. Foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació 
(articles 28 a 30). 
 CAPÍTOL III (sic). Reducció dels rebutjos a abocador i les pèrdues en els 
processos de gestió de sistemes de responsabilitat ampliada del productor i 
sistemes integrats de gestió d'envasos de begudes (articles 31 a 33). 
 
 TÍTOL X. SENSIBILITZACIÓ I TRANSPARÈNCIA (article 34). 
 
 TÍTOL XI. INSPECCIÓ, RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA I RÈGIM 
SANCIONADOR. 
 CAPÍTOL I. Inspecció, responsabilitat administrativa i règim 
sancionador (articles 35 a 40). 
 
 TÍTOL XII. DEPÒSIT EN ABOCADOR (articles 41 i 42). 
 
 TÍTOL XIII. MESURES I INCENTIUS ECONÒMICS PER L'ASSOLIMENT 
DELS OBJECTIUS D'AQUESTA LLEI (articles 43 a 46). 
 
 Disposició addicional primera. Convenis de col·laboració preexistents 
amb els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor i 
sistemes integrats de gestió de residus d'envasos lleugers. 
 Disposició addicional segona. Garantia de contribució en cas 
d'implantació de sistemes complementaris. 
 Disposició addicional tercera. Restriccions a la posada en el mercat 
de productes no reciclables. 
 Disposició addicional quarta. Fiscalitat ambiental d'economia circular 
i residus. 
 Disposició addicional cinquena. Ordenances de les entitats locals. 
 Disposició addicional sisena. Dotació de mitjans necessaris per al 
compliment dels objectius i mesures d'aquesta llei. 
 Disposició addicional setena. Consorcis i plans zonals de residus: 
aplicació del principi de millor tècnica ambiental disponible que ha 
d'observar-se en la gestió de residus domèstics i comercial en la Comunitat 
Valenciana. 
 Disposició addicional huitena. Classificació de residus per a reduir 
les quantitats a abocador. 
 Disposició addicional novena. Pla integral de residus de la Comunitat 
Valenciana. 
 Disposició addicional onzena. Fons de reconstrucció de la Unió 
Europea post-COVID-19. 
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 Disposició addicional dotzena (sic). Coordinació amb la normativa 
estatal bàsica en matèria de responsabilitat ampliada del productor d'envasos 
de begudes. 
 Disposició addicional tretzena. En relació en els plans locals de gestió 
de residus. 
 Disposició addicional catorzena. Del subministrament d'informació 
dels ens locals en la Generalitat en matèria de recollida d'envasos lleugers i 
vidre. 
 Disposició transitòria primera. Fons Ambiental de Residus i 
d'Economia Circular. 
 Disposició transitòria segona. Noves recollides selectives en origen. 
 Disposició transitòria tercera. Compensació a les administracions 
públiques valencianes cap a l'economia circular. 
 Disposició transitòria quarta. Desenvolupament de l'Agència 
Valenciana de Residus i Economia Circular. 
 Disposició derogatòria única. Derogació normativa. 
 Disposició final primera. Títols competencials. 
 Disposició final segona. Delegació per al desenvolupament 
reglamentari. 
  
 Annex I. Sistema d'incentiu econòmic autonòmic obligatori SDR, o bé 
sistema de depòsit, devolució i retorn d'envasos de begudes d'un sol ús 
d'acord amb la normativa bàsica estatal, com a mesura addicional i 
complementària i com a contribució de la Comunitat Valenciana per al 
compliment dels objectius estatals en matèria de recollida separada d'envasos 
de botelles de begudes de plàstic i altres. 
 
 
 Cinquena. Observacions de caràcter general a la Proposició de llei. 
 
 I. Conveniència de memòries i informes previs que faciliten 
l'avaluació de l'impacte de la Proposició de llei.  
 
 Com s'ha exposat amb anterioritat, la Proposició de llei té per objecte la 
prevenció de residus i la millora de la seua gestió amb els objectius de complir 
la jerarquia de gestió de residus, d'acord amb la normativa estatal i 
comunitària. Es tracta d'una proposta que persegueix aconseguir els 
objectius de les estratègies d'economia circular i lluita contra el canvi climàtic 
i propiciar una transició ecològica efectiva en el marc de les competències de 
la Generalitat.  
 
 Referent a això, cal significar que, malgrat la preeminència de la 
iniciativa del Consell, titular de la direcció política, en matèria legislativa, 
enfront de la iniciativa parlamentària, atés que el nombre de lleis procedents 
de projectes de llei és, per regla general, superior a les que tenen el seu origen 
en proposicions de llei, aquestes constitueixen un important instrument per 
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a suscitar el debat polític en el marc parlamentari. En aquest sentit, el 
Tribunal Constitucional va destacar, en el seu Acte núm. 118/1999, de 10 de 
maig, en relació amb les normes d'origen parlamentari, que «En aquestes dues 
últimes es tractava, en tots dos casos, d'una proposició de Llei d'origen 
parlamentari de la doble naturalesa de la qual, com a instrument per a posar 
en marxa el procediment legislatiu, però, també, com a via adequada per a 
forçar el debat polític i obligar al fet que els diferents grups polítics hagen de 
prendre expressa posició sobre l'oportunitat de regular mitjançant Llei una 
determinada matèria…».  
 
 Ara bé, des de la perspectiva material, a les lleis com a les restants 
normes jurídiques se'ls exigeix que siguen lleis eficaces i eficients en la 
consecució dels seus objectius. La qualitat material d'aquelles exigeix una 
eficiència en termes de costos/beneficis, sense provocar distorsions en altres 
àmbits, béns o interessos socials, exigint que la norma siga adequada i 
proporcionada per a aconseguir els seus objectius. El compliment d'aquestes 
premisses exigeix comprovar que tant els drets com els mandats o obligacions 
que es contenen en la norma, com els mecanismes establits per a garantir el 
seu compliment i aplicació són els millors o, com a mínim, el més idonis per 
a aconseguir la fi que es persegueix. Per això, quan una iniciativa normativa 
puga tindre impacte en el mercat i en una pluralitat d'agents econòmics 
implicats, com succeeix en la present Proposició de llei sobre economia 
circular, resulta recomanable una anàlisi de les possibles conseqüències de 
la norma en l'estructura del mercat i en la conducta dels agents afectats 
(consumidors, comerços, municipis i províncies, fabricants, distribuïdors, 
etc.).  
 
 L'avaluació de la repercussió de la Proposició de llei en la realitat 
socioeconòmica a la qual va dirigida constitueix, en aquesta línia argumental, 
un aspecte rellevant per a l'apreciació de la seua eficiència, el debat polític i, 
en definitiva, la seua aprovació. Per això, hauria sigut recomanable 
acompanyar amb el text proposat una sort de memòries o informes que 
efectuaren una anàlisi sobre els objectius de la llei i sobre els efectes previstos 
en els seus destinataris i en la realitat socioeconòmica a la qual es destina, 
així com dels mecanismes pels quals s'opta enfront d'altres diferents 
alternatives, i la seua possible incidència en la llei que actualment, s'està 
tramitant en l'Estat sobre aquesta mateixa matèria.  
 
 D'altra banda , disposicions tan rellevants com les que són objecte de 
la Proposició de llei recomanen fer ús dels mecanismes que garantisquen la 
participació de tots els sectors i agents econòmics implicats. Els mecanismes 
de transparència de les normes són importants per a permetre als destinataris 
subjectes a aquestes predir les conseqüències de la seua possible aplicació. 
Constitueix, a més, un mecanisme que permet la participació dels experts en 
el procés d'aprovació de les normes jurídiques. La participació dels diferents 
sectors i agents als qui va dirigida la norma pot ser essencial, especialment, 
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en el cas que aporten informació que facilite i permeta valorar l'impacte real 
de la norma en els seus destinataris. 
 
 En definitiva, amb la finalitat de poder avaluar, per part d'aquest Òrgan 
consultiu, l'efectivitat i l'impacte de la Proposició normativa en tota la seua 
dimensió i en els diferents sectors implicats hauria sigut recomanable, com 
s'ha dit, elaborar i aportar els estudis, informes, memòries que efectuaren 
una valoració i impacte –ex ante i ex post– de la Proposició en relació amb 
aquests sectors, així com escoltar tots els agents implicats. Tota aquesta labor 
preliminar permet una millor comprensió de la norma proposada i millora, en 
última instància, la qualitat material d'aquesta, assegurant que es tracta 
d'una disposició normativa proporcionada per a la consecució dels objectius 
que socialment es consideren d'interés públic, com és la prevenció de la 
generació de residus i la millora de la seua gestió. 
  
 Desconeix aquest Òrgan consultiu si efectivament s'han arribat a 
realitzar aquestes memòries i informes, que, en qualsevol cas, no han sigut 
remesos a aquesta Institució.  
 
 És cert que la Proposició de llei incorpora una extensa exposició de 
motius en la qual s'explica la finalitat de la norma i els seus objectius, però 
aquesta part expositiva no arriba a suplir la funció dels informes i memòries 
que sobre l'impacte de la Proposició en l'economia, alternatives i els agents 
implicats haguera sigut recomanable. En aquesta exposició de motiu s'indica, 
en els paràgrafs referits al títol IX, capítol II, que «Durant els últims 4 anys, es 
van realitzar diversos estudis previs pel Consell que recomanen que, en cas 
d'implantar-se alguns d'aquests sistemes, el nombre d'equips automàtics ha de 
ser, com a mínim, d'uns 3.000 equips per a garantir l'eficàcia d'aquest sistema 
i donar un servei adequat al conjunt de la Comunitat Valenciana». No obstant 
això, no s'han remés aquests estudis i es desconeix l'abast i sobre quins 
aspectes han sigut emesos. 
 
 També és cert que en fase parlamentària, res obsta al fet que les Corts 
puguen sol·licitar a les entitats o als departaments del Consell l'emissió 
d'informes sobre la Proposició de llei que consideren necessaris. A més, en 
aquesta fase cobra especial rellevància la participació informal, perquè atés 
que les proposicions de llei es publiquen en el Butlletí Oficial de les Corts, les 
entitats, organitzacions o particulars afectats tenen la possibilitat de remetre 
propostes als grups parlamentaris, que poden contribuir a la presa de 
decisions en el marc parlamentari. D'altra banda, hi ha la possibilitat de les 
compareixences públiques d'organitzacions i entitats davant la Comissió 
Parlamentària encarregada de la seua tramitació, la qual cosa permet, d'una 
banda, la participació d'experts i dels sectors afectats, i, per una altra, 
constatar l'impacte que la Proposició pot tindre en l'estructura econòmica i en 
els sectors afectats. 
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 Però, malgrat l'indicat amb anterioritat, hauria sigut útil disposar dels 
estudis previs, és a dir, d'una anàlisi dels possibles costos i beneficis de la 
Proposició de llei així com de l'opinió dels diferents sectors i agents implicats 
i de l'impacte en aquests sectors i alternatives, perquè les dades obtingudes 
a través de les memòries i informes previs proporcionen informació empírica 
de tots els aspectes tant negatius com positius, la qual cosa facilita l'emissió 
d'informes jurídics, en aquest cas, del Dictamen d'aquesta Institució sobre la 
Proposició de llei. 
 
 II. Incidència de la tramitació simultània del Projecte de llei estatal 
de residus i sòls contaminats. 
 
 Com s'ha indicat amb anterioritat, actualment està en tramitació el 
Projecte de llei estatal de residus i sòls contaminats, que pretén transposar a 
l'ordenament jurídic intern les directives comunitàries 2018/851/UE i 
2019/904/UE i proposa la derogació de l'actual Llei 22/2011, de residus i 
sòls contaminats. Aquest Projecte va ser remés pel Govern a les Corts 
Generals el 18 de maig de 2021. 
 
 La tramitació simultània de l'anterior Projecte de llei no afecta ni obsta 
a la potestat legislativa de les Corts en matèria de competència de la 
Generalitat ex article 50.6 de l'Estatut, com així ha succeït en altres 
comunitats autònomes (Balears, Castella-la Manxa i Navarra), com es recull 
en l'exposició de motius de la Proposició, en les quals ja s'han aprovat lleis 
sobre residus i prevenció de residus, en línia amb els objectius comunitaris, 
com a major o menor amplitud. 
 
 Ara bé, la Proposició de llei remesa, si bé s'estima positivament més 
ambiciosa des del punt de vista mediambiental, conté preceptes en els quals 
se subjecta la seua aplicació o està condicionada per la normativa estatal 
actualment en tramitació.  
 
 Així, i a títol indicatiu, en l'article 23.6 de la Proposta s'assenyala que 
«Mentre la normativa estatal no es regule específicament, els productors de 
plàstic agraris han de col·laborar amb la Generalitat i els ens locals de la 
Comunitat…per a garantir una adequada gestió dels residus de plàstic…». 
L'actual Projecte de llei estatal conté regulació sobre els plàstics agraris. 
 
 Els articles 24 i 25 de la Proposició regulen, respectivament, els residus 
de la construcció i demolició i la «fi de la condició de residu», que es regula 
així mateix en el Projecte de llei estatal. 
  
 Els articles 30, 31 i 32 de la Proposició estan referits a la responsabilitat 
ampliada del productor, regulant els denominats SDR i SDDR i la 
responsabilitat i obligacions dels productors de productes. En particular, 
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l'apartat 7 de l'article 32 assenyala que «llevat que el govern de l'Estat ho regule 
específicament, els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada….». 
 
 Sense perjudici de la competència de la Generalitat en aquesta matèria 
-el que es veurà posteriorment-, el Projecte de llei estatal revisa la normativa 
continguda en la Llei estatal 22/2011 sobre responsabilitat ampliada del 
productor, determinant les obligacions que es poden imposar mitjançant Reial 
decret als productors de producte, entre les quals estaria el sistema de 
depòsit, devolució i retorn. Així mateix, defineix les partides de gestió de 
residus que han de finançar els productors i els mecanismes de control per 
als sistemes individuals i col·lectius que es creuen. 
 
 La tramitació simultània de diferents normes jurídiques procedents de 
l'Estat i de la Comunitat Autònoma que s'integren en un mateix ordenament 
jurídic, pot donar lloc a disposicions discordants. Per això, donada la 
tramitació simultània del Projecte de llei estatal s'estima aconsellable 
suprimir la regulació d'aspectes que puguen quedar afectats per la nova 
legislació estatal.  
  
 En nom d’eixa necessària coordinació, ja en l'escrit del Consell de la 
Generalitat, adoptat en la seua reunió de 19 de febrer de 2021, es va 
manifestar el seu parer favorable a la presa en consideració de la Proposició 
de llei, però que «Amb tot, vista l'avançada tramitació de l'avantprojecte de llei 
estatal de residus, procediria la tramitació de l'esmentada proposició de llei, 
des de la data present, per a poder disposar de l'aprovació definitiva d’aquesta 
immediatament amb posterioritat a l'aprovació de l'actual de residus, perquè es 
tracte de normativa coordinada sobre residus i economia circular dins de 
l'Estat…». 
 

III. L'atribució de competències i funcions a les Entitats locals 
 
En la norma projectada es determinen una sèrie d'atribucions a les 

entitats locals (per exemple, en els articles 10.1 i 20), malgrat la qual cosa no 
es preveu cap mena de finançament perquè les puguen realitzar. 

 
La determinació de les competències municipals respecte a les que els 

són pròpies segons l'art. 25.2 de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL) ha de 
fer-se per llei, la qual, segons l'apartat 4t del precepte, “haurà d'anar 
acompanyada d'una memòria econòmica que reflectisca l'impacte sobre els 
recursos financers de les Administracions Públiques afectades i el compliment 
dels principis d'estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència del servei o 
l'activitat. La Llei ha de preveure la dotació dels recursos necessaris per a 
assegurar la suficiència financera de les Entitats Locals, sense que això puga 
comportar, en cap cas, una major despesa de les Administracions Públiques”.  
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Per la seua banda, per a la delegació de competències autonòmiques als 
municipis, és necessari, de conformitat amb l'art. 27.1 LBRL, que la delegació 
determine “l'abast, contingut, condicions i duració d'aquesta, que no podrà ser 
inferior a cinc anys, així com el control d'eficiència que es reserve l'Administració 
delegant i els mitjans personals, materials i econòmics, que aquesta assigne 
sense que puga suposar una major despesa de les Administracions Públiques”. 

 
Respecte a les Diputacions provincials, la possibilitat d'establir 

competències delegades de la comunitat autònoma està prevista en l'art. 37 
LBRL, que se sotmet a les mateixes exigències d'assignació de mitjans que 
estableix l'art. 27.1 LBRL, sense que puga suposar una “major despesa”.  

 
Malgrat les anteriors previsions legals, en la norma projectada no es 

realitza dotació de recursos ni s'assignen mitjans a favor dels municipis i 
diputacions per a l'exercici de les competències i funcions que estableix a 
favor d'aquestes entitats locals. 

 
D'una banda, s'incompleix el mandat exprés de la LBRL, ja que 

l'atribució de competències i funcions per la comunitat autònoma no va 
acompanyada de l'assignació concreta de mitjans i recursos per a poder 
exercir-les, afectant la prohibició de major despesa de l'art. 25.4 i 27 LBRL. 
Però, i d'altra banda, s'està incidint en l'exercici d'una competència pròpia de 
les Diputacions, l’ “assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica en els 
municipis”, condicionant amb això el seu contingut fins a fer-lo indisponible 
per a les diputacions, la qual cosa suposa la infracció del principi d'autonomia 
local, en el seu vessant d'autonomia pressupostària. 

 
Aquesta observació, de caràcter general, és essencial a l'efecte de 

l'article 77.3 del nostre Reglament i es trasllada com a observació particular, 
de caràcter essencial, als mateixos efectes, als referits articles 10.1 i 20. 
 
 IV. Incidència de la norma en la Unitat de Mercat. 
 
 Com s'ha exposat amb anterioritat, i quant afecta l'adequació de la 
Proposició de Llei a la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la 
Unitat de Mercat, procedeix recordar que correspon a les Comunitats 
Autònomes establir les normes addicionals de protecció que desenvolupen la 
normativa bàsica estatal en matèria de protecció de medi ambient a més de 
la competència executiva en la matèria. Per això, en tindre les Comunitats 
Autònomes la facultat de dictar normes addicionals de protecció del medi 
ambient, més enllà de la legislació bàsica, és possible que algunes de les 
restriccions a la competència, com s'exposa en la “Memòria d'Anàlisi 
d'Impacte Normatiu de l'Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats”, 
puguen provindre de l'activitat normativa autonòmica. S'assenyala en 
aquesta Memòria que “l'existència de barreres a l'entrada en la regulació 
autonòmica poden danyar la unitat de mercat i afectar la competència en 
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aquells mercats l'àmbit geogràfic dels quals no coincidisca estrictament amb el 
de la Comunitat Autònoma”.  
 
 Dit això, alguns dels preceptes que podrien incidir en aquesta unitat de 
mercat en la Proposició de Llei són la regulació del concepte de “fi de la 
condició de residus” (art. 25), la potestat de les Administracions públiques en 
els seus respectius àmbits de declarar com a servei públic totes o algunes de 
les operacions de gestió de determinats residus que consideren adequats; la 
creació un cànon de penalització d'abocament (article 12.2); l'establiment 
d'algunes mesures de responsabilitat ampliada del productor (article 32). A 
més, la Proposició de llei pot presentar restriccions a la competència en 
l'àmbit dels plàstics. Entre altres disposicions, les que es recullen la 
prohibició de la introducció en el mercat de determinats productes de plàstic 
(art. 27.4) o la substitució de determinats productes de plàstic per uns altres 
de material diferent. 
 
 Per això, per tal d’evitar les possibles restriccions a la competència en 
aquests àmbits, el Projecte de Llei estatal tracta d'establir una regulació que 
unifique unes certes mesures adoptades en diferents regulacions 
autonòmiques, garantint l'harmonització de les mesures que els estats 
membres han d'adoptar en aplicació de les directives comunitàries. De fet, 
com s'indica en la citada Memòria “s'estableixen els requisits necessaris 
d'aplicació de la norma en tot l'Estat, evitant la fragmentació territorial del 
mercat nacional que poguera dificultar la competència efectiva i impedir 
aprofitar les economies d'escala”.  
 
 El que s'ha exposat justifica, per tant, la necessitat de coordinar la 
Proposició de Llei amb l'actual tramitació del Projecte de llei estatal, amb la 
finalitat de garantir que les eventuals mesures regulades en la Proposició de 
llei s'emmarquen en el règim uniforme que pretén l'Estat en garantia de la 
unitat de mercat i dins de les competències addiciones de protecció de la 
Generalitat en matèria de medi ambient. 
 
 V. Redacció complexa i utilització de conceptes no definits. 
 

La Proposició de llei sotmesa a consulta regula, de manera ambiciosa, 
la incorporació dels criteris d'economia circular en matèria de política de 
residus, i impulsa la prevenció i reducció de la generació de residus, entre 
altres aspectes. Es tracta d'una matèria que revist una certa complexitat. 
Partint ja d'aquesta complexitat, la redacció que s'ha donat a la norma ofereix 
en alguns casos (articles 30 i 31, annex I, entre altres) una certa confusió, per 
la qual cosa és necessari tindre una especial observança en la manera de 
desenvolupar-los, amb la finalitat que la norma siga comprensible, no sols 
per als agents econòmics directament implicats i relacionats amb la matèria, 
sinó també per a qualsevol ciutadà afectat, en última instància, com a 
consumidor per la futura llei, garantint que resulte eficaç en la seua aplicació. 
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Per a això, i com ja va recordar aquest Consell en el seu Dictamen 201/2021, 
han de tindre's en compte els criteris generals per a l'elaboració dels projectes 
normatius establits en l'article 3 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, en 
l'apartat primer del qual s'assenyala que «El text ha de ser clar i de fàcil 
comprensió tant per la terminologia com per la redacció emprades. No es 
redactaran apartats l'extensió o la complexitat dels quals dificulten la 
interpretació del seu contingut. Així mateix, no s'utilitzaran adjectivacions 
innecessàries o reiteratives, així com els termes superflus». 

  
Aquest article incideix en la necessitat que les normes han de ser clares 

i de fàcil comprensió; per això caldrà evitar formes complexes i incisos 
múltiples que poden donar lloc a confusions i, en definitiva, a una ineficàcia 
de la norma. És cert que a vegades la regulació, d'una matèria, revist una 
gran complexitat, però una bona tècnica de redacció jurídica és aquella que 
sense perdre la precisió jurídica regule la complexitat de la manera més clara 
i fàcil possible. 

  
En aplicació d'aquests criteris generals entenem que la Proposició de 

llei, malgrat la seua complexitat i precisament per això, hauria d'adequar el 
seu contingut a aquests criteris generals. Com ha manifestat el Tribunal 
Constitucional «cada norma singular no constitueix un element aïllat i 
incomunicat en el món del Dret, sinó que s'integra en un ordenament jurídic 
determinat» (STC 150/1990). La qualitat normativa pretén evitar alguns 
efectes no desitjables com la «sobreregulació» o la complexitat. 
 

La proposició de llei que se sotmet a la consideració d'aquest Consell, 
com ja s'ha reiterat, té una gran complexitat i amb la finalitat de contribuir a 
la seua millora, d'acord amb una bona tècnica legislativa, hauria de procedir-
se a la clarificació o supressió de tots aquells conceptes que resulten ambigus, 
innecessaris o indefinits, perquè l'adequada qualitat de les normes jurídiques 
exigeix la seua qualitat tècnica, que imposa l'ús de rigor jurídic en els termes 
emprats, claredat expositiva i sistemàtica i coherència amb la resta de 
l'Ordenament jurídic (qualitat formal). Fins i tot seria convenient que al 
principi de la norma es desenvoluparen una sèrie de definicions sobre 
conceptes que s’hi utilitzen que tenen diferents orígens, algunes provenen de 
normes europees, de normes estatals i fins i tot de conceptes delimitats 
científicament, però que no han sigut encara incorporats a nivell legal.  
 
 En similar sentit s'ha pronunciat la Confederació Empresarial de la 
Comunitat Valenciana en les al·legacions presentades davant aquesta 
institució, en les quals assenyalen, entre altres, que la proposició de Llei 
utilitza termes no definits i que al seu entendre confereixen inseguretat 
jurídica i assenyalen els següents: materials fàcilment reciclables, 
biodegradables i compostables (articles 12 i 27); durabilitat i obsolescència 
programada (article 13); microplàstic i nanoplàstic (article 27); plàstic film no 
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envàs i monodosis (article 27 i 32); fàcilment reciclable i certificat de 
reciclabilitat (article 32.2). 
 
 Cal, per tant, procedir-se a la clarificació o supressió, segons els 
supòsits, de tots aquells conceptes  que resulten ambigus, innecessaris o 
indefinits, perque l'adequada qualitat de les normes jurídiques exigeix la seua 
qualitat tècnica, que imposa l'ús de rigor jurídic en els termes emprats, 
claredat expositiva i sistemàtica i coherència amb la resta de l'ordenament 
jurídic (qualitat formal). 
 
 
 Aquesta observació és essencial a l’efecte de l’article 77.3 del Reglament 
d’aquest Consell. 
 
 
 Sisena. OBSERVACIONS A L'ARTICULAT. 
 
 A l'índex  
 

El títol IX, referit a les mesures complementàries per a la millora de la 
gestió de residus, està integrat per dos capítols i no tres, per la qual cosa ha 
de corregir-se la numeració del capítol III per capítol II.  
 
 En el títol IX, que regula la inspecció, responsabilitat administrativa i 
règim sancionador, ha de suprimir-se la referència al capítol I, al no 
estructurar-se aquest títol en més capítols, i en línia amb la tècnica normativa 
emprada en altres títols, com els títols X, XII i XIII. 
 
 En la disposició addicional dotzena, ha de substituir-se, en la versió en 
castellà, el partitiu «doceava» por el ordinal «duodécima». 
 
 A la part expositiva. 
 
 En la part expositiva, referida al títol IX, capítol II, s'assenyala, en el 
paràgraf núm. 19, que «La regulació d'aquests sistemes en aquesta llei queda 
semblant a les actualment vigents en les comunitats autònomes de les Illes 
Balears i Foral de Navarra, sobre els sistemes d'incentiu econòmic i de depòsit 
econòmic, per a aconseguir els objectius europeus de recollida separada, els 
quals s'ajusten al marc constitucional espanyol». 
 
 Cal tindre en compte que la regulació de la Proposició de llei és molt 
més ambiciosa que les normatives actualment vigents en les comunitats 
autònomes de les Illes Balears i Foral de Navarra. 
 
 D'altra banda, recordem el que disposa l'article 11.1. del Decret 
4/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el 
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procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, que 
estableix com a principi la necessitat que la part expositiva declare breument 
i concisa els motius que hagen donat lloc a la seua elaboració, els objectius i 
les finalitats que es pretenen satisfer, al·ludint als seus antecedents i a les 
competències en l'exercici de les quals es dicta, així com a les línies generals 
del seu contingut quan calga per al seu millor enteniment, fent esment a la 
incidència que puga tindre en la normativa en vigor, amb especial atenció als 
aspectes nous i evitant, en tot cas, exhortacions, declaracions didàctiques o 
laudatòries o altres anàlogues. 
 
 Títol II. Organització i recursos. 
  
 Capítol I. De l'Agència Valenciana de Residus i Economia Circular 
(AVAREC) i l'Oficina de Prevenció de Residus i Impuls de l'Economia Circular. 
 
 A l'article 5. Naturalesa, adscripció, objecte, règim jurídic i 
recursos de l'Agència Valenciana de Residus i Economia Circular. 
 
 L'apartat 1 ha de completar-se de la manera següent: «Es crea l'Agència 
Valenciana de Residus i Economia Circular…».  
 
 En l'apartat 5 s'enumeren les disposicions normatives d'aplicació a la 
citada Agència de residus.  
 
 Concretament, l'apartat b) al·ludeix a la «Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, o la norma que la substituïsca, quant a l'execució 
material d'actuacions i d'obres i explotació de les instal·lacions corresponents». 
 
 Se suggereix que s'aclarisca l'apartat anterior, de la manera següent: 
«Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, o la 
norma que la substituïsca, en tot el que li resulte d'aplicació en l'exercici de les 
seues funcions». 
 
 En l'apartat e) es disposa la subjecció de l'Agència a la «legislació 
reguladora de la funció pública, quant al personal funcionari al servei de 
l'Agència, el qual continua adscrit orgànicament a la conselleria competent en 
matèria de medi ambient». 
 
 Atés que aquesta Agència també pot comptar, com a entitat de dret 
públic, amb personal laboral, ha de completar-se l'apartat anterior en el sentit 
de recordar que aquest personal laboral també estarà sotmés a la normativa 
sobre funció pública en els termes establits en aquesta normativa. 
 
 A l'article 6. Funcions de l'Agència Valenciana de Residus i 
Economia Circular. 
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 En l'apartat ii) se li atribueix a la citada Agència, «qualsevol altra que li 
assigne l'Agència».  
 
 S'estima que s'ha de procedir a suprimir aquest acte-atribució de 
competències per part de l'Agència. 
 
 No es recull cap referència en relació amb l'estructura de la citada 
Agència Valenciana de Residus i Economia Circular, per la qual cosa ha 
d'incorporar-se aquesta regulació. 
 
 TÍTOL III. MESURES DE PREVENCIÓ. 
 
 Capítol I. Responsabilitat i contractació de les administracions 
públiques i educació ambiental en matèria de residus i economia 
circular. 
 
 A l'article 8. Responsabilitat de l'Administració pública. 
 
 En aquest precepte es disposa que «Les administracions públiques 
autonòmica i locals, el seu sector públic instrumental, així com les societats 
mercantils participades pel sector públic valencià, d'àmbit autonòmic o local, en 
l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i de les seues competències 
respectives, han d'afavorir i fomentar la prevenció de la generació de residus…». 
 
 En primer lloc, cal significar que l'enunciat de l'article, referit a la 
«responsabilitat» i a les «administracions públiques», no es correspon en rigor 
amb el seu contingut, referit realment al deure de foment de la prevenció de 
la generació de residus, i tant a les administracions públiques com al seu 
sector instrumental, amb inclusió de les societats participades pel sector 
públic valencià. 
 
 D'altra banda, ha de substituir-se la referència a les «societats 
mercantils participades pel sector públic valencià, d'àmbit autonòmic o local…», 
pel de les «societats mercantils participades majoritàriament pel sector públic 
valencià, d'àmbit autonòmic o local…», en ser aquestes les úniques integrades 
en el sector públic valencià. 
 
 A l'article 10. Servei local d'educació ambiental en matèria de 
recollida i gestió dels residus domèstics. 
 

L'apartat 1 disposa que “Els ens locals responsables dels serveis de 
recollida de residus domèstics, o, en defecte d'això, mitjançant els mecanismes 
de col·laboració interadministrativa corresponents, els ens locals responsables 
dels serveis de valorització de residus domèstics, han de disposar d'un servei 
local d'educació ambiental en l'àmbit de la recollida i de la gestió de residus 
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domèstics, en el termini i les condicions establides en la planificació autonòmica 
en matèria de gestió de residus”. 
 

En línia amb el que hem exposat en la consideració general III, que s'ha 
realitzat sobre l'atribució de competències i funcions a les Entitats locals, el 
que es disposa en aquest apartat del citat precepte mereix la formulació d'una 
observació essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre Reglament. 
 
 En l'apartat 2 es disposa que «Aquests serveis d'educació ambiental local 
poden prestar-se de manera directa, mitjançant personal funcionari, laboral o 
empleats públics de les entitats locals, o bé mitjançant gestió indirecta, segons 
el que decidisca en cada cas cada l'entitat local responsable, amb ple respecte 
a l'autonomia local en la matèria». 
 
 Ha de suprimir-se aquest apartat per confús en la seua redacció i 
innecessari, sent les entitats locals les que decidisquen la prestació dels 
serveis d'educació ambiental local en els termes que procedisca. 
 
 A l'article 12. Film no envàs i embalatges no reutilitzables i 
difícilment o no reciclables. 
 
 En l'apartat 2 es disposa que «L'administració de la Generalitat pot 
gravar amb el cànon de penalització d'abocament el plàstic i film no envàs. A 
partir de l'1 de gener de 2022, la Generalitat Valenciana, previ informe de la 
conselleria competent en matèria de residus i d'acord amb l'estat de compliment 
de la prescripció sobre l'abocament de film no envàs a les diferents àrees de 
gestió de residus de la Comunitat Valenciana, ha d'establir el cànon de 
l'abocament als productors de film no envàs no reciclables». 
 
 En primer lloc, a aquest Òrgan consultiu no li consta l'elaboració d'una 
memòria que determine la repercussió i impacte econòmic de la incorporació 
del «cànon de penalització».  
 
 D'altra banda, en el Projecte de llei estatal en matèria de residus 
s'incorporen nous impostos a la incineració, coincineració i al depòsit de 
residus en abocador, per la qual cosa hauria d'evitar-se la incorporació de 
«cànons» que resulten afectats per les noves mesures que puguen establir-se 
en la normativa estatal. 
 
 TÍTOL IV. OBSOLESCÈNCIA PROGRAMADA, REUTILITZACIÓ I 
PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ. 
 
 A l'article 13. Prohibició de l'obsolescència programada. 
 
 L'apartat 1 d'aquest precepte disposa que «Es prohibeix a la Comunitat 
Valenciana la fabricació de qualsevol mena de producte amb objectius 
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d'obsolescència, ja siga en el seu vessant tècnic, de disseny, durabilitat o 
programari». 
 
 L'obsolescència programada, o el que comunament es coneix com 
produir productes o objectes amb una vida útil programada, constitueix 
també una preocupació per a la Unió Europea, perquè no sols afecta els 
consumidors, sinó que té, a més, importants repercussions en el medi 
ambient, en generar més residus. 
 
  A nivell comunitari, el 4 de juliol de 2017, el Parlament Europeu va 
aprovar una Resolució sobre una vida útil més llarga per als productes: 
avantatges per als consumidors i les empreses (2016/2272(INI). En ella va 
demanar a la Comissió Europea, entre altres extrems, l'establiment, quan siga 
possible, l'establiment de criteris de resistència mínima per categoria de 
producte des del seu disseny que incorporen, entre altres aspectes, la 
consistència del producte, la possibilitat de reparació i la seua capacitat 
d'evolucionar; el foment de les possibilitats de reparació i de la vida útil; 
garantir una millor informació al consumidor sobre la durabilitat dels 
productes, reforçar el dret a la garantia legal de la conformitat. 
 
 En el Nou Pla d'acció per a l'economia circular per una Europa més neta 
i més competitiva, d'11 de març de 2020, COM(2020) 98 final, es disposa que 
la Comissió proposarà una revisió de la legislació de protecció dels 
consumidors de la Unió Europea que garantisca que aquests reben, en el punt 
de venda, informació fiable i pertinent sobre els productes que incloguen 
dades sobre la seua vida útil i sobre la disponibilitat de serveis de reparació, 
peces de recanvi i manuals de reparació. Estudiarà també la possibilitat de 
continuar reforçant la protecció dels consumidors contra l'obsolescència 
prematura i establirà requisits mínims per a les etiquetes o logotips de 
sostenibilitat i les eines d'informació. A més, treballarà per a establir un nou 
«dret a la reparació». 
 
 El legislador estatal no ha aprovat cap norma que regule específicament 
l'obsolescència programada, ni consta la seua prohibició, com a tal, a nivell 
intern. El Reial decret 110/2015 insta, en el seu article 6, a les empreses de 
tecnologia a «dissenyar i produir els seus aparells de manera que es prolongue 
en la mesura del possible la seua vida útil, facilitant entre altres coses, la seua 
reutilització, desmuntatge i reparació».  
 
 D'altra banda, a nivell autonòmic és d'esment l'article 26 de la 3/2019, 
de 22 de març, de l'Estatut de les Persones Consumidores a Castella-la 
Manxa, referit a l’«obsolescència programada», en el qual s'assenyala que «La 
Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, en l'àmbit de les seues 
competències, adoptarà reglamentàriament mesures informatives sobre la 
durabilitat i la reparació dels productes a fi de previndre i erradicar les 
pràctiques de producció que tinguen per objecte la reducció intencionada de la 
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vida útil dels productes, podent al seu torn actuar cautelarment sobre la 
comercialització d'aquests». 
 
 Atenent a l'indicat amb anterioritat, i donada l'absència d'una regulació 
comuna a nivell comunitari i estatal del concepte d'obsolescència 
programada, i tenint en compte l'impacte en el mercat d'una prohibició en els 
termes proposats, s'estima que la Generalitat manca de competència per a 
establir la prohibició de la fabricació de qualsevol producte amb objectius 
d'obsolescència programada, en els termes proposats, sense perjudici de 
preveure mesures informatives sobre la durabilitat i la reparació dels 
productes que es comercialitzen. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament 
d'aquest Consell. 
 
 Capítol III. Reutilització i reparació per a la reutilització en matèria 
d'envasos de begudes. 
 
 A l'article 16. Envasos de begudes reutilitzables. 
 
 En l'apartat 1 d'aquest article 16 es preveu el deure per part dels 
establiments d'oferir, segons la seua superfície, un determinat nombre de 
begudes en envàs reutilitzable. En els apartats 10 a 12 d'aquest mateix article 
s'estableixen altres mesures relacionades amb la venda global de begudes en 
envasos reutilitzables. 
 
 Es tracta d'una mesura nova en la normativa interna, no prevista en la 
normativa estatal, ni en el Projecte de llei estatal actualment en tramitació.  

 Referent a això, i en línia amb la doctrina del Tribunal Constitucional 
(entre altres, SSTC 15/2018 i 87/2019) el caràcter transversal de les 
exigències de protecció del medi ambient en tots els àmbits d'acció dels poders 
públics comporta que no tota mesura adoptada pels poders públics que 
tendisca a protegir el medi ambient recaiga necessàriament en l'àmbit del títol 
competencial de medi ambient, sinó que caldrà ponderar en cada cas quin és 
l'àmbit material amb el qual la norma en qüestió té una vinculació més estreta 
i específica. Per això, no pot descartar-se que les normes adoptades en 
protecció del medi ambient puguen tindre una incidència en l'activitat 
econòmica i, per això, per a efectuar l'enquadrament competencial de la 
matèria cal determinar, com assenyala el Tribunal Constitucional, «si les 
mesures que en elles es preveuen, a més de tindre com a objecte la protecció 
del medi ambient, tenen una repercussió en l'activitat econòmica general que 
justifique que l'Estat, a l'empara de les competències que li atribueix l'art. 
149.1.13 CE, puga establir una legislació uniforme que limite l'exercici de les 
competències autonòmiques en matèria mediambiental». 
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 En el present cas, s'estima, segons el parer d'aquest Òrgan consultiu, 
que les mesures proposades en el citat article 16, apartats 1 i 10 a 12 poden 
tindre una important repercussió en l'activitat econòmica que excediria de la 
seua consideració com a mesures addicionals de protecció en matèria 
mediambiental, exigint una prèvia regulació general per part de la legislació 
estatal. 
 
 En qualsevol cas, no consta tampoc a aquest Òrgan consultiu una 
anàlisi d'impacte que li permeta avaluar, sobretot, els efectes econòmics de 
les previsions normatives que es contemplen enfront d'altres alternatives i la 
ponderació dels interessos en joc a termes quantitatius, mitjançant mètodes 
econòmics com l'anàlisi cost-benefici o cost-eficàcia. 
 
 Caldria, per consegüent, suprimir els apartats 1 i 10 a 12 de l'article 
16. 
 
 En els apartats 2 a 9 de l'article 16 s'estableixen mesures referides a la 
responsabilitat ampliada del productor. En particular, en regular el «servei de 
retorn d'envasos reutilitzables de vides usats…» sembla regular, realment, el 
Sistema de depòsit, devolució i retorn (SDDR), la qual cosa exigiria complir 
amb les prescripcions i requisits que exigeix l'actual article 31 de la llei 
22/2011 (o futur Projecte de llei) Annex 1. 2, apartat 5 de la Proposició de 
Llei, la qual cosa no consta acreditat en el present cas, per la qual cosa ha de 
procedir-se a la supressió d’aquests apartats. 
 
 Aquestes observacions són essencials a l'efecte de l'article 77.3 del 
Reglament d'aquest Consell. 
 
 A l'article 17. Venda en línia. 
 
 En aquest precepte es disposa que «Fins que el Govern d'Espanya ho 
regule específicament, a la Comunitat Valenciana les plataformes de venda en 
línia de menjars, de tota mena, que incloguen la venda de begudes en la seua 
oferta, han d'oferir entre les seues tipologies de productes de beguda a la 
venda, obligatòriament, begudes en envasos reutilitzables». 
 
 D'igual manera com succeeix respecte dels apartats 1 i 10 a 12 de 
l'anterior article 16, la regulació referida a la «venda en línia» té una important 
repercussió en l'activitat econòmica que excedeix de la seua consideració com 
a mesura addicional de protecció en matèria mediambiental, exigint una 
prèvia regulació general per part de la legislació estatal, per la qual cosa el 
legislador autonòmic ha d’esperar la regulació per part de l'Estat. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del reglament 
d'aquest Consell. 
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 TÍTOL V. RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS NO INDUSTRIALS. 
 
 A l'article 20. Implantació de sistemes de recollida de matèria 
orgànica segons grandària del municipi o nucli de població, i a l'article 
22. Implantació de sistemes de recollida selectiva de matèria no orgànica 
(fracció resta, envasos, vidre paper-cartó) segons grandària del municipi 
o nucli de població. 
 
  En l'àmbit municipal, s'entén per recollida selectiva porta a porta 
aquell sistema de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta 
en el lliurament segregat de les diferents fraccions dels residus en origen, amb 
un calendari preestablit, i sobre les quals s'ha de poder efectuar un mínim 
control de qualitat. Dit això, i conformement al que estableix l'article 26 de la 
Llei 7/1985, LBRL, estableix que el municipi exercirà en tot cas com a 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les 
comunitats autònomes, en medi ambient, la gestió dels residus sòlids urbans. 
Per part seua, l'article 12, apartat 5, lletra a) de la Llei 22/2011 (i en la 
mateixa línia el Projecte de llei estatal en tramitació) atribueix a les entitats 
locals, com a servei obligatori, la recollida, el transport i el transport dels 
residus domèstics generats en les llars, comerços i serveis «en la forma en què 
establisquen les seues respectives ordenances en el marc jurídic del que 
estableix aquesta Llei, de les que, si és el cas, dicten les comunitats autònomes 
i de la normativa sectorial en matèria de responsabilitat ampliada del 
productor». 
 
 D'altra banda, el Projecte de llei estatal de residus regula les 
competències de les entitats locals en aquesta matèria, la qual cosa exigia 
acomodar la norma al que resulta d'aquesta llei. Finalment, la implantació 
del sistema porta a porta, fins i tot en relació amb municipis xicotets exigiria 
l'anàlisi en relació amb les característiques de cada municipi i els diferents 
factors i variables que condicionen la implantació d'aquest sistema de gestió. 
Encara que es prevegen ajudes per a la seua implantació, la gestió dels 
residus municipals constitueix una de les principals partides de despesa de 
les entitats locals, per la qual cosa aquest aspecte és clau al temps de 
plantejar la implantació de qualsevol model de gestió de residus.  
 
 Per tant, ha de suprimir-se la imposició obligatòria del sistema porta a 
porta, adoptant mesures que promoguen i fomenten aquest sistema de gestió 
de residus en l'àmbit municipal.  
 
 TÍTOL VI. RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS INDUSTRIALS I 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 
 
 A l'article 24. Residus de materials de la construcció i demolició. 
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 En relació amb els materials de la construcció i demolició ha de tindre's 
en compte la regulació continguda en el Projecte de llei de residus estatal 
actualment remés pel Govern a les Corts. 
 
 TÍTOL VII. DE LA CONDICIÓ DE RESIDU I REDUCCIÓ DE 
L'IMPACTE ENERGÈTIC EN LA RECOLLIDA, TRANSPORT I 
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS. 
 
 A l'article 25. Fi de la condició de residus. 
 
 En el segon incís d'aquest article s'assenyala que «En aquest sentit, la 
Generalitat ha de desenvolupar normativament els criteris per a la generació 
de subproductes i instruments necessaris per a la implantació de la simbiosi 
industrial en el marc de la planificació autonòmica de gestió de residus i de la 
normativa bàsica estatal». 
 
 La regulació del citat incís resulta confusa màximament quan la norma 
no recull cap definició de «simbiosi industrial», per la qual cosa ha d'aclarir-
se. D'altra banda, ha de tindre's en compte la regulació que el Projecte de llei 
estatal de residus actualment en tramitació estableix en relació amb la 
definició de fi de la condició de residu. 
 

Seguint el que s'ha exposat en l'observació de caràcter general V, 
relativa a la redacció complexa i utilització de conceptes no definits, aquesta 
observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre Reglament. 
 
 TÍTOL VIII. MESURES PER A LA PRODUCCIÓ I EL RECICLATGE DE 
PRODUCTES D'UN SOL ÚS. 
 
 A l'article 27. Utensilis d'un sol ús. 
 
 Donada la tramitació de la Llei estatal en matèria de residus, l'aprovació 
definitiva d'aquest precepte en matèria de plàstics d'un sol ús hauria de 
demorar-se fins a l'aprovació de la citada llei estatal, a fi de garantir la seua 
coordinació amb la citada norma estatal i delimitar, amb major precisió, el 
que és susceptible d'enquadrar-se o no dins de la competència autonòmica 
en matèria de mesures addicionals de protecció, conformement a la doctrina 
del Tribunal Constitucional en la seua Sentència 100/2020. 
 
 TÍTOL IX. MESURES COMPLEMENTÀRIES PER A LA MILLORA DE 
LA GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
 Capítol II. Mesures per a evitar l'abandó de residus d'envasos de 
begudes i reduir el depòsit en abocador. 
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 A l'article 30. Sistemes complementaris de recollida selectiva als 
actuals sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor 
d'envasos lleugers. 
 
 Una de les novetats que pretén la Proposta de llei, en l'apartat 1 de 
l'article 30, amb la finalitat d'evitar l'abandó de residus d'envasos de begudes 
i reduir el seu depòsit en abocador, és la implantació del denominat SDR o 
sistema de devolució amb incentiu econòmic, per a botelles de plàstic de 
capacitat inferior a 3 litres. Ara bé, el dit SDR no pot implicar, a diferència del 
Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn (SDDR), cap cost addicional per al 
consumidor, perquè del que es tracta amb aquest sistema és de fomentar la 
major participació dels ciutadans en el reciclatge d'envasos, i això, 
precisament, mitjançant l'incentiu econòmic (descomptes en les taxes, bons 
de transport, etc.). En definitiva, els productes els envasos dels quals siguen 
admesos en el SDR no poden patir un increment del preu, ja que, en aquest 
cas, ens trobaríem davant el SDDR (depòsit i devolució). El SDR consisteix, 
d'aquesta manera, a posar a la disposició dels ciutadans una zona o màquines 
on es recullen envasos i es recompensa als ciutadans que els porten, com s'ha 
dit, amb descomptes en el transport públic, en les taxes, o de la forma que es 
decidisca. Posteriorment, els envasos són recollits pels camions encarregats 
de la recollida de fem i portats a les plantes de tractament de residus. El SDR 
constitueix una mesura ja implantada en determinats municipis (Sant Boi, 
Igualada, Granollers, Ripoll, Figueres, Balaguer, Vilafranca del Penedès, Mora 
d’Ebre, entre altres), així com en el municipi de València, mitjançant el 
sistema RECICLOS.  
 
 Per contra, el Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn (SDDR), 
constitueix un sistema complementari de recollida selectiva als actuals 
sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor d'envasos 
lleugers. Com s'ha indicat anteriorment, la normativa legal (Llei 11/2007) en 
matèria de residus preveu dos sistemes de gestió de residus d'envasos: el 
Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn (SDDR) i el Sistema Col·lectiu de 
Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP), anterior Sistema Integrat de 
Gestió (SIG). 
 
 En el SDDR el consumidor desemborsa una quantitat econòmica 
addicional per cada producte envasat, en la qual s'inclou el depòsit de l'envàs. 
Si el retorna al comerç una vegada consumit, recupera aquesta quantitat que 
ha abonat prèviament en concepte d'envàs. En cas que no el retorne, els 
diners serveixen per a finançar el sistema. La devolució de l'envàs pot 
realitzar-se en els comerços de manera manual o mitjançant màquines, sense 
que aquesta última possibilitat permeta confondre l'ús de màquines en el 
SDDR i les màquines que «premien el reciclatge» d'envasos de plàstic en el 
SDR, i que constitueixen una mesura que fomenta el reciclatge dels envasos 
que es depositen en els actuals contenidors grocs (d'envasos de plàstics, 
llaunes i brics). 
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 Doncs bé, partint de l'indicat anteriorment, en l'apartat 1 es regula, 
amb caràcter obligatori, la implantació d'un «sistema de devolució per 
incentiu econòmic SDR», com a mínim per a botelles de plàstic de capacitat 
inferior a tres litres. En particular, es disposa que abans de l'1 de gener de 
2022 és obligatòria a la Comunitat Valenciana la implantació d'un sistema de 
devolució per incentiu econòmic SDR, com a mínim, per a botelles de plàstic 
de capacitat inferior a tres litres. La Proposició de llei disposa que el sistema 
ha de disposar, abans del 31 de desembre de 2022, d'un mínim de 1.000 
equips automàtics receptors instal·lats i en funcionament a la Comunitat 
Valenciana, quantitat que ha d'incrementar-se com a mínim fins als 3.000 
equips instal·lats i en funcionament abans del 31 de desembre de 2023. 
 
 Per part seua, l'apartat 2 disposa que «En cas de constatar-se 
l'incompliment dels objectius de reciclatge o recollida separada establits en la 
normativa o planificació europea, estatal o autonòmica en matèria de gestió de 
residus d'envasos, s’ha d’implantar a la Comunitat Valenciana algun dels 
sistemes addicionals i complementaris previstos en la normativa estatal per a 
botelles de plàstic de capacitat inferior a 3 litres». 
 
 Aquest segon apartat, la indeterminació de l'incís «cap dels sistemes 
addicionals i complementaris previstos en la normativa estatal per a botelles 
de plàstic de capacitat inferior a 3 litres», sembla quedar concretat en l'apartat 
1.1 de l'annex projectat en referir-se al «sistema de depòsit, devolució i retorn 
d'envasos de begudes de plàstic d'un sol ús», és a dir, a l'identificat com 
SDDR. 
 
 D'aquesta manera, l'apartat 1 regula un sistema de devolució per 
incentiu –SDR– i l'apartat 2, un sistema de depòsit, devolució i retorn –SDDR–
, sent dos sistemes diferents. Ara bé, malgrat tractar-se, com s'ha dit, de dos 
sistemes totalment diferents, l'article 30 els regula conjuntament en els 
apartats 3 a 12 del citat article 30 i en l'annex I, causant confusió, tant en la 
seua vertadera naturalesa com en la seua implantació.  
 
 Per això, resulta necessari regular de manera separada, en articles 
diferents, i, fins i tot, en diferents capítols, el sistema de devolució per incentiu 
–SDR– i, si escau, el sistema de depòsit, devolució i retorn –SDDR–, fixant 
amb precisió i claredat les característiques de cadascun d'ells i les 
implicacions que suposen per als ciutadans (major o cap cost econòmic 
addicional), així com per als productors, comerciants i altres agents 
econòmics.   
 
 D'altra banda, en relació amb la implantació obligatòria del sistema 
SDR en la mesura en què afecta les «taxes de les entitats locals» (apartat 5 de 
l'art. 30) no hauria d'imposar a aquestes entitats tal mesura de foment (SDR) 
en poder incidir en la seua autonomia local, per la qual cosa ha de promoure's 
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la implantació del SDR, però no disposar la seua implantació obligatòria amb 
les conseqüències que preveu el citat apartat 5 del mateix article 30 per a tals 
entitats locals. 
 
 En l'apartat 2 de l'article 30, referit al SDDR, es disposa que «En cas de 
constatar-se l'incompliment dels objectius de reciclatge o recollida separada 
establits en la normativa o planificació europea, estatal o autonòmica en 
matèria de gestió de residus d'envasos, s'ha d'implantar a la Comunitat 
Valenciana algun dels sistemes addicionals i complementaris previstos en la 
normativa estatal per a botelles de plàstic de capacitat inferior a 3 litres». 
 
 Referent a això, la possibilitat d'implantar un SDDR trobaria la seua 
enfilada en la competència de la Generalitat en matèria de protecció ambiental 
addicional ex article 50.6 de l'Estatut, dins del marc normatiu que disposa 
l'article 31.3 de la Llei 22/2011, i en les normes de rang reglamentari 
contingudes en la Llei 11/1997, conseqüència de la deslegalització operada 
per la citada Llei 22/2011. Ara bé, hauria d'aclarir-se l'incís «s'ha d'implantar», 
indicant expressament qui decideix la implantació obligatòria (per exemple, el 
Consell podrà establir altres sistemes complementaris de gestió de residus 
d'envasos, com el sistema de depòsit, devolució i retorn). 
 
 A més, la implantació del SDDR exigeix, de conformitat amb l'apartat 5 
de l'annex I, apartat 2 –i en línia de la pròpia Llei 22/2011–, realitzar «els 
estudis i les anàlisis de viabilitat i oportunitat dels diversos models de gestió 
contemplats, justificar la seua viabilitat tècnica, ambiental i econòmica. Segons 
la normativa bàsica estatal en la matèria…». Això determina la necessitat de 
precisar qui ha de realitzar tals estudis de viabilitat previs a la implantació 
del sistema de depòsit, devolució i retorn. A més, ha d'afegir-se la necessitat 
d'efectuar un examen de les possibilitats reals d'aquest sistema per a les 
petites i mitjanes empreses, així com els impactes per als consumidors, i la 
necessitat de garantir el funcionament correcte del mercat interior. 
 
 En definitiva, ha de regular-se , amb major claredat i rigor, la connexió 
entre l'apartat 30.2 i l'apartat 5 de l'annex I.2 projectat, completant-se 
necessàriament en la forma indicada. 
 
 En relació amb l'apartat 3, no sols ha de separar-se la regulació dels 
SDR i SDDR, sinó que a més ha d'aclarir-se l'abast de l'obligació a la 
implantació dels «sistemes», especialment, en relació amb el primer (SDR). 
 
 En l'apartat 4, ha d'aclarir-se si l'incentiu econòmic s’abonarà o no en 
diners o mitjançant una altra mena de prestacions, com resulta de l'apartat 
5 d'aquest article 30. 
 
 En l'apartat 5 ha d'aclarir-se a qui correspon fixar l'establiment d'altres 
incentius individuals o col·lectius. 
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 En l'apartat 6, l'incís «com a mínim» deixa una excessiva ambigüitat en 
l'aplicació de la norma, per la qual cosa ha de suprimir-se.  
 
 En l'apartat 8, l'incís «La Generalitat, en l'àmbit de la llibertat d'empresa, 
ha de protegir els productors, envasadors…», recull un compromís 
excessivament indeterminat, per la qual cosa hauria de precisar-se en major 
mesura el seu abast.  
 
 Respecte a l’apartat 12, la regulació d'aquest apartat resulta igualment 
confús. Efectivament, en el SDR, a diferència del SDDR (Sistema de Depòsit, 
Devolució i Retorn), els comerciants que venen envasos no estan obligats a 
acceptar que el consumidor li'ls retorne després d'usar-los per al seu posterior 
reciclatge. Per això, cal separar, com s'ha dit, i aclarir, la ubicació dels 
«equipaments automàtics o manuals» a què es refereix aquest apartat.  
 
 Les observacions efectuades en relació amb aquest article, atesa 
l'excessiva confusió que originen les previsions normatives que preveu, són 
essencials a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament d'aquest Consell.  
 
 Capítol III. Reducció dels rebutjos a abocador i les pèrdues en els 
processos de gestió de sistemes responsabilitat ampliada del productor i 
sistemes integrats de gestió d'envasos. 
 
 A l'article 31. Obligacions generals i compliment dels objectius de 
la planificació estatal i autonòmica en matèria de gestió de residus 
domèstics. 
 
 En l'apartat 1 es disposa que «Trimestralment, els sistemes individuals i 
col·lectius de responsabilitat ampliada del productor i els sistemes integrats de 
gestió d'envasos tenen l'obligació de subministrar a la conselleria competent en 
matèria de residus la documentació següent: 
 a) Informació tècnica completa sobre els residus gestionats amb un nivell 
de detall suficient, com a mínim, respecte a tones gestionades, procedències, 
destins intermedis i destins finals. 
 b) La relació d'entitats o empreses que han treballat amb el sistema. 
 c) Entitats locals que realitzen la gestió dels residus». 
 
 D'altra banda , l'apartat 2 imposa igualment als sistemes individuals i 
col·lectius de responsabilitat ampliada del productor i sistemes integrats de 
gestió d'envasos l'obligació de subministrar determinada documentació a la 
conselleria competent en matèria de residus (auditoria comptable 
independent, etc.). 
 
 En relació amb el deure d'informació, la Directiva comunitària 
2018/851 va inserir en la Directiva 2008/98/CE sobre residus l'article 8 bis, 
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en el qual es disposa, entre altres aspectes, que els Estats membres, 
«garantiran que s'implante un sistema d'informació per a recollir… dades sobre 
la recollida i el tractament de residus resultants d'aqueixos productes 
(comercialitzats en el mercat), especificant, quan siga procedent, els fluxos dels 
materials de residus, així com altres dades pertinents…», i garantir que tot 
productor de productes o organització que compleix obligacions en matèria de 
responsabilitat ampliada del productor «implante un mecanisme d'autocontrol 
adequat, secundat, quan siga procedent, per auditories independents…». 
 
 Doncs bé, tractant-se de prescripcions de la Directiva comunitària 
dirigida als Estats membres s'estima que la Generalitat ha d’esperar que 
l'Estat delimite, en l'exercici de les seues competències, aquestes obligacions 
en matèria de responsabilitat ampliada del productor. 
 
 Aquesta observació és traslladable a l'article 32.1 pel que fa al 
subministrament de dades per part dels responsables de la primera posada 
en el mercat d'envasos, residus d'envasos i productes assimilables. 
 

En qualsevol cas, en aquests moments i com ja s'ha exposat més 
amunt, la Llei estatal que es troba vigent és la Llei 22/2011, l'article 31.3 de 
la qual reserva a l'Estat la competència per a adoptar mesures de 
Responsabilitat Ampliada del Productor, per la qual cosa aquesta matèria, ara 
per ara, escapa de la competència del legislador autonòmic. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament 
d'aquest Consell. 
 
 A l'article 32. Responsabilitats i obligacions. 
 
 En l'apartat 3 es disposa que «És obligatori a la Comunitat Valenciana, 
com a mínim, la classificació per al seu posterior reciclatge de tots els envasos 
i residus d'envasos, sotmesos a la responsabilitat ampliada del productor, 
independentment de la seua grandària o composició, dins dels objectius globals 
de recuperació de cada material. Per tant, queda prohibida la falta de 
classificació d'envasos i residus d'envasos sotmesos a la responsabilitat 
ampliada del productor per la seua grandària, anomenats envasos monodosis, 
o per la seua composició, principalment denominats de plàstic mix. Els sistemes 
de responsabilitat ampliada del productor i els sistemes integrats de gestió 
estan obligats a contribuir econòmicament en aquesta classificació». 
 
 Aquest apartat imposa obligacions de classificació i financeres als 
sistemes de responsabilitat ampliada del productor i sistemes integrats de 
gestió. 
 
 En relació amb aquesta qüestió, procedeix recordar, com s'ha indicat 
amb anterioritat, la doctrina del Tribunal Suprem, recollida en les sentències 
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1121, 1122, 1123 i 1124/2020, en virtut de les quals les referides 
responsabilitats ampliades queden reservades a la competència de l'Estat. 
 
 Per consegüent, ha d'excloure's de la Proposició de llei totes les 
previsions normatives que suposen establir qualsevol tipus de mesures de 
responsabilitat ampliada del productor no previstes en la legislació bàsica. 
 
 Aquesta observació és traslladable als apartats 5, 6 i 7 del mateix 
precepte legal, en els quals s'estableixen mesures de responsabilitat ampliada 
del productor, per la qual cosa, a més, s’haurà d'atendre el que dispose la 
normativa estatal de transposició de la Directiva comunitària 2018/851. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament 
d'aquest Consell. 
 
 A l'article 33. Dotació de contenidors a la Comunitat Valenciana. 
 
 En l'apartat 4 es disposa que «Els sistemes col·lectius de responsabilitat 
ampliada del productor i els sistemes integrats de gestió d'envasos lleugers, 
poden accedir als canals de recollida de residus no domèstics on es 
consumeixen materials adherits als seus sistemes, a fi d'incentivar la recollida 
separada i el reciclatge d'aquestes fraccions de residus». 
  
 Hauria d'aclarir-se l'abast de l'incís «accedir als canals de recollida de 
residus no domèstics…». 

 
TÍTOL X. SENSIBILITZACIÓ, ACOMPANYAMENT I INFORMACIÓ. 
 
A l'article 34. Actuacions de sensibilització, acompanyament i 

informació. 
 
En l'apartat 1 es disposa que «les autoritats competents i agents 

econòmics implicats duran a terme actuacions d'informació, acompanyament i 
sensibilització a fi de traslladar a la ciutadania els beneficis derivats de la 
prevenció, generació, reutilització i allargament de la vida útil dels productes 
per a fomentar el consum responsable. Aquestes actuacions comptaran amb 
personal especialitzat en aquestes tasques». 

 
Ha d'aclarir-se què significa l'expressió actuacions d’«acompanyament» 

que empra tant l'enunciat de l'article 31 com el seu apartat 1. A més, no es 
precisa a quins «agents econòmics implicats» es refereix la norma. 

 
TÍTOL XI. INSPECCIÓ, RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA I 

RÈGIM SANCIONADOR. 
 
A l'article 35. Disciplina ambiental. 
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En l'apartat 2 es disposa que «Respecte al règim sancionador, podran 

ser aplicables altres lleis sectorials quan es consideren més adequades per a 
restablir el mal ambiental». 

 
El contingut d'aquest apartat hauria d'aclarir-se al no participar de la 

mateixa naturalesa jurídica la sanció que la mesura dirigida al restabliment 
del mal ambiental. Així mateix, s’hauria de cohonestar amb el que es disposa 
en l'article 39, apartat 3 proposat que recull la clàusula sobre el concurs de 
normes administratives sancionadores, en disposar que «quan un sol fet 
constituïsca dos o més infraccions conforme a aquesta llei i a altres lleis que 
siguen aplicables, s'imposarà al subjecte infractor la sanció de major gravetat». 

 
A l'article 36. Infraccions administratives per al cas dels sistemes 

de depòsit, devolució i retorn i incentiu econòmic, així com d'envasos 
retornables. 

 
En l'apartat 2, lletra e), ha de substituir-se el terme «retorn de l'incentiu» 

pel d’«abonament de l'incentiu», al no existir en el sistema d'incentiu un 
depòsit previ per part del consumidor. 

 
D'altra banda, han de suprimir-se totes la infraccions relacionades amb 

la normativa sobre els sistemes de devolució per incentiu i sistema de depòsit, 
devolució i retorn fins a l'adequada regulació d'aquesta matèria, amb la 
claredat i rigor que exigeixen, per la legislació autonòmica, així com totes la 
relacionades amb imposicions que s'estima que excedeixen de les 
competències autonòmiques en matèria de normes addicionals de protecció 
mediambiental (article 36.2, apartats b), d), e), f), g, h, etc.).  
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament 
d'aquest Consell. 
 

A la disposició addicional primera.  
 
Aquesta disposició assenyala que «S'autoritza la conselleria competent 

en matèria de residus i ens locals per a modificar els convenis de col·laboració 
subscrits amb els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor 
i sistemes integrats de gestió de residus d'envasos lleugers en el que afecten, 
limiten o impossibiliten l'aplicació d'aquesta llei, a fi de garantir l'eficàcia de la 
recollida separada dels residus d'envasos i que els citats sistemes 
assumisquen els costos efectius dels serveis inclosos en la normativa bàsica, 
independentment del servei de recollida de què es tracte, d'acord amb el principi 
de “qui contamina paga”…»: 

 
En primer lloc, ha de matisar-se en l'apartat transcrit que la modificació 

dels convenis de col·laboració subscrits amb els sistemes col·lectius de 
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responsabilitat ampliada del productor i sistemes integrats de gestió de 
residus, exigirà, atesa la seua naturalesa negocial, la corresponent intervenció 
i negociació amb aquests sistemes.  

 
D'altra banda, resulta contrari al principi de seguretat jurídica l'ús dels 

termes «limiten o impossibiliten l'aplicació d'aquesta llei». 
 
D'altra banda, la referència a l'obligació que aquests sistemes de 

responsabilitat ampliada del productor assumisquen «els costos efectius dels 
serveis inclosos en la normativa bàsica» constitueix una mesura de 
responsabilitat ampliada del productor, competència de l'Estat, i sent així, 
com s'ha dit, que es troba en tramitació simultània la normativa estatal bàsica 
en aquesta matèria, s'estima que ha de suprimir-se qualsevol esment a 
aquesta mena de mesures. 

 
Aquesta mateixa observació és essencial i es trasllada a l'apartat 2 

d'aquesta disposició. 
 
A la disposició addicional segona. Garantia de contribució en cas 

d'implantació de sistemes complementaris. 
 
Aquesta disposició assenyala que «La Generalitat garantirà que els 

sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor d'envasos i 
sistemes integrats de gestió de residus d'envasos lleugers complisquen 
l'obligació de contribuir econòmicament al pagament dels costos dels nous 
sistemes addicionals i complementaris, de manera proporcional a les quantitats 
de producte que posen en el mercat i tenint en compte els costos efectius de la 
seua gestió, de conformitat amb el que disposa l'article 32.1 de la Llei 22/2011, 
de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats o norma que la substituïsca». 

 
L'establiment de nous sistemes addicionals i complementaris, 

constitueix mesures de responsabilitat ampliada del productor competència 
de l'Estat (SSTS 1121, 1122, 1123 i 1124/2020), per la qual cosa ha de 
procedir-se a la seua supressió. 

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

d'aquest Consell. 
 
A la disposició addicional cinquena. Ordenances de les entitats 

locals. 
 

Aquesta disposició preveu que «En el termini màxim de nou mesos des 
de l'entrada en vigor d'aquesta llei, les entitats locals adaptaran les ordenances 
a les mesures de prevenció i gestió de residus establides en la normativa estatal 
i autonòmica en matèria d'economia circular i residus, incloent les prescripcions 
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i disposicions contingudes en la planificació vigent estatal i autonòmica en 
matèria de residus». 

 
Ha de suprimir-se del contingut de la disposició anterior la referència a 

la normativa estatal i planificació vigent estatal, atés que el termini 
d'adaptació a aquestes disposicions per part de les entitats locals vindrà 
determinat pel que hi dispose l'Estat. 

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

d'aquest Consell. 
 
A la disposició addicional desena. Modificació de l'article 8.3 de la 

Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat valenciana 
 
Aquesta disposició modifica l'article 8.3 de la Llei 10/2000, en els 

termes següents: «Declarar servei públic de titularitat autonòmica o local, per 
mitjà de norma amb rang de llei, formal o material, totes o algunes de les 
operacions de gestió de determinats residus. La Generalitat prestarà els serveis 
de valorització o eliminació de residus declarats servei públic de titularitat 
autonòmica, en alguna de les modalitats de prestació de servei públic establida 
en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic o norma 
que la substituïsca». 
 

Considerem que és suficient que es faça referència a “norma amb rang 
de llei”, sense que resulte necessària l'al·lusió al seu caràcter “formal o 
material”. 
 

A la disposició addicional «dotzena». Coordinació amb la normativa 
estatal bàsica en matèria de responsabilitat ampliada del productor. 

 
 Com s'ha dit amb anterioritat, ha de substituir-se, en la versió en 
castellà, el partitiu «doceava» per l’ordinal «duodécima». 

 
Aquest precepte disposa que «En cas que el govern de l'Estat aprove una 

norma d'àmbit estatal més estricta que aquesta llei, quant als objectius i els 
processos de gestió de residus d'envasos de begudes per a evitar el seu abandó 
i eliminació a través d'abocador, en particular, sobre els sistemes addicionals i 
complementaris previstos en la normativa bàsica estatal en matèria de residus, 
a l'efecte de la responsabilitat ampliada del productor d'envasos de begudes, 
aplicarà aquesta normativa estatal a la Comunitat Valenciana a partir de 
l'entrada en vigor de la indicada nova normativa estatal». 

 
Com s'ha exposat al llarg del present dictamen, la regulació de les 

mesures sobre responsabilitat ampliada del productor (objectius i processos 
de gestió de residus d'envasos de begudes) constitueix matèria competència 
de l'Estat, per la qual cosa no pot establir cap norma autonòmica en tal sentit, 
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motiu pel qual han de suprimir-se aquestes mesures de la Proposició de llei 
així com la disposició addicional que es comenta. 

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

d'aquest Consell. 
 
A la disposició transitòria tercera. Compensació a les 

administracions públiques valencianes cap a l'economia circular. 
 

 Aquesta disposició preveu que «Els sistemes de responsabilitat ampliada 
del productor de residus d'envasos lleugers i de vidre i els sistemes integrats 
de gestió de tot tipus de residus com els residus d'aparells elèctrics i electrònics 
RAEE, que operen a la Comunitat Valenciana, fins que la Directiva Europea 
852/2018 de 30 de maig siga transposada a l'ordenament jurídic espanyol, 
han de compensar les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, 
almenys per la totalitat dels costos econòmics de recollida selectiva en origen 
de residus d'envasos lleugers i d'envasos de vidre, d'acord amb la normativa 
bàsica en la matèria. No obstant això, aquests sistemes poden establir sistemes 
de compensació complementaris addicionals equivalents o plans autonòmics 
complementaris de compensació». 
 
 La disposició anterior recull una mesura de responsabilitat ampliada 
del productor referida a l'abonament dels costos que han de ser satisfets. Els 
sistemes de responsabilitat ampliada del productor són competència de 
l'Estat i, tot i que es remet a la «normativa bàsica en la matèria», preveu 
l'abonament de, «com a mínim», la «totalitat dels costos…», per la qual cosa 
ha de procedir-se a la supressió d'aquesta disposició, màximament quan 
s'està tramitant la normativa estatal de transposició de la Directiva 
852/2018. 
 

Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament 
d'aquest Consell. 

 
A la disposició transitòria quarta. Desenvolupament de l'Agència 

Valenciana de Residus i Economia Circular. 
 
En l'apartat 2 es disposa que «Transitòriament, des de l'entrada en vigor 

d'aquesta llei, aquesta agència pot nodrir-se de personal funcionari de carrera 
o interí de la Generalitat Valenciana, especialment dels serveis competents en 
matèria de gestió de residus, així com de personal laboral amb tasques 
tècniques de l'actual empresa pública VAERSA, dedicats a la gestió de residus, 
sense perjudici dels drets laborals individuals de cada persona treballadora». 

 

Atés que VAERSA és una societat mercantil subjecta al dret laboral en 
matèria de personal, el segon incís d'aquesta disposició ha de completar-se 
de la manera següent: «(…) així com de personal laboral amb tasques tècniques 



 48

de l'actual empresa pública VAERSA, dedicats a la gestió de residus, sense 
perjudici dels drets laborals individuals de cada persona treballadora, en els 
termes i forma que permet la normativa laboral que els resulte d'aplicació a la 
societat pública mercantil». 

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

d'aquest Consell. 
 
A la disposició derogatòria única. 
 
En l'apartat 1 es disposa que «Des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, 

queden derogades parcialment les previsions de les següents lleis, contràries a 
aquesta llei, especialment en la part que contradiguen, impossibiliten o 
dificulten la implantació efectiva del seu contingut: 

Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat 
Valenciana.  

Llei 5/2015, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge 
de la Comunitat Valenciana, així com les seues posteriors modificacions, Llei 
6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control 
ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana. 

Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'impacte 
ambiental, Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la 
Comunitat Valenciana». 

 
No s'estima d'acord amb el principi de seguretat jurídica la tècnica 

emprada per a la derogació normativa, en matèries tan importants i denses 
com la normativa sobre residus, urbanisme, impacte ambiental i comerç, i 
molt menys que s'empren els termes «en la part que… impossibiliten o 
dificulten la implantació efectiva del seu contingut». 

 
La derogació constitueix una manifestació de l'exercici de potestat 

legislativa i perquè aquesta existisca és imprescindible una voluntat 
derogatòria per part del legislador, i és precisament la derogació expressa i 
concreta la que contribueix a fer possible el coneixement de l'existència i el 
contingut de les normes vigents així com la previsibilitat de les conseqüències 
de la seua aplicació per part dels seus destinataris. El compliment del principi 
de seguretat jurídica constitucionalment consagrat en l'article 9.3 CE exigeix 
també al legislador autonòmic el deure de concretar les disposicions o 
preceptes de lleis que són derogats per la nova llei. En aquesta línia, el 
Tribunal Constitucional ha destacat la connexió existent entre seguretat 
jurídica i derogació expressa. Així, en la STC 225/1998 assenyala que «(…) es 
tracta d'una innovació normativa que es duu a terme, en el que ara importa, 
amb certesa de la regla de Dret, que s'ha publicat formalment i amb expressa 
derogació de la normativa a la qual substitueix (…)». 
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Pel que ha de modificar-se l'apartat 1 de la disposició derogatòria 
establint amb major precisió i detall la normativa que es proposa derogar. 

 
En l'apartat 2 es disposa que «queden derogades, totalment o 

parcialment, totes les lleis, normes, disposicions generals, autoritzacions o 
convenis contraris a aquesta llei d'igual o inferior rang, especialment en la part 
que contradiguen, impossibiliten o dificulten la implantació efectiva del seu 
contingut». 

 
En relació amb la clàusula derogatòria que es recull en aquest apartat 

s'estima igualment contrari al principi de seguretat jurídica l'ús dels termes 
«impossibiliten o dificulten la implantació efectiva del seu contingut». 

 
Es reitera que amb l'ús d'aquesta tècnica derogatòria no és el legislador 

el que determina de manera clara què és i què no és Dret vigent, sinó que es 
remet a l'aplicador jurídic perquè aquest, per mitjà de la interpretació, 
determine l'abast dels efectes derogatoris de la Proposició normativa. La 
tècnica normativa emprada no contribueix a perseguir la certesa sinó la 
confusió normativa, no afavoreix que tant els ciutadans com els aplicadors 
del dret sàpiguen a què atenir-se. Es deixa en mans de l'intèrpret la 
determinació de l'abast dels efectes derogatoris del text normatiu, en 
definitiva, l'intèrpret haurà de resoldre el conflicte que es produeix entre les 
normes a conseqüència de l'existència d'antinòmies entre elles. 

 
Pel que ha de procedir-se a la supressió de l'incís «impossibiliten o 

dificulten la implantació efectiva del seu contingut». 
 
Aquestes observacions són essencials a l'efecte de l'article 77.3 del 

Reglament d'aquest Consell. 
 
A la disposició final primera. Títols competencials. 
 
Aquesta disposició assenyala que «Aquesta llei es dicta segons les 

competències de la Generalitat Valenciana en matèria de protecció del medi 
ambient, així com de les competències en matèria de protecció addicional del 
territori, segons els articles 50 i 61.3.d de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat 
Valenciana». 

 
L'article 50.6 de l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana es 

refereix a la competència de la Generalitat en matèria de «Protecció del medi 
ambient, sense perjudici de les facultats de la Generalitat per a establir normes 
addicionals de protecció», sense que s'incloguen expressament en aquest 
precepte –i sense perjudici de les competències en matèria d'ordenació del 
territori i urbanisme– «les competències en matèria de protecció addicional del 
territori» al fet que al·ludeix la disposició proposada. D'altra banda, l'article 
61.3, lletra d) de l'Estatut d’Autonomia es refereix a la competència exclusiva 
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de la Generalitat per al desenvolupament i execució de les normes i 
disposicions europees en l'àmbit de les seues competències, que en aquest 
cas està constituïda per la competència en matèria de medi ambient en els 
termes establits en el citat article 50.6 de l'Estatut. 

 
Cal, per consegüent, aclarir els títols competencials que se citen en la 

disposició que es comenta. 
 
A la disposició final segona. Delegació per al desenvolupament 

reglamentari. 
 
 Aquesta disposició estableix que «S'habilita la persona titular de la 
conselleria competent en matèria de residus, així com les persones titulars de 
la resta de conselleries de la Generalitat Valenciana, per a aprovar totes les 
disposicions generals i dictar tots els actes que siguen necessaris per a 
l'efectiva implantació de les mesures previstes en aquesta llei, així com per al 
desenvolupament de tots els reglaments esmentats en aquesta llei, en el termini 
màxim de dos anys des de l'entrada en vigor». 
 
 L'habilitació genèrica per al desenvolupament de la norma «a les 
persones titulars de la resta de conselleries de la Generalitat Valenciana…», 
resulta contrària al principi de seguretat jurídica en una matèria de caràcter 
transversal, per la qual cosa ha de delimitar-se en major mesura la 
competència reglamentària per al seu desenvolupament. 
 
 A l'annex I. Sistema d'incentiu econòmic autonòmic obligatori 
SDR, o bé sistema de depòsit, devolució i retorn d'envasos de begudes 
d'un sol ús d'acord amb la normativa bàsica estatal, com a mesura 
addicional i complementària i com a contribució de la Comunitat 
Valenciana per al compliment dels objectius estatals en matèria de 
recollida separada d'envasos de botelles de begudes de plàstic i altres. 
 
 La regulació que conté aquest annex resulta excessivament confusa i 
mescla, de nou, la regulació dels sistemes SDR i SDDR, per la qual cosa 
necessàriament s’ha de procedir a la regulació per separat, de manera que 
queden degudament diferenciats tots dos sistemes i es definisca la regulació 
de cadascun d'ells. No cal subestimar la importància que per a la certesa del 
dret i la seguretat jurídica té l'ús d'una depurada tècnica jurídica en el procés 
d'elaboració de les normes, singularment en un sector com el de la gestió de 
residus que, a més de regular relacions jurídiques de determinats col·lectius 
que afecten i condicionen l'activitat econòmica global de tots els ciutadans, 
atribueix a aquests un protagonisme creixent en la gestió de tals residus. En 
la STC 46/90, el Tribunal Constitucional considera que l'autor de la norma 
ha infringit el principi de seguretat jurídica «en generar una situació 
d'incertesa jurídica». L'exigència de l'article 9.3 relativa al principi de seguretat 
jurídica implica que el legislador ha de perseguir la claredat i no la confusió 
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normativa, ha de procurar que en relació amb la matèria sobre la qual es 
legisle, sàpiguen els operadors jurídics i els ciutadans a què atenir-se i ha de 
fugir de provocar situacions objectivament confuses.  
 
 La necessitat de procedir a una regulació més clara i separada de 
cadascun dels sistemes que preveu l'annex I constitueix una observació 
essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament d'aquest Consell, en 
impossibilitar l'adequada anàlisi jurídica del text sotmés a dictamen. 
 

 
III 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que la Proposició de llei és conforme amb el règim de distribució de 

competències, sempre que s'atenguen les observacions essencials efectuades 
en el cos del Dictamen 
 
 
 V. I., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 València, 26 de maig de 2021 
 
 
       EL SECRETARI GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT EXCEL·LENT SENYOR PRESIDENT DE LES CORTS 


