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 Hble. Senyor: 
 

 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 2 de juny de 2021, sota la Presidència de 

l’Honorable Senyora Margarita Soler Sánchez, i 

amb l’assistència dels senyors i les senyores 

que al marge s’expressen va emetre, per 

unanimitat, el dictamen següent: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
De conformitat amb la comunicació de V. H., de 22 d'abril de 2021 

(Registre d'entrada de 23 d'abril), el Ple del Consell Jurídic Consultiu   de la 

Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a l'elaboració del 
projecte de Decret legislatiu del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat 
Valenciana. 
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I 

ANTECEDENTS 
 

 
Únic.- L'expedient referit al projecte de Decret legislatiu del Consell, pel 

qual s'aprova el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i 

paisatge de la Comunitat Valenciana, està integrat, com es veurà, per 
diferents informes i tràmits, tal com exigeix l'article 42 de la Llei 5/1983, de 

30 de desembre, del Consell i altres normes d'aplicació. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 

 
Primera.- Sobre el caràcter de la consulta. 

 
La present consulta resulta preceptiva, de conformitat amb el que es 

disposa en l'article 10.2 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del 

Consell Jurídic Consultiu   de la Comunitat Valenciana, en virtut del qual 
aquest Consell ha de ser consultat preceptivament en relació amb els 

avantprojectes de lleis, amb excepció de l'avantprojecte de Llei de 
Pressupostos de la Generalitat. 

 

 El Projecte de norma sotmesa a consulta constitueix un text refós, per 
la qual cosa la funció consultiva d'aquest Consell Jurídic Consultiu   comprén 
l'abast de la delegació legislativa feta al Consell de la Generalitat, la tècnica 

normativa del text i el contingut de la refosa, tenint en compte, com va 
expressar el Consell d'Estat, en el seu Dictamen 791/2000, que “no es tracta 
només de recopilar una sèrie de preceptes legals vigents sinó d'aconseguir un 
conjunt uniforme, harmònic i complet”. 
 
 En l'acompliment d'aquesta funció i en línia amb el que va afirmar el 
Consell d'Estat en el precitat Dictamen, “no sembla oportú revisar si el nou 
text s'adequa a l'ordre de competències derivat de la Constitució i del respectiu 
Estatut d'Autonomia, perquè tal intromissió en l'anàlisi del contingut d'uns 

textos en vigor, que no han sigut impugnats, resultaria improcedent i superflu”. 
Procediria analitzar, per tant i únicament, si les modificacions introduïdes en 
el projecte l'origen del qual es troba en la normativa a refondre s'ajusten als 

termes de la delegació legislativa a tal fi. 
 

 També a aquest Òrgan consultiu li correspon en aquesta mena de 
projectes normatius analitzar l'estructura, uniformitat i completesa de la 
norma, així com l'harmonització del conjunt del text. 
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Segona.- Marc normatiu en el qual s'insereix la norma projectada. 

 
 De conformitat amb el que es preveu en l'article 49.9 de l'Estatut  

d'Autonomia, aprovat per Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, la Generalitat 
ostenta competències en matèria d'urbanisme, territori i habitatge. 
 

 Fent ús d'aquesta competència, la Generalitat va aprovar una legislació 
autonòmica pròpia en matèria d'urbanisme, constituïda principalment per la 

Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Ordenació del Paisatge, 
per la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, del Sòl No urbanitzable, i per les Lleis 
16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana i 9/2006, de 5 de 

desembre, reguladora dels camps de golf. 
 
 La disposició final primera de la Llei 16/2005 facultava al Consell per 

a dictar quantes disposicions anaren precises per al millor desenvolupament 
del que es disposa en les respectives lleis, i en desenvolupament d'aquestes 

previsions es va aprovar el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. 
 

 Posteriorment, l'entrada en vigor de diversa normativa comunitària i 
estatal, així com pronunciaments judicials, va incidir en la regulació de 

l'urbanisme i l'ordenació del territori. 
 
 Entre ells poden destacar-se el Text refós de la Llei de Sòl aprovat pel 

Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, el Decret llei 2 / 2011, de 4 de 
novembre, del Consell, de Mesures Urgents d'impuls a la Implantació 
d'Actuacions Integrals Estratègiques, el Reial decret 1492 / 2011, de 24 

d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Valoracions de la Llei de Sòl, el 
Decret llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de Mesures Urgents de suport 

a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i petites i 
mitjanes empreses de la Comunitat. Igualment, la Llei 1/2012, de 10 de maig, 
de Mesures urgents d'impuls a la implantació d'actuacions territorials 

estratègiques, la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, 
o la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 26 de maig de 

2011, en relació amb la figura de l'agent urbanitzador i els principis de la 
contractació pública. 

 
 En aqueix marc normatiu es va aprovar la vigent Llei 5/2014, de 25 de 
juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la 

Comunitat Valenciana (d'ara en avant LOTUP), l'objecte de la qual és la 
regulació de l'ordenació del territori valencià, de l'activitat urbanística i de la 

utilització del sòl per al seu aprofitament racional d'acord amb la seua funció 
social, així com l'avaluació ambiental i territorial estratègica de plans i 
programes. Posteriorment, va entrar en vigor el Reial decret legislatiu 7/2015, 
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de 30 d'octubre, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei de Sòl i 
Rehabilitació Urbana. 

 
 D'altra banda, la Llei 5/2014, LOTUP ha sigut objecte de diferents 

modificacions operades per les lleis següents: les lleis de Mesures Fiscals, de 
Gestió administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat números 
10/2015, 13/2016, 21/2017, 27/2018, Llei 9/2019, Llei 3/2020, així com la 

Llei 1/2019, de 5 de febrer, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge i la Disposició final quarta de 

la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius, de la Comunitat 
Valenciana, i el Decret llei 6/2021, d'1 d'abril. 

 

El Projecte de Decret legislatiu pel qual s'aprova el Text Refós de la 
citada Llei 5/2014 té la seua justificació en el mandat contingut en la 
Disposició final primera de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la 

Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 
d'organització de la Generalitat, en la seua redacció donada per l'article 97 de 

la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, segons el qual s'habilita 
i autoritza el Consell perquè aprove, mitjançant decret legislatiu i fins al 30 
de juny de 2021, “un text refós que consolide i integre en un text únic, 
degudament regularitzat, aclarit, harmonitzat i d'acord amb les normes de 
llenguatge inclusiu, les modificacions incorporades des de la seua entrada en 
vigor en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana”. 

 

Conforme es declara en el preàmbul del text remés els criteris que han 
presidit la seua elaboració són: 

 
 “En primer lloc, s'ha procedit a integrar en un text únic totes les 
modificacions introduïdes en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, a través de 
diverses lleis que bé han donat una nova redacció a determinats preceptes, bé 
han introduït noves disposicions. 
 En segon lloc, s'ha complit amb el mandat contingut en la Disposició 
final primera de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, en la seua redacció 
donada per la Llei 3/2020, de 30 de desembre, que preveu que el text refós 
que s'aprova mitjançant aquest Decret legislatiu estiga redactat d'acord amb 
les normes de llenguatge inclusiu. 
 Finalment, com a fruit de l'aclariment i harmonització de les diferents 
lleis que ho conformen, s'ha procedit a ajustar la numeració dels articles del 
text refós, a conseqüència de les diferents derogacions i incorporacions 
produïdes amb anterioritat i, per tant, les remissions i concordances entre 
ells”. 

 

D'acord amb l'anterior, a l'entrada en vigor del Decret legislatiu 
aprovatori del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 

Habitatge de la Comunitat Valenciana, a tenor de la seua Disposició 
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Derogatòria única del Decret legislatiu projectat, quedaran derogades “totes 
les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa aquest 
decret legislatiu i al text refós que per ell s'aprova, (…)” enumerant-se els textos 
legals que es deroguen expressament. 

 
En virtut de les anteriors premisses es proposa el Projecte consultat 

partint de la iniciativa legislativa del Consell en l'àmbit de les competències 
que atorga a la Generalitat l'Estatut d'Autonomia sobre la matèria 
d'urbanisme, territori i paisatge. Tot això amb la finalitat d'harmonitzar, 

regularitzar i aclarir les normes amb rang legal vigents en l'àmbit autonòmic 
valencià en aquestes matèries. 

 

 
 Tercera.- Procediment d'elaboració del Projecte de decret 

legislatiu. 
 
El procediment d'elaboració dels avantprojectes de Llei es troba establit 

en l'article 42 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell de la 
Generalitat. En relació amb la tramitació dels decrets legislatius, l'apartat 7 

del citat article 42 assenyala que “Els projectes de Decret legislatiu seran 
elaborats seguint els tràmits establits en el present article, havent de respectar-
se en tot cas les directrius i límits disposats per les Corts  en la corresponent 
Llei de Bases, en cas de formació de textos articulats, o Llei Ordinària, quan es 
tracte de refondre diversos textos legals en un només”. 

 
Per Resolució del Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i 

Mobilitat, de data 28 de gener de 2020, es va acordar la incoació del 

procediment per a l'elaboració del projecte de Decret legislatiu pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Habitatge, en el qual s'han de regularitzar, aclarir i harmonitzar les normes 

amb rang legal vigents en l'àmbit autonòmic valencià en matèria d'ordenació 
del territori, urbanisme i paisatge. 

 
S'han incorporat a l'expedient les memòries justificatives sobre 

necessitat i oportunitat, sent els objectius generals del projecte l'aprovació 

d'un text refós integrant de les disposicions vigents en la matèria (d'ordenació 
del territori, urbanisme i paisatge) , amb la finalitat de simplificar els 

conceptes i donar seguretat jurídica als aplicadors i destinataris de la norma. 
 
En compliment del que s'estableix en l'article 42.2 de la Llei 5/1983, de 

30 de desembre, i de conformitat amb l'article 18 de l'Ordre de 22 de març de 
2018, s'ha incorporat a l'expedient Memòria econòmica del Director General 
d'Urbanisme, de data 4 de juny de 2020, en la qual s'analitza l'impacte 

econòmic que comporta l'entrada en vigor de la nova norma amb rang de llei, 
expressant que el projecte no comporta cap increment de despesa pública. 

Així mateix, obra informe favorable, de data 10 de març de 2021, a càrrec de 



 6 

la Directora General de Pressupostos de la Conselleria d'Hisenda i Model 
Econòmic, a l'efecte del que es disposa en l'article 26.1 de la Llei 1/2015, 

d'Hisenda Pública, Sector Públic i Subvencions. 
 

S'ha emés informe, de data 13 de juliol de 2020, del Director General 
d'Urbanisme, sobre impacte per raó de gènere de la norma projectada, de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 11 de la Llei orgànica 3/2007, 

de 22 de març, per a la igualtat efectiva de Dones i Homes, i en l'article 4bis 
de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones 

i Homes. En aquest informe s'efectua una anàlisi del context en el qual es 
desenvolupa la norma i es realitza la pertinència de gènere, la situació 
existent, la previsió de resultats i la valoració de l'impacte sobre cadascun 

dels sexes. 
 
Així mateix, consten els informes, de la mateixa data i procedència, 

d'impacte en la infància, l'adolescència i la família, de conformitat amb el que 
s'estableix en els articles 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 

gener, de Protecció Jurídica del Menor i 6.3 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, 
de la Generalitat, de Protecció Integral de la infància i l'adolescència de la 
Comunitat Valenciana.  

 
Conformement a la Instrucció 4/2012, sobre Coordinació Informàtica 

dels projectes normatius i actes administratius, s'ha emés, en data 13 de juliol 
de 2020, informe de repercussió informàtica emés pel Director General 
d'Urbanisme en relació amb el projecte de Decret legislatiu pel qual s'aprova 

el text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Habitatge de la 
Comunitat Valenciana, i informe de 6 d'abril de 2021, de la Direcció General 

de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 
 

S'ha concedit tràmit per a al·legacions al text normatiu als diferents 

Departaments del Consell, havent comparegut i presentat escrits les 
Conselleries de Cultura i Patrimoni, d'Agricultura, Transparència, de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i d'Hisenda i Model Econòmic, entre 

altres. 
 

De conformitat amb el que s'estableix en el article 133 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i amb l'article 47 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, 

de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 
Valenciana, es va concedir informació pública mitjançant la inserció de 
l'anunci en el DOGV núm. […], de 12 de juny de 2020.  

 
Obra informe de data 2 de març de 2021 del Director General 

d'Urbanisme, sobre la no necessitat del tràmit de consulta prèvia a 
l'elaboració de la norma projectada, del qual s'exclou els projectes de decrets 
legislatius. 
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S'ha emés informe de 5 de març de 2021, sobre competitivitat del text 

refós. 
 

 Consten els informes emesos per l'Advocacia de la Generalitat de 26 de 
novembre de 2020 i 16 de març de 2021. 

 

Assegut quant antecedeix, en seu procedimental, es conclou que en 
l'elaboració de l'expressat avantprojecte de Llei s'han observat els diferents 

tràmits i prescripcions establits en l'article 42 de la Llei del Consell de la 
Generalitat i altres normes d'aplicació. 
 

 
Quarta.- Estructura del Projecte de decret legislatiu. 
 

El Projecte de decret legislatiu s'estructura en un preàmbul, una part 
dispositiva amb un article únic i una part final amb una disposició addicional 

única (titulada erròniament “primera”), una disposició derogatòria única i una 
disposició final única. I en un annex comprensiu del text refós de la Llei 
d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, compost per un total de 310 

articles al llarg de tres llibres, el primer dividit en 3 títols, el segon dividit en 
4 títols, i el tercer comprensiu d'un sol títol i, al seu torn, cada títol dividit en 

els seus corresponents capítols. 
 

El contingut dels llibres, títols i capítols és el següent: 

 
 LLIBRE I. PLANEJAMENT.  
 TÍTOL PRELIMINAR  

 CAPÍTOL I Disposicions generals. 
 TÍTOL I. La infraestructura verda, el paisatge i l'ocupació racional  del 

territori. 
 CAPÍTOL I. La infraestructura verda. 
 CAPÍTOL II. El paisatge. 

 CAPÍTOL III. Criteris de l'ocupació racional del sòl. 
 
 TÍTOL II. Instruments d'ordenació. 

 CAPÍTOL I. Instruments d'ordenació. 
 CAPÍTOL II. Planejament d'àmbit supramunicipal. 

  Secció I. L'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana 
  Secció II. Els plans d'acció territorial. 
  Secció III. Projectes d'inversions estratègiques sostenibles. 

  Secció IV. Plans generals estructurals mancomunats.  
 CAPÍTOL III. Planejament d'àmbit municipal. 

  Secció I. El pla general estructural i l'ordenació estructural. 
 Secció II. L'ordenació detallada 
  Secció III. Pla d'ordenació detallada. 
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  Secció IV. Plans parcials, plans de reforma interior i estudis  
 de detall. 

 CAPÍTOL IV. Catàleg de proteccions i plans especials. 
 CAPÍTOL V. Competències per a l'aprovació dels plans. 

  
 TÍTOL III. Procediment d'elaboració i aprovació de plans. 
 CAPÍTOL I. Tipus de procediments en el planejament. 

 CAPÍTOL II. Tramitació dels plans subjectes a avaluació ambiental 
 i territorial estratègica. 

 CAPÍTOL III. Tramitació dels plans no subjectes al procediment 
 ordinari d'avaluació ambiental i territorial estratègica. 
 CAPÍTOL IV. Tramitació dels projectes d'inversió estratègica 

 sostenible. 
 CAPÍTOL V. Previsions addicionals sobre la formulació, aprovació, 
 suspensió i modificació dels plans. 

  
 LLIBRE II. Gestió urbanística: Programació i execució de les actuacions 

urbanístiques. 
 
 TÍTOL I. La gestió urbanística. 

 CAPÍTOL I. Marc general de la gestió urbanística. 
  Secció I. Principis generals i conceptes de la gestió   

 urbanística. 
  Secció II. Actuacions de rehabilitació, regeneració i   
 renovació urbana. 

 CAPÍTOL II. Tècniques operatives de gestió de sòl. 
  Secció I. Compensació, transferències i reserves d'aprofitament.. 
    

  Secció II. Reparcel·lació. 
  Secció II. Reparcel·lació. 

  Secció III. Expropiació. 
 CAPÍTOL III. Patrimoni públic de sòl. 
 CAPÍTOL IV. Expropiacions i ocupació directa. 

  
 TÍTOL II. Programació i execució de l'actuació urbanística. 
 CAPÍTOL I. El programa d'actuació. Concepte, finalitat i classes. 

  Secció I. Objecte i àmbit del programa d'actuació. 
  Secció II. Continguts del programa d'actuació integrada. 

 CAPÍTOL II. L'urbanitzador. Concepte, funció i modalitats de 
 gestió. 
 CAPÍTOL III. El procediment de programació Secció I. Règim de 

 gestió directa. 
  Secció II. Règim de gestió per les persones propietàries 

  Secció III. Règim de gestió indirecta 
 CAPÍTOL IV. L'execució del programa d'actuació integrada 
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  Secció I. Disposicions generals d'aplicació a l'execució de  
 els  

  Secció II. Relació entre l'urbanitzador i les persones  
 propietàries. 

  Secció III. Pagament de la retribució a l'urbanitzador. 
  Secció IV. Garanties del procés urbanitzador. 
  Secció V. Les relacions de l'urbanitzador amb altres empreses 

  Secció VI. Finalització del programa d'actuació integrada. 
 CAPÍTOL VI. Registres administratius, convenis urbanístics i 

 entitats col·laboradores. 
 CAPÍTOL VII. Projectes d'urbanització Article 182 (abans 173). 
 Projectes d'urbanització. 

 
 TÍTOL III. Gestió de l'edificació i la rehabilitació 
 CAPÍTOL I. Règim de solars, edificació directa, rehabilitació i 

 actuacions aïllades. 
  Secció I. Règim de solars i edificació. 

  Secció II. Deure d'edificar, conservar i rehabilitar.  
  Secció III. Règim d'edificació i rehabilitació forçosa i en 
substitució de la persona propietària. 

 CAPÍTOL II. Situació de ruïna i intervenció en edificis catalogats. 
 

 TÍTOL IV. Règim del sòl no urbanitzable i del sòl urbanitzable 
 sense programa d'actuació. 
 CAPÍTOL I. Normes generals per a la gestió territorial en el sòl no 

 urbanitzable. 
 CAPÍTOL II. Actuacions d'edificació en el sòl urbanitzable sense 
 programació 

 CAPÍTOL III. Minimització d'impactes territorials en el sòl no 
 urbanitzable. 

 
 LLIBRE III. Disciplina urbanística. 
 

 TÍTOL ÚNIC. Disciplina urbanística. 
 CAPÍTOL I. Activitat administrativa de control de la legalitat. 
 urbanística Secció I. Llicències. 

  Secció II. Cèdula de garantia urbanística. 
  Secció III. Parcel·lacions. 

 CAPÍTOL II. Protecció de la legalitat urbanística. 
  Secció I. Disposicions generals. 
  Secció II. Obres executades sense llicència o disconformes amb 

ella. 
  Secció III. Suspensió i revisió de llicències. 

 CAPÍTOL III. Infraccions i sancions urbanístiques. 
  Secció I. Règim general d'infraccions i sancions  
 urbanístiques.  
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  Secció II. De les infraccions molt greus i les seues sancions. 
  Secció III. De les infraccions greus i les seues sancions.  

  Secció IV. De les infraccions lleus i les seues sancions. 
 CAPÍTOL IV. Administracions competents en disciplina urbanística. 

 CAPÍTOL V. Inspecció urbanística.  
 CAPÍTOL VI. L'Agència Valenciana de Protecció del Territori (abans 
  

Així mateix, la part final s'integra per les següents Disposicions: 
Disposició addicional segona (abans dècima). Plataforma urbanística 

digital.  
Disposició addicional tercera (abans octava). Entitats urbanístiques de 

capital públic.  

Disposició addicional quarta (abans novena). Entitats col·laboradores 
de l'administració.  

Disposició addicional cinquena (abans setena). Pla per a l'elaboració i 

registre de l'informe d'avaluació de l'edifici.  
Disposició transitòria primera. Règim transitori dels procediments 

iniciats amb anterioritat a la Llei 5/2014, de 25 de juliol.  
Disposició transitòria segona (abans primera bis). Règim transitori dels 

procediments iniciats amb anterioritat a la Llei 1/2019, de 5 de febrer, o a la 

Llei 9/2019, de 23 de desembre.  
Disposició transitòria tercera (DT 2 Llei 1/2019). Règim aplicable a les 

actuacions territorials estratègiques aprovades.  
Disposició transitòria quarta (abans segona). No necessitat d'adaptació 

del planejament general.  

Disposició transitòria cinquena (DT 8 Llei 1/2019). Pèrdua de vigència 
i cessament en la producció d'efectes de les memòries ambientals 19  

Disposició transitòria sisena. (Disposició transitòria introduïda per Llei 

3/2020). Règim de concessió de pròrrogues de vigència de les declaracions 
ambientals estratègiques sobre instruments de planificació urbanística. 

(Disposició transitòria Llei 3/2020).  
Disposició transitòria setena (abans tretzena). Aplicació d'aquesta llei 

als catàlegs de protecció.  

Disposició transitòria huitena (DT 3 Llei 1/2019). Règim aplicable als 
sòls dotacionals privats previstos en el planejament  

Disposició transitòria novena (DT 4 Llei 1/2019). Règim aplicable als 

estàndards de sòls dotacionals públics i a la reserva d'habitatge de protecció 
pública  

Disposició transitòria desena (abans setzena). Dels vials en sòls urbans 
o urbanitzables, d'ús industrial o terciari.  

Disposició transitòria onzena (abans tercera). Execució dels plans.  

Disposició transitòria dotzena (abans quarta). Programes aprovats.  
Disposició transitòria tretzena (abans cinquena). Programes tramitats 

amb la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística.  
Disposició transitòria catorzena. (DT 6é Llei 1/2019). Programes 

tramitats amb la Llei urbanística valenciana.  
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Disposició transitòria quinzena. (DT 7 Llei 1/2019). Aplicació de l'article 
173 de la llei a programes aprovats amb anterioritat  

Disposició transitòria setzena. (DT 5 Llei 1/2019). Aplicació de les regles 
especials de la reparcel·lació en programes d'actuació per gestió directa de 

l'article 92 d'aquesta llei.  
Disposició transitòria dissetena (abans setena). Subdivisió en unitats 

d'execució de plans parcials aprovats amb anterioritat a aquesta llei.  

Disposició transitòria dihuitena (abans octava). Suspensió temporal de 
l'execució dels programes.  

Disposició transitòria dinovena (abans dècima). Règim transitori de les 
entitats urbanístiques de conservació de la urbanització.  

Disposició transitòria vintena (abans onzena). Còmput de terminis en 

l'expropiació pregada.  
Disposició transitòria vint-i-unena (abans dissetena). Règim de 

meritació en expropiacions.  

Disposició transitòria vint-i-dosena. Regla transitòria durant 
l'emergència sanitària per la COVID-19. (Introduïda per Llei 3(2020).  

Disposició transitòria vint-i-tresena (abans novena). Règim del sòl no 
urbanitzable en municipis sense mesures d'especial protecció.  

Disposició transitòria vint-i-quatrena (abans quinzena). Regularització 

d'activitats industrials en sòl no urbanitzable.  
Disposició transitòria vint-i-cinquena. Regularització d'instal·lacions 

ramaderes avícoles existents. (Introduïda per Llei 3/2020). 20  
Disposició transitòria vint-i-sisena (abans Disposició final segona). 

Situació de determinades edificacions aïllades sense llicència.  

Disposició transitòria vint-i-setena (abans D final tercera). Consideració 
de les actuacions d'utilitat pública o interés social.  

Disposició transitòria vint-i-huitena (abans catorzena). Data límit per al 

ple funcionament de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori.  
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.  

Disposició final primera. Modificació de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, 
de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.  

Disposició final segona. Modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juny, de 

la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.  
Disposició final tercera (abans quarta). Habilitació per al 

desenvolupament reglamentari.  

 
 I finalment el text refós de la llei conté dels següents annexos: 

ANNEX I. Contingut de l'estudi de l'estudi de paisatge 
 ANNEX II. Contingut de l'estudi d'integració paisatgística 
 ANNEX III. Contingut dels programes de paisatge 

 ANNEX IV. Estàndards urbanístics i normalització de  determinacions 
urbanístiques. 

 ANNEX V. Fitxes urbanístiques  
 ANNEX VI. Fitxa de catàleg de conjunt 
 ANNEX VII. Contingut de l'estudi ambiental i territorial estratègic 
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 ANNEX VIII. Criteris per a determinar si un pla o programa ha de 
 sotmetre's a avaluació ambiental i territorial estratègica ordinària 

 ANNEX IX. Documentació per a la inscripció en el registre 
d'instruments  de planejament urbanístic 

 ANNEX X. Criteris i regles per a la planificació de les actuacions de 
 rehabilitació, regeneració i renovació urbana 
 ANNEX XI. Prevenció d'incendis forestals 

 ANNEX XII. Criteris i regles per a la planificació amb perspectiva de 
 gènere 

 ANNEX XIII. Contingut de la memòria de viabilitat econòmica, de 
l'informe  de sostenibilitat econòmica i complex immobiliari. 

 

 Cinquena.- La delegació legislativa en la Comunitat Valenciana.  

  
 Els Decrets Legislatius constitueixen disposicions normatives amb 

força de llei que emanen del Govern, prèvia autorització expressa del 
legislador, que rep l'específica denominació de delegació legislativa. El seu 
principal antecedent històric es troba en l'article 61 de la Constitució 

Republicana de 1931, i redaccions similars es troben en els articles 80 de la 
Constitució d'Alemanya Federal; 76 de la Constitució Italiana; 168 de la 

Portuguesa i 38 de la Francesa. 
 
 La delegació es configura com una atribució expressa, sobre matèria 

concreta, de potestat normativa per a dictar una norma amb força de llei, 
denominada decret legislatiu, en els precisos termes de la delegació 
legislativa. En aquesta mena de disposicions normatives el poder legislatiu 

intervé a priori habilitant al Govern per a l'exercici de la potestat legislativa. 
La prèvia delegació per part de titular originari de la potestat legislativa 

justifica el rang formal de llei d'aquests instruments legals. 
 
 La Constitució regula la delegació legislativa en els articles 82 a 85. 

Aquests preceptes estableixen una sèrie de límits de caràcter formal, material, 
temporal i jeràrquic per al seu exercici. 
 

 D'altra banda, el límit a la delegació legislativa el constitueix, en tot cas, 
la impossibilitat que l'Executiu puga innovar l'ordenament jurídic. En aquest 

sentit, el Tribunal Suprem, en Sentències de 20 de gener i 2 de març de 1992, 
assenyala que “(…) la funció constitucional del Text refós no és innovar en 
l'ordenament jurídic…”. 
 
 En la Comunitat Valenciana, fins a la reforma operada per la Llei 

orgànica 1/2006, l'Estatut d'Autonomia no preveia expressament la figura 
jurídica de la delegació legislativa. La seua regulació jurídica es trobava en els 

anteriors articles 59 a 63 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern 
Valencià, actuals articles 53 a 57, i en l'article 130 del Reglament de les Corts 
Valencianes. 
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 Després de la reforma de l'Estatut d'Autonomia per la citada Llei 

orgànica 6/2001, l'article 44, apartat 3, estableix que Les Corts  podran 
delegar en el Consell potestat de dictar normes amb rang de Llei, denominades 

Decrets Legislatius, en els termes establits en els articles 82, 83, 84 i 85 de la 
Constitució. És d'assenyalar que ja els citats articles de la Llei del Consell 
efectuen una regulació de la delegació legislativa en la mateixa línia que els 

citats preceptes constitucionals. Ja en la seua Memòria de 1984 el Consell 
d'Estat va assenyalar que “la fórmula utilitzada per la majoria dels Estatuts en 
què la delegació es preveu, ofereix la regla bàsica: els requisits materials i 
formals que els articles 82,83, 84 i 85 de la Constitució estableixen han de ser 
també observats quan en el si d'una Comunitat Autònoma es procedisca a usar 

la tècnica de la delegació legislativa. I això, no per aplicació directa de la 
Constitució, sinó perquè tals condicions defineixen els principis bàsics que 
informa el Dret espanyol en la matèria (…)”. 
 
 L'article 82.2 de la Constitució, i en la mateixa línia la Llei del Consell, 

distingeixen dues classes de delegació legislativa: la delegació mitjançant una 
llei de bases per a la formació de textos articulats; i la delegació, mitjançant 

llei ordinària, quan es tracte de refondre diversos textos legals en un només. 
 

El segon tipus de delegació legislativa és la que té per finalitat la refosa 

de textos articulats de rang legal, és a dir, recollir en un únic text el que està 
en varis. La diferència entre "elaboració de textos articulats" i "refosa de 
textos" es troba en què en el primer supòsit es creen noves disposicions que 

constitueixen noves normes jurídiques, mentre que en el segon les noves 
disposicions no canvien les normes existents; això sense perjudici que el 

legislador autoritze no sols la refosa de text sinó que vaja més enllà i incloga 
també la facultat de “regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos de les normes 
amb rang de llei que han de ser refoses”. 

 
Com recorda el Tribunal Suprem, en la Sentència de 28 de març de 

2012, rec. 387/2010, "En aquest últim cas, que és el que ací ens interessa, la 
labor que el legislador confia al Govern és purament tècnica i no creadora 
perquè consisteix a sistematitzar i articular en un text únic una pluralitat de 
lleis que incideixen en un mateix objecte, sense innovar la regulació material 
que d'aqueixa pluralitat normativa resulta, encara que no necessàriament ha 

de ser aqueixa tasca refonedora una simple reordenació mecànica o ordinal, 
implicant a vegades un aliquid novi sobre la situació anterior, si bé amb els 
límits abans exposats. Això suposa amb freqüència un judici de fons sobre la 
interpretació sistemàtica de les normes refoses i la necessitat de la seua 
integració en un cos legal únic". 

 
Afig l'Alt Tribunal que "Són raons de seguretat jurídica les que aconsellen 

que es mantinga la unitat en els cossos legislatius que regulen una determinada 
matèria, perquè la dispersió i la incoherència en l'ordenament jurídic dificulta 
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la interpretació i aplicació de les lleis. La finalitat principal de la refosa és 
sempre mantindre o crear un cos legal únic en relació amb una determinada 
matèria objecte de regulació, evitant la dispersió o fragmentació normativa, 
finalitat que, com a criteri hermenèutic, té especial importància quan es tracta 
de donar contingut al mandat de delegació. Precisament, com advertíem en 
fonament anterior, el sotmetiment a la jurisdicció d'aquest Tribunal Suprem de 
la validesa de qualssevol normes delegades depén de la interpretació d'aqueix 
mandat de delegació. Això és així perquè estem en presència de la tècnica de 
la "reexpedició recepticio", cosa que significa que la norma d'elaboració 
administrativa (el text refós en el nostre cas) només serà objecte de recepció o 
acolliment entre els productes normatius (lleis) que són propis del delegant-
legislador quan la seua voluntat haja sigut respectada. El rang de llei de la 

norma delegada no és només conseqüència necessària de la llei de delegació 
sinó també de la seua respecte a l'ordenat per aquesta, perquè només quan ha 
sigut produïda intra vires serà llei. En un altre cas, només serà un acte normatiu 
del Govern". 

 

 En l'assumpte objecte de dictamen ens trobem, com es veurà, davant la 
delegació legislativa al Consell perquè aprove un text refós en els termes de la 
llei de delegació legislativa (Llei 9/2019, de 23 de desembre, en la seua 

redacció donada per la Llei 3/2020). 
 

 Finalment, procedeix recordar que, de conformitat amb l'article 1.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa, correspon a aquest ordre jurisdiccional conéixer de les 

pretensions que es deduïsquen en relació amb els Decrets legislatius quan 
excedisquen els límits de la delegació. 

 
 Resulta, per tant, indiscutible la possibilitat de revisió jurisdiccional de 
l'ultra vires dels Decrets Legislatius, doncs, en tal cas, els preceptes que 

hagen incorregut en excés no tenen naturalesa de Llei, ja que el contingut de 
la norma delegada no queda cobert per la llei de delegació. Per això, la 
jurisdicció ordinària ha d'enjudiciar els Decrets Legislatius per a apreciar si 

s'ajusten o no a la delegació. Sense perjudici d'aquest control per la jurisdicció 
ordinària, els Decrets Legislatius estan subjectes també al control del 

Tribunal Constitucional, tal com va assenyalar en el seu moment la STC 
51/1982, de 18 de juliol i reitera la STC 47/1984, de 4 d'abril.  
 

 A vegades, no obstant això, el Tribunal Constitucional ha inadmés una 
qüestió d'inconstitucionalitat contra un Decret legislatiu per entendre que 
l'excés sobre la delegació era matèria controlable per la jurisdicció ordinària i 

no pel Tribunal Constitucional (ATC 69/1983, de 17 de febrer). És doctrina 
assentada d'aquest Tribunal que el control que realitza la jurisdicció ordinària 

de la legislació delegada que ha incorregut en excés de delegació és un control 
absolut. Això significa que, una vegada que l'òrgan jurisdiccional ha 
determinat que s'ha incorregut en ultra vires, no cal que el Tribunal 
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Constitucional confirme que s'ha produït una pèrdua del rang legislatiu per 
part de la norma en qüestió. La resolució judicial ordinària és en si mateixa 

suficient perquè el Decret legislatiu adquirisca rang reglamentari (STC 
166/2007, de 4 de juliol). 

 
 

Sisena.- L'habilitació al Consell per a refondre i el seu abast. 

 

Com s'ha indicat amb anterioritat, el mandat contingut en la Disposició 
final primera de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de 

mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la 
Generalitat, en la seua redacció donada per l'article 97 de la Llei 3/2020, de 
30 de desembre, de la Generalitat, habilita i autoritza el Consell perquè 

aprove, mitjançant decret legislatiu, i fins al 30 de juny de 2021, “un text refós 
que consolide i integre en un text únic, degudament regularitzat, aclarit, 
harmonitzat i d'acord amb les normes de llenguatge inclusiu, les modificacions 
incorporades des de la seua entrada en vigor en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 
de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la 
Comunitat Valenciana”. 

 

Com es desprén de la delegació legislativa, l'habilitació concedida al 
Consell va més enllà de la sola refosa de les normes legals en matèria 
d'urbanisme, ordenació del territori i habitatge, perquè inclou també la 

facultat de “regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos de les normes amb 
rang de llei que han de ser refoses”, conforme a l'article 55 de la Llei 5/1983, 

del Consell. 
 

 Tant la Constitució, en el seu article 82.5, com la Llei 5/1983 del 

Consell, permeten que el legislador autoritze el Govern, no ja a transcriure 
sense més les normes que han de refondre's, sinó actualitzar, aclarir i 
harmonitzar les mateixes, això és, depurar-les a fi d'assegurar la seua 

coherència, de manera que el text refós final que s'oferisca resulte complet i 
sistemàtic. 

 
 Com ha recordat el Tribunal Constitucional, Sentència 13/1992, de 6 
de febrer, aquesta facultat permet “introduir normes addicionals i 
complementàries a les quals són estrictament objecte de refosa, sempre que 
siga necessari per a satisfer llacunes, precisar el seu sentit o, en fi, aconseguir 
la coherència i sistemàtica del text únic refós”. Això sense oblidar, com insisteix 
el citat Tribunal, Sentència 194/2000, l'absència de capacitat innovadora del 
text refós per part del Govern, advertint que aquell es limita a substituir a les 

normes objecte de refosa, ocupant el seu lloc en l'ordenament jurídic. La Llei 
de delegació, en el que a la pròpia delegació es refereix, és pressupost i 

condició de validesa de la norma governamental delegada. 
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 El Tribunal Constitucional, STC 166/2007, de 4 de juliol, FJ 8, afirma 
que "el Text Refós, que substitueix a partir de la seua entrada en vigor a les 
disposicions legals refoses, les quals queden derogades i deixen de ser 
aplicables des d'aqueix moment, suposa sempre un judici de fons sobre la 
interpretació sistemàtica dels preceptes refosos, sobretot en el segon tipus de 
refosa prevista en l'article 82.5 de la Constitució, és a dir, el que inclou la 
facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que han de ser 
refosos, perquè això permet al Govern, com hem dit en la STC 13/1992, de 6 
de febrer, FJ 16, l'explicitació de normes complementàries a les quals són 
objecte de la refosa, amb la finalitat de satisfer llacunes, i en tot cas li habilita 
per a dur a terme una depuració tècnica dels textos legals a refondre, aclarint i 
harmonitzant preceptes i eliminant discordances i antinòmies detectades en la 

regulació precedent, per a aconseguir així que el Text Refós resulte coherent i 
sistemàtic". 

 
 En aquesta línia argumental, el Consell d'Estat (Dictamen de 28 
d'octubre de 2004, exp. núm. 2.515/2004) recorda que la delegació legislativa 

habilita per a efectuar “algunes alteracions en el text literal dels preceptes 
objecte de refosa, en la mesura en què siga necessari per a aclarir una redacció 
unitària del text legal unificat, si bé amb el límit de no establir nous preceptes 
jurídics que no estiguen ja expressament inclosos en els textos legals que es 
refonen. Es tracta, com ha assenyalat en altres ocasions aquest Consell, d'una 
labor tècnica, que pot suposar una certa tasca d'interpretació i integració de 
possibles llacunes i antinòmies, però que ha de mancar de qualsevol abast 
innovador i que només es justifica en raó de la pròpia coherència del text 
normatiu”. 
 

 
 Setena.- Límit material i temporal de la delegació legislativa.  

 
L'examen del límit material de la delegació legislativa efectuada per les 

Corts  al Consell exigeix una anàlisi de les lleis i altres disposicions normatives 

amb rang de llei objecte de refosa. 
 
 Conformement als articles 82 i següents de la Constitució i 54 de la Llei 
5/1983, del Consell, la delegació legislativa ha d'efectuar-se de manera 

expressa i per a "matèria concreta". 
 

 La Disposició Final Primera de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, 
delimita, de manera genèrica, per referència a la matèria que resulta afectada 
(ordenació del territori, urbanisme i paisatge), l'àmbit de la refosa, la qual cosa 

exigeix, per part del Consell, una labor d'anàlisi en la delimitació dels textos 
normatius objecte de refosa. 
 



 17 

 Dit això, les normes que el Consell proposa refondre es recullen en la 
Disposició derogatòria única del projecte de decret legislatiu, i són les 

següents: 
 

 1. La Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme 
i Paisatge. 
 

 2. Els articles del 114 al 120, tots dos inclusivament, de la Llei 10/2015, 
de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 

d'organització de la Generalitat. 
 
 3. Els articles 95 a 99, tots dos inclusivament, de la Llei 13/2016, de 

29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 
d'organització de la Generalitat. 
 

 4. L'article 42 de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. 

 
 5. L'article 84 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. 

 
 6. La Llei 1/2019, de 5 de febrer, de modificació de la Llei 5/2014, de 

25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge. 
 
 7. La Disposició final quarta de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de 

serveis socials inclusius, de la Comunitat Valenciana. 
 
 8. Els articles 95, 96, 104 i 105 de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, 

de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la 
Generalitat. 

 
 9. Els articles 97 i 98 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 

d'organització de la Generalitat 2021. 
 
 Totes les disposicions normatives esmentades han sigut dictades per la 

Generalitat en l'exercici de les seues competències en matèria d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge, per la qual cosa, des del punt de vista de la 

"matèria", la seua refosa queda dins de l'autorització legislativa. 
 
 No obstant això, i com s'indicarà posteriorment, a la citada enumeració 

ha d'afegir-se la disposició final quarta del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril. 
 

 En relació amb la limitació temporal, el Consell disposa fins al 30 de 
juny de 2021 per a l'aprovació del Text Refós. Transcorreguda aquesta data, 
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caducarà l'autorització concedida per les Corts  en favor del Consell, sense 
perjudici de la possibilitat de noves delegacions legislatives. 

 
 

 Huitena.- Observacions generals a la norma projectada. 
 
 I. Substitució del terme “llei” pel de “text refós”. 

 
 Al llarg del text normatiu s'empra el terme “llei” per a referir-se al text 

refós, per la qual cosa haurà de revisar-se tot el text normatiu i substituir-se 
aquell per aquest últim terme, en els casos que procedisca (per exemple: 
articles 34, 35, 36, 37, 40, 232 a 290, entre molts altres. 

 
 II. Sobre l'ús del llenguatge inclusiu 
 

 L'Informe d'Impacte de Gènere, que subscriu el Director General 
d'Urbanisme amb data 13 de juliol de 2020, efectua una única referència 

sobre la incorporació del llenguatge inclusiu, en els termes següents: 
 
 “Així, la Llei 5/2014 inclou la perspectiva de gènere dins dels criteris 
d'ordenació urbanística i territorial, la qual cosa s'ha plasmat en diversos 
aspectes, dones de l'obligació d'ús del llenguatge inclusiu en la redacció dels 
documents i l'adaptació del llenguatge en els processos participatius per a 
fomentar la inclusió (article 13) fins a la consideració de l'estàndard de qualitat 
«com a resultat d'aplicar la perspectiva de gènere a l'ordenació», amb la finalitat 
d'aconseguir «una visió global i inclusiva dels espais públics, pensada en i per 
a la diversitat poblacional (...)» (Annex IV)”. 
 
 És cert que durant el tràmit d'al·legacions, i mitjançant escrit de 7 de 
juliol de 2020, la Directora General de l'Institut Valencià de les Dones   de la 

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives va efectuar la 
següent al·legació sobre el llenguatge no inclusiu: 

 
 “Havent-se revisat la proposta de modificació de la Llei 6/2011, d'1 
d'abril, de la Generalitat Valenciana, s'observa que apareix (sic)  expressions 
de llenguatge no inclusiu. Per això, haurà de realitzar-se una revisió del 
llenguatge sexista de l'esmentat text, per part del centre directiu proponent de 

la disposició normativa, sota la supervisió de la Unitat d'Igualtat de la seua 
Conselleria. 
 
 De conformitat amb el que es disposa en l'Acord del Consell de 28 d'agost 
de 2015, els nous reglaments orgànics i funcionals de les conselleries de la 
Generalitat han creat les Unitats d'Igualtat, en cadascuna de les conselleries, 
com a òrgans encarregats de vetlar per la correcta aplicació del principi 
d'igualtat en totes les polítiques públiques corresponents al seu àmbit 
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competencial, integrant-se les mateixes en la Subdirecció General del Gabinet 
Tècnic”. 
 
 En l'Informe sobre les al·legacions presentades, que subscriu el Director 

General d'Urbanisme el 20 d'abril de 2021, no consta cap referència a aquesta 
matèria, constant tan sols en la documentació que es remet com a documents 
números 26 i 27 els esborranys del projecte de Decret amb l'esment que són 

els “adaptats a llenguatge de gènere, en les seues versions en castellà i 
valencià”, respectivament. No consta en la documentació cap escrit que 

acredite que la versió haja sigut realitzada “sota la supervisió de la Unitat 
d'Igualtat de la Conselleria”, sinó que més aviat sembla respondre a una 

substitució mecànica d'unes paraules per unes altres. 
 

 Sobre el resultat final de l'adaptació realitzada, hem d'efectuar la 
següent consideració: suggerim que es faça una revisió completa del text de 
la norma des del punt de vista del llenguatge jurídic inclusiu, ja que aquest 

text és summament complex i podrien generar-se problemes de tipus jurídic, 
com a conseqüència, per exemple, de l'ús, que considerem profús, de 
l'expressió neutra “persona”, tenint en compte que aqueixa personificació 

afecta a supòsits en els quals l'urbanitzador, propietari, afectat, promotor, 
etc. pot ser que no siga una persona física, sinó jurídica, i la seua definició 

com a “persona” pot resultar una miqueta confusa. Si a això se suma l'elecció 
de la fórmula neutra de “persona” per als substantius que ja són neutres, el 
resultat final pot produir un cert efecte inercial que no contribueix a assegurar 

una adequada consideració inclusiva del llenguatge. Per això, reiterem la 
conveniència que es duga a terme una revisió de tot el text i, si pot ser, que 

s'encarregara aquesta revisió a una persona experta en llenguatge jurídic 
inclusiu. 
 

 III. Qüestions formals. 
 
 1.- L'apartat 2 de l'article 61 o el 182, entre altres, incorporen un 

incoherent esment en minúscula del “butlletí oficial de la província”, quan les 
referències són constants en el text i en majúscula al Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana  . 
 
 2.- L'apartat 2 de l'article 63, in fine, incorpora una referència al 

Reglament de “les Corts”, quan la denominació estatutària ha d'entendre's 
referida a “les Corts ”. 

 
 3.- L'apartat 1 de l'article 90 ha de modificar-se eliminant el “de” 
anterior a “les persones afectades”. 

 
 4.- Hauran de ser corregides les innecessàries i freqüents esments en 

minúscula al Registre de la Propietat. 
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 5.- Al llarg dels articles examinats, els termes “conselleria”; “llei”; 
“annex… han d'escriure's amb la inicial en lletra majúscula. 
 
 IV. Sobre les referències als annexos del text refós. 

 
 L'article 13.2, sobre els criteris de l'Annex XII; el 24.3.d), sobre els 

mòduls de l'Annex IV; l'article 24.8, sobre els criteris d'unificació de l'Annex 
IV; el 34.4.c) sobre els models de l'Annex V; l'article 36 sobre els estàndards 
dotacionals de l'Annex IV; el 36.4.d), sobre el mateix Annex IV; l'article 39.a).3, 

sobre els Annexos I i II; 42.4.d) i 7, sobre l'Annex VI; l'article 43.2.a).3 sobre 
els Annexos I i II; 46.3.c) sobre els criteris de l'Annex VIII; 53.2.b) i d), sobre 
els criteris de l'Annex VIII de la Llei; el 54.2.b) i c), sobre la informació 

especificada en l'Annex VII; el 57.9, sobre el format incorporat en l'Annex IX; 
en el 67.3, sobre els criteris i condicions funcionals exigides en l'Annex IV; en 

l'article 180, sobre l'Annex IX; en el 210 sobre l'Annex IX; 229.2.d), sobre 
l'estudi previst en l'Annex II, incorporen idèntica remissió al contingut de 
cadascun dels Annexos i idèntica excepció: “o disposició reglamentària que ho 
substituïsca”.  
 

 Aquesta referència a la capacitat que una disposició reglamentària puga 
“substituir” el contingut dels Annexos, que no figurava en la redacció anterior, 

resulta coherent amb el contingut, idèntic, de la nova disposició final tercera 
(abans quarta), sobre l'habilitació per al desenvolupament reglamentari de la 
Llei, que va introduir el següent esment: “El contingut dels annexos, que 
passen a tindre rang reglamentari, podrà ser modificat mitjançant decret del 
Consell”. 
 
 Respecte de la incorporació del citat esment a la “disposició 
reglamentària que ho substituïsca”, es realitzen les següents observacions: 

 
 1.- Se suggereix que en lloc del verb “substituir” s'utilitze el verb 

“modificar”, per ser el comprensiu de l'acció a la qual es refereixen els 
preceptes i l'utilitzat en la disposició final tercera. 
 

 2.- La indicació que siga una “disposició reglamentària” la que modifique 
el contingut dels Annexos resulta confusa i ha de ser cohonestada amb el 

tenor de la disposició final tercera, puix que no tota disposició reglamentària 
podrà ser vàlida per a operar la modificació o substitució eventual dels 

Annexos, sinó tan sols la disposició reglamentària aprovada pel Consell, 
mitjançant Decret. 
 

 
 Novena.- Observacions al text articulat. 
 

 Projecte de decret legislatiu. 
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 A la disposició final única. Entrada en vigor. 
 El contingut d'aquesta disposició ha de matisar-se de la manera 

següent: “Aquest decret legislatiu i el text refós que per ell s'aprova entrarà en 
vigor en endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana ”. 
 
 A la disposició addicional primera. Remissions normatives. 

 Aquesta disposició ha de qualificar-se de “única”. 
 

 A la disposició derogatòria única. 
 En l'enumeració de normes que conté aquesta disposició ha d'incloure's 
la cita a la disposició final quarta del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril. 

 
 Atés que el mandat al Consell consisteix en la refosa de totes les normes 

de modificació de la LOTUP, aquesta observació és essencial a l'efecte de 
l'article 77.3 del Reglament d'aquest Consell. 
 

 A l'annex del Decret legislatiu. 
 
 Llibre I. Planejament. 

  
 Títol Preliminar. 

 
 Capítol I. Disposicions generals. 
 

 A l'Article 2. Competències administratives. 
 

S'introdueix una previsió nova en l'apartat 1 “in fine”, imposant a les 
Diputacions que presten assistència i col·laboració als municipis en les seues 
competències urbanístiques “en els termes establits en la legislació reguladora 
de les bases de règim local”. 
 

 Això no és més que un recordatori de les funcions d'assessorament als 
municipis, ateses les seues competències urbanístiques, i que tenen el seu 
màxim exponent en aquells “de menor capacitat econòmica i de gestió”; i així, 

per exemple, es dona en les labors de suport de les Diputacions concretades, 
entre altres, en l'assistència tècnica per a la redacció de Plans d'Urbanisme. 

 
 Aquesta especificació de municipis podria incloure's en la redacció de 
l'article projectat, per a una major conscienciació general en punt a les 

funcions exercides per les Corporacions Provincials en l'actualitat. 
 

 Títol I. La infraestructura verda: concepte i funcions.  
 
 Capítol III. Criteris de l'ocupació racional del sòl.  
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 A l'article 7. Criteris generals de creixement territorial i urbà. 
 

L'article refós addiciona dos apartats nous, contenint l'apartat 4 el que 
es disposa en la correlativa Disposició Addicional Sisena de la LOTUP, en punt 

a “la Classificació de terrenys forestals incendiats com a sòl no urbanitzable”. 
 

 Per part seua, l'apartat 5 del mateix article comprén el que es disposa 

en la Disposició Addicional dotzena. 
 

 Revisada la refosa, es considera que s'ha efectuat adequadament a la 
versió refosa de la LOTUP. 
 

 A l'article 9. Criteris generals d'ordenació dels recursos hídrics en 
el territori. 

  
L'article 9 g) dona una redacció diferent al correlatiu de la LOTUP, 

substituint, en primer lloc, en el contingut de la proposta de reassignació, 

“concessions i títols de drets d'aigua” pel de “drets d'aigua” i, a més, canvia la 
referència a “nova classificació” per “diferent classificació”, que és més ampli. 

No obstant això, no comporta canvi substancial ni excedeix de la delegació 
legislativa.  
 

 Capítol III. Planejament d'àmbit municipal. 
 

 A l'article 21. Determinacions d'ordenació estructural. 
 

La nova redacció de l'apartat a), en la qual s'altera la dicció, estenent la 

perspectiva de gènere igualment a les determinacions de capacitat territorial 
i directrius estratègiques de l'ordenació estructural, no es considera que 
innove la legislació ni que excedisca de la delegació aprovada. 
 

 A l'article 37. Usos terciaris especials. 

 
En aquest precepte es millora la redacció de l'apartat 2, sense alterar 

en el substancial el contingut del precepte vigent, tenint en compte que ha 
sigut objecte de dubtes interpretatius.  
 

 A l'article 46. Plans que estan subjectes a l'avaluació ambiental i 
territorial estratègica. 
 

S'introdueix un nou apartat, el 5, que estén el procediment d'avaluació 
ambiental dels plans i programes subjectes a l'avaluació ambiental estratègica 

autonòmica previstos en altres lleis. 
 

 Pel que es coincideix amb l'Informe inicial de l'Advocacia de la 

Generalitat, quant a que s'estima que no és necessari incloure'l en la refosa, 
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atés que si alguna norma autonòmica obliga a sotmetre algun instrument a 
EATE haurà de subjectar-se “per se” a la mateixa Llei. 

 
 Malgrat això, no s'estima que tal addició excedisca de la delegació del 

text refós. 
 
 A l'article 49. L'òrgan ambiental. 
 

L'art. 49 del text refós (abans article 48 la LOTUP) modifica l'òrgan 

competent per a tramitar i aprovar l'EATE, no fent referència a l'òrgan 
ambiental i territorial sinó a l'òrgan ambiental. Aquest canvi no innova 
l'ordenament jurídic, sinó que s'adapta a la nova estructura de divisió de 

Conselleries del Consell.  
 

 Llibre II. Gestió urbanística: Programació i execució de les 
actuacions urbanístiques. 
 

 Títol II. Instruments d'ordenació. 
 
 Capítol IV. Catàleg de proteccions i plans especials. 

 
 Aquest capítol se sistematitza en les sis seccions que comprén, que 

hauran de numerar-se en ordinals redactats en lletres, els preceptes de les 
quals són objecte de refosa, amb aquesta divisió sistemàtica: Secció I, 
“Disposicions generals d'aplicació a l'execució dels programes d'actuació 

integrada” (articles 137 a 143); Secció II, “Relació entre l'urbanitzador i les 
persones propietàries” (articles 144 a 155); Secció III, “Pagament de la 

retribució a l'urbanitzador” (article 156), Secció IV, “Garanties del procés 
urbanitzador” (article 157 a 162); Secció V, “Les relacions de l'urbanitzador 
amb altres empreses” (articles 163 a 166) i Secció VI, “Finalització del 

programa d'actuació integrada” (articles 167 a 173). 
 
 Secció primera. Disposicions generals d'aplicació a l'execució dels 

programes d'actuació integrada. 
 

 Els preceptes de la secció primera, articles 137 a 143, reprodueixen els 
preceptes legals vigents dins de l'àmbit propi de la refosa que autoritza la 
disposició final segona de la Llei de la Generalitat 3/2020, de 30 de desembre, 

de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la 
Generalitat per a 2021, quan es limiten a integrar, regularitzar, aclarir i 

harmonitzar les previsions i els continguts dels preceptes objecte de refosa, 
sense perjudici de la recomanació que es formula a continuació. 
 

 A l'article 143 (abans 137). Suspensió temporal del programa 
d'actuació integrada per causes ambientals imprevistes. 
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 Aquest precepte contempla que si algun dels òrgans o dels subjectes 
implicats en un programa d'actuació integrada i en el pla urbanístic que 

l'empara, subjecte a avaluació ambiental i territorial estratègica, poguera 
tindre coneixement que la declaració ambiental i territorial estratègica siga 

incorrecta o defectuosa, en virtut de fets o circumstàncies posteriors a la 
declaració, o anteriors si foren desconeguts, “ho posarà en coneixement de 
l'òrgan ambiental i s'adoptaran les mesures cautelars imprescindibles per a 
previndre els possibles impactes que pogueren produir-se” (sic). 
 

 Ara bé, amb aquesta redacció no es detalla que la mesura cautelar per 
excel·lència siga la “suspensió temporal del programa d'actuació”, ja que 

aquesta mesura es troba en la titulació del precepte que s'analitza però no en 
el text, la qual cosa unit al fet que concorren dos òrgans administratius, que 
es denominen “l'òrgan substantiu” i el “òrgan ambiental”, per la qual cosa es 

recomana, d'una banda, que en la redacció del precepte s'indique 
expressament que aquesta mesura cautelar, sens dubte la més adequada 

tenint en compte els pressupostos fàctics del precepte, serà la “suspensió 
temporal de l'executivitat”, i d'altra banda que l'expressió “òrgan substantiu” 
se substituïsca per: “òrgan competent de l'Administració urbanística”, amb la 

qual cosa es distingiran molt més clarament les facultats del “òrgan 
substantiu” (urbanístic) respecte del “òrgan ambiental”. 
 
 Referent a això, com la iniciativa per a proposar l'adopció de mesures 

cautelars, quan concórreguen les deficiències de la declaració ambiental i 
territorial estratègica a les quals s'ha fet referència, correspondrà tant a 
òrgans administratius com a particulars, normalment persones jurídiques, 

s'aconsella esmentar en primer lloc a l'òrgan administratiu i posteriorment 
als particulars, és a dir, a la part o al subjecte promotor i a l'urbanitzador del 

programa d'actuació integrada. 
 
 Secció segona. Relació entre l'urbanitzador i les persones 

propietàries. 
 
 Amb caràcter general, s'estima que la refosa dels preceptes que 

componen aquesta secció, articles 144 a 155, és adequada, sense perjudici 
de les propostes de millora que s'exposen. 

 
 Als articles 144 i 154. 

 Els continguts d'aquests preceptes, que es destinen a regular les xarxes 
de subministrament dels serveis d'aigua, de gas, d'energia elèctrica, de 

telefonia, de cable òptic i altres anàlegs (article 154) i els informes sobre les 
condicions tecnicoeconòmiques de les empreses distribuïdores d'energia 

elèctrica (article 155), han sigut criticats severament per el “GRUP I.”, en les 
seues al·legacions, quan els considera poc compatibles amb la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i amb el Reial decret 1408/2013, de 
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27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la 
retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica. 

 
A l'article 146 (abans 140). Posicions bàsiques de la persona 

propietària davant el programa d'actuació integrada i els seus efectes. 

 
 En substituir en la redacció del precepte “els propietaris” per “les 
persones propietàries”, en l'apartat 3r, aquestes persones “estan obligades” a 

assumir les càrregues i obligacions que deriven de l'actuació urbanística, de 
manera que “estan obligades” substituirà a “estan obligats”. 
 

 A l'article 147 (abans 141). Emplaçament a les persones 
propietàries perquè decidisquen sobre la seua participació en el 

programa d'actuació integrada. 
 
 Aquest precepte regula de forma detallada l'emplaçament que ha de 

realitzar-se a les persones propietàries perquè decidisquen la seua possible 
participació en el programa d'actuació integrada, la qual cosa condicionarà la 

seua concreta forma de participació i de retribució a l'urbanitzador (vid. 
l'article 148), amb la qual cosa resulta de gran transcendència la determinació 
del moment precís en el qual l'Administració urbanística actuant haurà de 

tramitar aquest emplaçament personal. 
 

 A aquest respecte, l'apartat 1r exigeix que es realitze: “Aprovat el 
programa d'actuació integrada”, i l'apartat 3r condiciona aquest moment en 

establir sense efectuar l'emplaçament: “No es podrà aprovar la reparcel·lació”, 
amb la qual cosa els emplaçaments hauran de cursar-se “després de” la 
“aprovació del programa d'actuació integrada” i “abans” de la “aprovació del 

projecte de reparcel·lació” dels terrenys que derive del mateix programa 
d'actuació. 

 
 Ocorre, no obstant això, que del programa d'actuació integrada pot 
derivar la necessària tramitació i aprovació d'un pla urbanístic de 

desenvolupament -pla parcial, pla de reforma interior o similar- que només 
incidisca en l'ordenació urbanística detallada o, de manera alternativa, que 
preveja l'ordenació detallada i, a més, introduïsca modificacions en 

l'ordenació urbanística estructural, havent de ressaltar que aquest cas la 
competència per a aprovar, amb caràcter definitiu, el pla o instrument de 

planejament urbanístic ja no correspondrà a l'Administració municipal, sinó 
a l'òrgan competent de l'Administració autonòmica, com reconeix l'apartat 8é 
de l'article 130 del mateix projecte normatiu, en atribuir a l'Ajuntament la 

capacitat per a atorgar-li la seua aprovació provisional, remetent seguidament 
l'actuat a la Conselleria competent en matèria d'urbanisme. 

 
 En aquesta situació, ha de valorar-se si els emplaçaments personals 
hauran de tramitar-se només quan s'aprove el programa d'actuació integrada, 
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normalment en triar una de les alternatives tècniques, o més aviat quan 
s'aprova el programa d'actuació integrada i, a més, quan s'aprove amb 

caràcter definitiu el corresponent pla urbanístic, el que s'aconsella quede 
clarament reflectit en la redacció d'aquest precepte, i en tot cas abans 

d'aprovar el projecte de reparcel·lació 
 
 A l'article 149 (abans 143). Modalitats de retribució a 

l'urbanitzador. 
 

 En la redacció de l'apartat 1r d'aquest precepte s'ha introduït una 
espècie d'aclariment nou, en indicar que la o les persones propietàries 
retribueixen a l'urbanitzador “per les despeses pressupostades com a màxims 

en el programa d'actuació integrada” en metàl·lic, en terrenys o en la modalitat 
de retribució mixta, segons manifesten en el seu escrit d'adhesió al propi 

programa d'actuació integrada, conforme a l'article 150 del mateix projecte 
normatiu i sense perjudici de la retaxació de càrregues. 
 

 Aquesta remissió a les despeses pressupostades no sembla presentar 
massa dificultats, sempre que el programa d'actuació integrada haja sigut 

degudament “aprovat” per l'òrgan competent, sobretot tenint en compte que 
els Ajuntaments, en aprovar les alternatives tècniques i adjudicar els 
programes d'actuació integrada, poden introduir “correccions, esmenes i 

solucions de síntesis” (ex article 130.7 del mateix projecte), per la qual cosa 
s'aconsella introduir aquesta precisió. 
 

 De manera anàloga, es recomana en la redacció d'aquest precepte i 
apartat mantindre la preposició “en” i respectar la redacció actual de l'article 

143 de la LOTUP, quan s'expressa que la o les persones propietàries 
retribueixen o poden retribuir a l'urbanitzador “en” metàl·lic, “en” terrenys o 
“en” la modalitat de retribució mixta. 

 
 Secció quarta. Garanties del procés urbanitzador.  

 
A l'article 157 (abans 150). Garanties de compliment de les 

obligacions urbanístiques. 

 

 Certament, l'article 150 de la LOTUP estableix que una de les garanties 
que pot prestar l'urbanitzador siga “per garantia real d'hipoteca”, i que en tot 

cas es tracte “de primera hipoteca sobre bé lliure de càrregues, d'ocupants i de 
compromisos comercials que dificulten la seua futura liquidació”, la qual cosa 
no exclou que aquest precepte es pot aclarir i harmonitzar amb la legislació 

hipotecària, a més de la pròpia legislació urbanística, dins dels límits 
previstos en la disposició final segona de la Llei de la Generalitat 3/2020, de 

30 de desembre, ja citada, quan es requerisca que haja de tractar-se: “de 
primera hipoteca sobre bé immoble, que estiga lliure de càrregues, de 
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gravàmens, d'ocupants i de compromisos comercials que dificulten la seua 
futura liquidació”, de manera que aquesta expressió entre cometes 

substituïsca l'anterior. 
 

 Els restants preceptes d'aquesta secció quarta, igual que els que 
componen la secció cinquena, es limiten a realitzar una correcta refosa dels 
preceptes de les disposicions legals que ara es projecta aprovar en un text 

refós. 
 

 Secció sisena. Finalització del programa d'actuació integrada.  
 
 A l'article 172 (abans 163). Conseqüències objectives de la 

caducitat o resolució del programa d'actuació integrada. 
 

 La redacció d'aquest precepte va ser aprovada en virtut de l'article únic 
de la Llei de la Generalitat 1/2019, de 5 de febrer, de modificació de la Llei de 
la Generalitat 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i 

paisatge de la Comunitat Valenciana, i es troba en la regla noranta-dues del 
seu annex, podent observar-se que unes certes regles i continguts dels incisos 
d) i h) del seu apartat 2n són en part contradictoris, per la qual cosa pot 

aprofitar-se l'habilitació o autorització que es va conferir al Consell, en la 
disposició final segona de la Llei de la Generalitat 3/2020, de 30 de desembre, 

a la qual ja ens hem referit, amb la finalitat de procedir a la seua regularització 
i harmonització, excloent d'aquesta manera possibles interpretacions 
divergents 

 
 Capítol V.- Programes per al desenvolupament d'actuacions 

aïllades.  
 

La regulació d'aquests quatre preceptes de la secció, articles 174 a 177, 

que preveuen els programes per al desenvolupament d'actuacions aïllades i 
les agrupacions d'interés urbanístic, com a associacions obligatòries 
d'aquelles persona propietàries que desitgen participar directament en els 

processos de transformació del sòl i d'urbanització dels seus respectius 
terrenys, s'ha limitat a l'estricta refosa en un text d'aquelles normes legals 

que havien de ser objecte de refosa, sense altres modificacions diferents a la 
de procurar utilitzar un llenguatge administratiu més actual i no sexista. 
 

 Capítol VI. Registres administratius, convenis urbanístics i 
entitats col·laboradores. 
 

 Aquesta titulació del capítol tenia sentit quan l'article 169, que regulava 
les agrupacions d'interés urbanístic, formava part integrant i encapçalava els 

cinc preceptes que componien aquesta secció, però en el text refós que es 
proposa les agrupacions d'interés urbanístics (l'article 177) forma part 
integrant del capítol anterior, que es dedica als programes per al 
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desenvolupament d'actuacions aïllades (articles 174 a 177), per la qual cosa 
s'aconsella que, en el cas de mantindre aquest criteri, es modifique la redacció 

de la titulació d'aquest capítol VI, podent transformar-se o simplificar-se en: 
“Registres administratius i convenis urbanístics”. 

 
A l'article 179 (abans 170). Registre municipal de solars i edificis a 

rehabilitar. 

 
 L'apartat 4t d'aquest precepte ha substituït la referència temporal del 

vigent article 170 de la LOTUP, “en el termini de cinc anys des de l'aprovació 
d'aquesta llei”, que va ser introduïda per la regla 95 continguda de l'annex de 
la Llei de la Generalitat 1/2019, de 5 de febrer, de modificació de la Llei de la 

Generalitat 5/2014, de 25 de juliol, per aquesta altra referència temporal: 
“abans del 8 de febrer de 2024”, que en principi seria una altra manera de 

designar la data de finalització d'aquell termini inicialment consignat en 5 
anys, però sense alterar el seu significat, si bé l'Ajuntament d'Alfafar  ha 

criticat la determinació d'aquest termini en les seues al·legacions. 
 
 Referent a això, tenint en compte que la citada Llei de la Generalitat 

1/2019, de 5 de febrer, de modificació de la Llei de la Generalitat 5/2014, de 
25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat 
Valenciana, va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana   
núm. 8481, del dia 7 de febrer de 2019, i va entrar en vigor l'endemà al de la 
seua publicació oficial, tal com va disposar la seua disposició final única, es 

considera que amb la modificació de la redacció que es proposa d'aquell 
termini de 5 anys per un terme o dia final, “abans del dia 8 de febrer de 2024”, 

no es produeix cap extralimitació que conculque o vulnere l'habilitació que el 
legislador valencià va atorgar al Consell en la disposició final segona de la Llei 
de la Generalitat 3/2020, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, que ja hem citat. 
 

A l'article 180 (abans 171). Registre Autonòmic d'Instruments de 
Planejament Urbanístic. 
 
 Aquest precepte es refereix, en dues ocasions, a les previsions 

contingudes “en l'annex IX d'aquesta llei o disposició reglamentària que el 
substituïsca”, en l'apartat 1r i en l'apartat 3r. 
 

 Referent a això, hem de posar de manifest que aquesta redacció ha de 
ser rectificada en diferents direccions. En primer lloc, com ja s'ha indicat com 
a suggeriment general, totes les remissions a “aquesta llei”, o a “la present 

llei”, s'haurà de corregir per: “aquest text refós”, o bé “el present text refós”, 
com corresponga. 

 
 En segon lloc, certament el contingut dels annexos va ser deslegalitzat 
i, en virtut de la disposició final quarta de la LOTUP, després de la nova 
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numeració de les disposicions finals que va aprovar la Llei de la Generalitat 
1/2019, de 5 de febrer, el contingut dels annexos “podrà ser modificat 
mitjançant Decret del Consell”, la qual cosa implica el seu deslegalització i 
consegüent habilitació per a ser regulat en norma reglamentària, tal com han 

posat en relleu diversos òrgans preinformants. 
 

 No obstant això, aquesta possibilitat de deslegalització encara no ha 
sigut utilitzada, sense que tampoc siga possible assegurar quan s'emplenarà 
o, en el seu cas, si quedarà inèdita, la qual cosa provoca que les expressions 

que s'utilitzen: “inscrits en la forma assenyalada en l'annex IX d'aquest text 
refós (en el text remés, aquesta llei) o disposició reglamentària que el 
substituïsca” produïsca algunes confusions, en utilitzar diverses expressions 
de manera inexacta, com són: llei/text refós, modificació/substitució, Decret 

del Consell/disposició reglamentària, per la qual cosa es proposa la següent 
redacció: “inscrits en la forma assenyalada en l'annex IX d'aquest text refós, 
sense perjudici que les seues previsions puguen modificar-se mitjançant Decret 
del Consell” (paràgraf 1r) i “a què es refereix l'annex IX d'aquest text refós, 
sense perjudici que les seues previsions puguen modificar-se mitjançant Decret 
del Consell” (paràgraf 3r), o altres locucions equivalents. 
 

 Capítol VII. Projectes d'urbanització. 

 
Es constata que aquests preceptes, articles 182 a 184, es limiten a 

l'ordenada refosa dels preceptes vigents de la LOTUP que regulen els projectes 

d'urbanització. 
 

 A l'article 183 (abans 174). Documentació i tramitació dels 
projectes d'urbanització. 
 

 Quan l'article 183 detalla els documents que comprenen els projectes 
d'urbanització en el seu apartat 1r i aquest inclou els informes ambientals i 
les contramesures proposades sobre la incidència ambiental en l'àmbit de les 

actuacions i en el seu entorn (incís f), es recomana que en aquesta previsió 
mediambiental s'incloga igualment una referència al “principi de prevenció de 

riscos naturals i accidents greus”. Això es justifica en què la recent Llei 
7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició ecològica (BOE núm. 121, 
de 21 de maig), ha modificat en la seua disposició final quarta la legislació 

estatal bàsica del sòl, en els termes exposats, en modificar la lletra c) de 
l'article 20.1 del text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, la qual cosa repercuteix en els 

criteris bàsics que s'han de respectar per a la redacció dels plans o altres 
instruments de planejament urbanístic i, per lògica derivació o conseqüència, 

en els criteris per a la redacció dels projectes de les obres d'urbanització que 
els executen o materialitzen. 
 

 Al TÍTOL III. Gestió de l'edificació i la rehabilitació. 
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 En els tres capítols no s'introdueixen modificacions diferents a les ja 

contingudes en la LOTUP/2014, incloent expressions de llenguatge inclusiu 
com: la persona propietària. 

 
Al TITULO IV. Règim del sòl no urbanitzable i del sòl urbanitzable 

sense programa d'actuació. 

 
Capítol I. Normes generals per a la gestió territorial en el sòl no 

urbanitzable. 
 

A l'article 211 (abans 197). Ordenació d'usos i aprofitaments en 

sòl no urbanitzable.  
 
S'introdueix una modificació en l'apartat “a” amb la finalitat d'esclarir 

el concepte tècnic de banys destinats a usos no residencials o terciaris, no 
obstant això, seria més requerisc incloure la normativa específica en matèria 

de sanitat i higiene en les explotacions agràries que ha generat aquesta 
modificació, en concordança amb la finalitat aclaridora de la modificació 
introduïda, com així suggereix l'Advocacia de la Generalitat. 

 
Diu així la modificació introduïda: 

 
“A aquest efecte no tindran la consideració de banys destinats a tals 

usos les instal·lacions d'aigua i sanejament que tinguen per objecte complir amb 
la normativa en matèria de sanitat i higiene de les explotacions agràries. Les 
Administracions públiques hauran de vetlar per l'exercici de les seues potestats 
de disciplina urbanística respecte de les edificacions amb finalitats 
agropecuaris que sense autorització siguen destinats a usos residencials o 
terciaris”. 
 

Així mateix, en l'apartat quart de l'esmentat article 211, s'introdueix 

el que es disposa en la Disposició Addicional Onzena de la LOTUP, a fi 
d'harmonitzar la sistemàtica de la norma. 

 

A l'Article 214 (abans 200). Actuacions promogudes pels 
particulars. 
 

S'afig un nou paràgraf a l'apartat primer: “tampoc estaran subjectes a 
llicència, sinó a declaració responsable, les activitats de manteniment i 
conservació de les estructures i infraestructures per a la producció agropecuària 
que no alteren les prestacions de la pròpia infraestructura, ni s'altere l'ús i 
aprofitament del sòl no urbanitzable”. 

 
Introdueix un supòsit nou d'actuacions promogudes pels particulars 

que no estan subjectes a llicència urbanística municipal, sinó a declaració 
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responsable. Aquest suposat nou, com adverteix l'Advocacia de la Generalitat 
en el seu informe de data 26 de novembre de 2021, és el d'activitats de 

manteniment i conservació de les estructures i infraestructures per a la 
producció agropecuària que no alteren les prestacions de la pròpia 

infraestructura, ni s'altere l'ús i aprofitament del sòl no urbanitzable. 
 
Considerem que s'ha introduït una excepció nova que innova 

l'ordenament jurídic fora de l'àmbit de la delegació, per la qual cosa ha de 
procedir-se a la seua supressió. 

 
Aquesta observació és de caràcter essencial a l'efecte de l'article 77.3 

del Reglament d'aquest Consell. 

 
A l'Article 216 (abans part del 202). Activitats que requereixen 

declaració d'interés comunitari. 

 
S'afig un segon paràgraf que diu així “l'autorització d'aquests usos i 

aprofitaments no requeriran de declaració d'interés comunitari als supòsits 
previstos en els articles 217, 218 i 219 d'aquesta llei. En aquests supòsits 
s'haurà de sol·licitar, amb caràcter previ a l'atorgament de la llicència 
municipal, un informe de la Conselleria competent en matèria d'urbanisme i 
ordenació del territori i de les administracions les competències de les quals 
puguen resultar afectades per la implantació d'aquestes actuacions”. 

 
El subratllat és nostre i fa referència a l'anterior apartat sisé de l'article 

202 LOTUP, canviant de lloc amb la finalitat aclaridora de fixar els supòsits 
en els quals s'haurà de sol·licitar informe previ a la Conselleria competent. 

 
A l'Article 217 (abans part del 202). Excepcions a l'exigència de 

declaració d'interés comunitari per existir un planejament territorial. 

 
L'apartat segon de l'article 217 diu així: “Tampoc requeriran de 

declaració d'interés comunitari les instal·lacions d'energia renovable que 
compte amb un pla especial aprovat que ordene específicament aquests usos 
vinculats a la utilització racional dels recursos naturals en el medi rural”, 
introduint un supòsit que anteriorment era d'exempció, passant ara a ser una 
excepció, reubicant-ho actualment respecte del text anterior, sense que siga 

procedent realitzar-lo a través de la delegació legislativa, ja que suposa una 
innovació de l'ordenament jurídic. 

 

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

A l'Article 219 (abans part del 202). Excepcions a l'exigència de 
declaració d'interés comunitari per a determinades activitats. 
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En línia amb l'observació essencial realitzada anteriorment a l'article 
217 projectat, el nou article 219 (que substitueix a l'article 202 de la LOTUP) 

hauria de recollir els apartats 1, 2 i 3 del citat article 202.4 a) de la LOTUP, 
tal com també ha manifestat l'Advocacia de la Generalitat en el seu informe 

de 26 de novembre de 2020, i atés que el text refós no pot introduir 
innovacions a l'ordenament jurídic. 
 

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

 
Llibre III. Disciplina urbanística. 
 

Títol Únic. Disciplina urbanística. 
 
Capítol II. Protecció de la legalitat urbanística. 

 
 Als articles 252, 253 i 255. 

 
 Tots ells inclouen la participació de l'Agència Valenciana de Protecció 
del Territori per a exercir les potestats autonòmiques de protecció de la 

legalitat urbanística previstes en aquest Text Refós i en el Decret 52/2021, de 
9 d'abril, del Consell, d'aprovació dels estatuts de l'Agència  Valenciana de 

Protecció del Territori. 
 
 La Disposició transitòria 28a del Text Refós fixa, com ja feia la DT14ª 

de la LOTUP, la data límit per al ple funcionament d'aquest òrgan, que és el 
dia 31 de desembre de 2021. 
 

No obstant això, ha de tindre's en compte que el propi Decret 52/2021, 
en la seua Disposició Addicional Primera va preveure que 

 
“1. L'exercici de la potestat de protecció de la legalitat urbanística, 

sancionadora i de restabliment de la legalitat urbanística per l'Agència, es 
produirà en el moment que així ho acorde la Presidència del Consell de Direcció, 
que determinarà la data concreta d'assumpció progressiva de les funcions de 
l'organisme. 

 
2. El Consell de Direcció haurà de celebrar la seua primera sessió en el 

termini màxim de 6 mesos següents a l'entrada en vigor d'aquest decret”. 
 

És a dir, el Decret va entrar en vigor el dia 10 d'abril de 2021 pel que el 
dia 10 d'octubre haurà d'haver-se celebrat la primera sessió del Consell de 
Direcció.  

 
 Per tant, i als únics efectes d'advertir el compliment de tal precepte, es 

recorda que el termini per a la posada “plena” en funcionament inclou també 
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la prèvia convocatòria i sessió del Consell de Direcció, que haurà de tindre 
lloc abans del 10 d'octubre de 2021. 

 
A més, ja que la DT 28a fixa una data límit per a la posada “plena” en 

funcionament, hauria de contemplar-se un règim d'assumpció temporal de 
competències fins que l'AVPT estiga en “ple” funcionament. 

 

Per això seria aconsellable incorporar al contingut de la DT 28a el 
contingut de la DT 1a del Decret 52/2021, citat, que disposa que “La direcció 
general competent en urbanisme continuarà exercint les seues competències de 
protecció de la legalitat urbanística, fins que la Presidència del Consell de 
Direcció acorde l'assumpció efectiva de la potestat sancionadora i de 

restabliment de la legalitat urbanística. A partir d'aqueix moment, l'Agència 
serà la competent per a tramitar, resoldre i executar els expedients 
sancionadors i de protecció de la legalitat urbanística incoats amb anterioritat 
per la direcció general competent en urbanisme”. 

 

 A l'article 259. Procediment de restauració de la legalitat 
urbanística 

 
 Aquest article regula el procediment de restauració de la legalitat 
urbanística i en el seu apartat 3 preveu: 

 
“L'òrgan actuant podrà suspendre l'execució de l'ordre de restauració fins 

que la resolució siga ferma per via administrativa. En particular, es podrà 
suspendre l'execució de l'ordre de restauració quan estiga en tramitació algun 
instrument de planejament o de gestió urbanística, l'aprovació de la qual la fera 
innecessària. L'execució de l'ordre de restauració es produirà també en els 
altres casos expressament previstos en la Llei”. 
 

I l'article 240 actual disposa: 
 

“L'òrgan actuant pot suspendre l'execució de l'ordre de restauració fins 
que la resolució siga ferma per via administrativa. En particular, es pot 
suspendre l'execució de l'ordre de restauració quan a través de la tramitació 
d'algun instrument de planejament de desenvolupament del planejament 
general o de la gestió urbanística, es poguera legalitzar l'actuació afectada 

sense llicència de forma sobrevinguda i la fera innecessària, una vegada 
aprovat l'instrument”. 
 
 De la lectura de tots dos preceptes es col·legeix que el precepte projectat 
altera la redacció de l'article 240 -vigent- i, malgrat que sembla a priori no 

modificar el seu contingut, la seua dicció literal genera dubtes al destinatari 
de la norma. 
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Mentre l'article projectat permet la suspensió de l'ordre de restauració 
quan s'estiga tramitant algun instrument de planejament o de gestió 

urbanística, “l'aprovació de la qual la fera innecessària”, el vigent article 240 
de la Llei 5/2014 permet la suspensió de l'ordre de restauració, una vegada 

aprovat l'instrument de planejament o de gestió urbanística. 
 
 Malgrat que l'Advocacia de la Generalitat considera que la nova redacció 

és “una modificació que aclareix dubtes sorgits sobre aquest tema i que 
introdueixen canvis que, al nostre judici, no innoven l'ordenament jurídic i pot 
entendre's que estan dins del concepte de “regularitzar, aclarir i harmonitzar” 
previst en la Constitució Espanyola”, aquest Consell entén que la seguretat i 

lògica jurídiques fan necessari el manteniment de la redacció íntegra inicial, 
això és, de l'actual article 240 de la Llei 5/2014, i això pels següents motius: 
 

-En primer lloc perquè mentre la redacció actual sembla permetre la 
suspensió d'aquesta ordre de restauració, una vegada aprovat l'instrument, 

per poder-se en aqueix moment legalitzar l'actuació, la dicció del precepte 
projectat sembla donar a entendre que la suspensió de l'ordre de restauració 
cabria també abans de l'aprovació de l'instrument urbanístic de què es tracte. 

 
-A més, l'expressió “es podrà suspendre l'execució de l'ordre de 

restauració quan estiga en tramitació algun instrument de planejament o de 
gestió urbanística, l'aprovació de la qual la fera innecessària” tampoc aclareix 
si la suspensió cap únicament quan, dictada l'ordre de restauració, està en 

tramitació un instrument de planejament, o si cabria per contra suspendre 
quan, després de dictada l'ordre de restauració, es tramita un instrument de 

planejament que és susceptible de legalitzar l'actuació de què es tracte. 
 
 Per això, segons el parer d'aquest òrgan consultiu la redacció projectada 

excedeix la tècnica de la legislació delegada, perquè ni aclareix ni harmonitza 
la regulació existent sinó que introdueix major confusió en l'aplicació de la 
norma pels seus destinataris, per la qual cosa haurà de mantindre's la 

redacció del vigent article 240 LOTUP. 
 

A la disposició transitòria cinquena. Pèrdua de vigència i 
cessament en la producció d'efectes de les memòries ambientals. 

 

S'introdueix en aquesta disposició (anterior disposició transitòria 8a 
de la Llei 1/2019) un segon paràgraf nou que assenyala que “Les memòries 
ambientals que pogueren emetre's a l'empara d'aquella llei a partir de l'1 de 
gener de 2021 perdran la seua vigència i cessaran en la producció dels efectes 
que li són propis si, una vegada notificades al promotor, no s'haguera procedit 
a l'aprovació del pla en el termini màxim de dos anys”. 

 
 En relació amb aquest segon paràgraf, si bé en l'Informe, de 26 de juny 
de 2020, de la Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i 
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Paisatge, s'argumenta que “Aquesta regla complementària es fa necessari per 
a satisfer una llacuna que d'una altra manera existiria. Es fa necessària 
aquesta regla per a donar resposta a la situació que es pot donar en el cas que 
la memòria ambiental s'emeta després de l'entrada en vigor de la Llei 1/2019 
(això és, després del 8 de febrer de 2019)”, s'estima, com es recull en l'Informe 
de l'Advocacia de la Generalitat, de 26 de novembre de 2020, que l'anterior 

Disposició Transitòria Cinquena introdueix un nou paràgraf (paràgraf segon) 
que està incloent una possibilitat que contradiu la finalitat del règim transitori 
regulat en la DT 8a de la Llei 1/2019, per tant, ha de suprimir-se en estar 

fora de l'àmbit del text refós projectat. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament 

d'aquest Consell. 
 

A la Disposició final segona. Modificació de la Llei 10/2010, de 9 
de juny, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció valenciana. 

 

En relació amb aquesta Disposició, atés que la Llei 10/2010, de 9 de 
juny, ha sigut derogada per la nova Llei 4/2021, 16 d'abril, de Funció Pública, 

en els termes establits en les Disposicions Finals Primera i quarta, és pel que 
ha de procedir-se a la supressió de la DF Segona projectada del text refós, 
havent-se d'estar al que dispose la nova llei sobre funció pública. 

 
 A l'Annex VII.- Contingut de l'estudi ambiental i territorial 
estratègic. 

 
 L'estudi ambiental i estratègic dels plans o programes urbanístics ha de 

contindre un esbós del contingut i dels seus objectius principals, dels 
aspectes més rellevants de la situació actual del medi ambient i del model 
territorial, de les característiques mediambientals o territorials de les zones 

que puguen veure's afectades de manera significativa, de qualsevol problema 
mediambiental que siga rellevant per al pla o el programa, així com dels 

objectius de protecció mediambiental i de sostenibilitat del model territorial i 
els probables efectes significatius, inclosos els efectes secundaris, que 
l'ordenació urbanística proposada ocasione en el medi ambient i en el model 

territorial, incloent aspectes com ara la biodiversitat, la població, la salut 
humana, la fauna, la flora, la terra, l'aigua, l'aire, els factors climàtics i la 
seua incidència en el canvi climàtic. Per això, es reitera la mateixa 

recomanació anterior, això és, que en l'anàlisi mediambiental existisca una 
referència explícita al principi de prevenció dels riscos naturals i d'accidents 

greus. 
 

En efecte, la disposició final quarta de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de 

canvi climàtic i transició ecològica, ha modificat l'article 20.1 del text refós de 
la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 

7/2015, de 30 d'octubre, introduint un nou criteri bàsic d'utilització del sòl, 
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un nou criteri rector que té el caràcter de legislació bàsica i que possibilita -
o, en el seu cas, impedeix- la transformació del sòl i el seu aprofitament 

urbanístic  
 

En relació amb els restants Annexos, no s'introdueix cap variació 
respecte al text original. 

 

Examinat el projecte de Decret legislatiu del Consell, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la 

Comunitat Valenciana, és conforme amb l'ordenament jurídic sempre que 
s'atenguen les observacions essencials efectuades en el cos del Dictamen. 
 

 
III 

CONCLUSIÓ 

 
 

Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu   de la 
Comunitat Valenciana és del parer que: 

 

El Projecte de decret legislatiu del Consell, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat 

Valenciana és conforme amb l'ordenament jurídic sempre que s'atenguen les 
observacions essencials. 

 

 V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 València, 2 de juny de 2021 

 
       EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
HONORABLE SR. CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES 

PÚBLIQUES I MOBILITAT. 


