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Dictamen   678/2022 
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Hble. Sra.: 
 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 9 de novembre de 2022, sota la Presidència 

de l’Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
  

 
 
 
 
 

De conformitat amb la comunicació d’11 d’octubre de 2022 (Registre 
d’entrada de 13 d’octubre ), el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, sobre l’Avantprojecte de llei de la Generalitat, de protecció lumínica 
del medi nocturn de la Comunitat Valenciana. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
De l’examen de l’expedient administratiu es desprén que: 
 
 
Primer. Mitjançant un escrit del sotssecretari de la Conselleria 

d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica d’11 d’octubre de 2022, s’ha remés a aquest òrgan consultiu 
l’expedient relatiu a l’Avantprojecte de llei de la Generalitat de protecció 
lumínica del medi nocturn a la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que 
disposa l’article 10 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 

 Segon. L’expedient remés està integrat, entre altres, pels documents 
següents: 

 
1. Resolució de la consellera consultant, de 29 d’octubre de 2022, d’inici 

del procediment d’elaboració de l’Avantprojecte de llei. 
 
2. Primer esborrany de l’Avantprojecte de llei. 
 
3. Informe sobre consulta pública prèvia emés pel director general de 

Transició Ecològica, de 5 d’octubre de 2021. 
 
4. Informes sobre l’impacte de gènere, en la infància i l’adolescència i 

en la família i Informe sobre l’afectació del projecte a programes informàtics, 
emesos pel director general de Transició Ecològica de 4 d’octubre de 2021. 

 
5. Memòria econòmica, del director general de Canvi Climàtic de 7 

d’octubre de 2021. 
 
6. Informe sobre la necessitat i oportunitat emés pel director general de 

Transició Ecològica, de 20 d’octubre de 2021. 
 
7. Escrit de la directora general de Pressupostos, de 15 de febrer de 

2022, en què sol·licita l’ampliació de la memòria econòmica de la norma. 
 
8. Nova memòria econòmica ampliada de 20 d’abril de 2022, del director 

general de Transició Ecològica. 
 
9. Informe de la directora general de Pressupostos d’11 de maig de 2022. 
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10. Informe del director general de Transició Ecològica sobre el tràmit 
d’informació pública a l’Avantprojecte de llei, de data 25 de maig de 2022. 

 
11. Segon esborrany de l’Avantprojecte de llei. 
 
12.Certificat del secretari de la Comissió de 15 de juny de 2022 en el 

qual s’indica que en la sessió telemàtica plenària de 24 de juny de 2022 es va 
emetre un informe favorable al projecte de norma de la Comissió Mixta de 
Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies. 

 
13. Informe de l’Advocacia de la Generalitat de 5 d’agost de 2022. 
 
14. Informe d’adaptació de la norma a les observacions efectuades per 

l’Advocacia de la Generalitat realitzat pel director general de Transició 
Ecològica, de 19 de setembre de 2022. 

 
15.Informe negatiu de petjada dels grups d’interés, de 19 de setembre 

de 2022, del director general de Transició Ecològica. 
 
16. Certificat de la secretària del Consell Assessor i de Participació del 

Medi Ambient, de 16 d’agost de 2022, en el qual s’indica que en la sessió 
d’aquest òrgan de data 30 de novembre de 2022 es va tractar l’Avantprojecte 
sotmés a consulta. 

 
17. Certificat negatiu del sotssecretari de 20 de setembre de 2002. 
 
18. Tercer esborrany de l’Avantprojecte de llei. 
 
19. Informe del sotssecretari de data 21 de setembre de 2022. 
 
20. Conformitat a l’Avantprojecte  de llei de la consellera d’Agricultura, 

Desenvolupament Rural i Transició Ecològica de 22 de setembre de 2022. 
 
21. Certificat de l’Acord del Consell de conformitat a l’Avantprojecte de 

Llei.  
 
I en aquest estat del procediment es va remetre l’expedient a aquest 

Consell per al seu dictamen. 
 

 
II 

CONSIDERACIONS 
 
 
Primera. Naturalesa del dictamen. 
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L’article 10.2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 19 de 

desembre, preveu que el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana serà preceptivament consultat quan es tracte d’avantprojectes de 
lleis elaborats per l’Administració Autonòmica. 

 
Tractant-se, en el present cas, de l’Avantprojecte de llei de la Generalitat 

de Protecció Lumínica del Medi Nocturn de la Comunitat Valenciana,  la 
consulta resulta preceptiva. 

 
 
Segona. Procediment d’elaboració del Projecte. 
 
En la tramitació del procediment s’han complit els tràmits essencials 

exigits per l’article 42 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, per 
a l’elaboració dels avantprojectes de lleis i en el Decret 24/2009, de 13 de 
febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat. 

 
El procediment d’elaboració de l’Avantprojecte de llei es va iniciar per 

Resolució de la consellera consultant de 29 d’octubre de 2021. 
 
De conformitat amb les previsions contingudes en els cossos legals citats 

anteriorment s’han incorporat al procediment un Informe sobre la necessitat i 
oportunitat d’aprovar la norma projectada així com una Memòria econòmica 
sobre l’estimació del cost previst, subscrits pel director general de Transició 
Ecològica. 

 
S’han incorporat també a l’expedient l’Informe sobre l’impacte de gènere, 

segons disposa l’article 4.bis de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, 
per a la igualtat entre dones i homes, i l’Informe sobre l’impacte en la infància i 
l’adolescència i la família, exigit per l’article 6 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol 
de 2008, de la Generalitat, de protecció integral de la infància i l’adolescència 
de la Comunitat Valenciana. En tots s’assenyala que la norma manca d’impacte 
en els àmbits objecte d’informe. 

 
Respecte a l'elaboració dels citats informes, aquest Consell Jurídic 

Consultiu s'ha pronunciat en diversos dictàmens, entre altres, el Dictamen 
711/2019, assenyalant que els informes sobre l'impacte de gènere, sobre 
l'impacte en la infància i en l'adolescència i sobre l'impacte en la família 
haurien d'haver sigut emesos pels òrgans de l'Administració especialitzats i 
competents en la matèria i no ser unes meres declaracions rituals, sense 
aportació de cap dada ni anàlisi de la situació sobre la qual tindrà incidència 
la norma: “(…) perquè els informes d'impacte resulten efectius han de 
contindre una sèrie de dades que permeten l'anàlisi pel que fa a la situació en 
l'àmbit on la norma desplegarà els seus efectes. Una vegada reunida aquesta 
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informació es podria determinar si la norma de referència té impacte positiu 
o negatiu i, en cas d'impacte negatiu, poder adoptar mesures per a afavorir la 
igualtat de dones i homes en l'àmbit de la norma projectada”. 

 
La Llei 9/2003, d'igualtat de la Comunitat Valenciana, de 2 d'abril, es 

va modificar per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, que en l'article 45 afig 
l'article 4bis en el qual es regulen els informes d'impacte de gènere. 

 
Aquesta regulació concreta que l'elaboració ha de ser desenvolupada 

pel departament o centre directiu que proposa la norma, pla o programa 
d'acord amb les instruccions i directrius que dicte l'òrgan competent en la 
matèria i haurà d'acompanyar la proposta des de l'inici de la tramitació. Amb 
la finalitat d’acomplir aquest precepte el Govern Valencià a través de la 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que té les competències en 
matèria d'igualtat de dones i homes ha elaborat una guia que figura en la 
seua pàgina web (consultada 03/11/2022) que ha d'acompanyar-se amb els 
projectes normatius. En aquesta guia s'indiquen els continguts mínims que 
s'han d'incorporar en els informes que, seguint el model europeu encara que 
una mica més extensa, s'organitzen en sis apartats que han d'emplenar-se 
pels diferents departaments o centres.  

 
A més, en el cas concret, la norma projectada es veu afectada pel que 

preveu el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del 
text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, en l'article 
13 del qual, regula la cohesió social, perspectiva de gènere i urbanisme i al 
punt 2, s'estableix: “Les polítiques i els plans de les administracions públiques 
en matèria d'urbanisme i ordenació del territori han d'incloure mesures 
destinades a fer efectiu el principi d'igualtat entre les persones. En aquest 
sentit, la perspectiva de gènere s'ha d'incloure en el disseny, la definició i 
l'execució del planejament urbanístic i complir amb els criteris de l'annex XII 
d'aquest text refós, o disposició reglamentària aprovada mitjançant Decret del 
Consell que el modifique…”.  

 
En el citat annex XII, s'estableixen els criteris i regles per a la 

planificació amb perspectiva de gènere, i entre aquests criteris, normes 
específiques sobre seguretat en l'espai públic, (apartat 5), itineraris que 
garantisquen la seguretat dels usuaris i usuàries amb la il·luminació i 
visibilitat necessària (5.1), visibilitat de les parades de transport públic (5.5), 
normes sobre vegetació, il·luminació i mobiliari urbà en espais per als 
vianants, sempre amb caràcter inclusiu i amb perspectiva de gènere (6.1), 
disseny dels vestíbuls i altres elements comuns dels edificis d'habitatges, 
mitjançant la perspectiva de gènere, garantint la seguretat, amb visibilitat des 
de l'exterior, eliminació de racons no visibles, il·luminació adequada, polsador 
d'alarma, etc.. (8.3.), posant l'accent, en la necessitat de garantir la seguretat 
en els itineraris nocturns, fomentant el transport públic i creant itineraris 
segurs, amb il·luminació adequada (9.3). 
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Per tant l'Informe sobre l'impacte de gènere, a més del que s’ha 

manifestat que s’haurien d'haver emés pels òrgans de l'Administració 
especialitzats, i no ser una mera declaració ritual, i complir-se els continguts 
mínims als quals s'ha fet referència, s’hauria d'haver analitzat el que estableix 
la normativa específica que li és aplicable. 

 
Aquesta observació té caràcter essencial a l'efecte del que disposa 

l'article 77.3 del nostre Reglament. 
 
Consta l’informe favorable de la directora general de Pressupostos. 
 
Figura també en l’expedient un certificat de la secretària del Consell 

Assessor i de Participació del Medi Ambient, en el qual s’indica que en la sessió 
d’aquest òrgan de data 30 de novembre de 2022 es va tractar l’Avantprojecte 
sotmés a consulta. 

 
Així mateix, l’Avantprojecte de llei objecte del present dictamen ha sigut 

sotmés a informe de l’Advocacia de la Generalitat, que va ser emés en data 5 
d’agost de 2022. 

 
Finalment s’ha incorporat a l’expedient l’Informe del sotssecretari de la 

Conselleria consultant conforme preveu l’article 42.3 de la Llei del Consell. 
 
 
Tercera- Marc Normatiu. 

 
El marc de la política energètica i climàtica a Espanya està determinat 

per la Unió Europea (UE) que, al seu torn, respon als requeriments de l'Acord 
de París aconseguit en 2015 per a donar una resposta internacional i 
coordinada al repte de la crisi climàtica. La UE va ratificar l'Acord de París a 
l'octubre de 2016, la qual cosa va permetre la seua entrada en vigor al novembre 
d'aquest any. Espanya va fer el mateix en 2017, establint així un compromís 
renovat amb les polítiques energètiques i de canvi climàtic. En aquest context, 
la Comissió Europea va presentar en 2016 el denominat “paquet d'hivern” 
(“Energia neta per a tots els europeus”, COM (2016) 860 final) que s'ha 
desenvolupat a través de diversos reglaments i directives. Entre ells es va 
incloure la revisió de la Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i de 
Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica. Aquesta 
revisió, realitzada a través de la Directiva 2018/2002 del Parlament Europeu i 
del Consell d'11 de desembre de 2018, exigeix un esforç addicional important a 
tots els Estats membres en relació amb els seus objectius d'estalvi energètic. 
Destaca el compromís d'Espanya amb les polítiques i mesures d'estalvi i 
eficiència energètica. Mentre que l'objectiu de millora d'eficiència energètica a la 
Unió Europea en 2030 és del 32,5%, tenint en compte com un dels principis 
fonamentals el de “primer, l'eficiència energètica”, Espanya ha comunicat a la 
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Comissió Europea el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021–2030 (PNIEC) 
en què es preveu que el país aconseguisca en 2030 una millora del 39,5% en 
eficiència energètica en energia primària. El Pla Nacional Integrat d'Energia i 
Clima (PNIEC) 2021-2030 defineix els objectius de reducció d'emissions de 
gasos d'efecte d'hivernacle, de penetració d'energies renovables i d'eficiència 
energètica. Determina les línies d'actuació i la senda que, segons els models 
utilitzats, és la més adequada i eficient, maximitzant les oportunitats i beneficis 
per a l'economia, l'ocupació, la salut i el medi ambient; minimitzant els costos i 
respectant les necessitats d'adequació als sectors més intensius en CO₂. El 
PNIEC es configura com el marc d'energia i clima que estableixen les bases per 
a la modernització de l'economia espanyola, la creació d'ocupació, el 
posicionament de lideratge d'Espanya en les energies i tecnologies netes que 
dominen la dècada vinent, el desenvolupament del medi rural, la millora de la 
salut de les persones i el medi ambient, i la justícia local. 

 
La implantació d'aquestes solucions ha de secundar-se en un canvi 

legislatiu que promoga i assegure la introducció de mesures d'estalvi i eficiència 
energètica, entre elles, la utilització de les fonts lluminoses de major eficiència 
lumínica, la millora de la qualitat reflectora i direccional de la lluminària i la 
implantació de sistemes de regulació del flux lumínic de les fonts lluminoses i 
de les enceses i apagats, que permeten la variació al llarg de la nit en funció de 
les necessitats dels ciutadans. 

 
La Constitució Espanyola recull la protecció del medi ambient com un 

principi rector de la política social i econòmica, i estableix en l’article 45 el dret 
a gaudir d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona i el 
deure de conservar-lo, així com l’obligació de tots els poders públics de vetlar 
per la seua protecció, millora i, si escau, la restauració dels espais degradats 
per l’activitat humana.  

 
De conformitat amb l’article 149.1.23a, correspon a l’Estat la legislació 

bàsica sobre la protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de 
les comunitats autònomes d’establir normes addicionals de protecció, per la 
qual cosa la llei autonòmica ha d’adequar-se al repartiment competencial de la 
Constitució que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per a aprovar la 
legislació bàsica en matèria de protecció del medi ambient i d’indústria. 

 
En l'actualitat es troba en tramitació per l'Estat el Projecte de reial decret 

pel qual s'aprova el Reglament d'estalvi i eficiència energètica i reducció de la 
contaminació lumínica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues 
instruccions tècniques complementàries, i que constitueix una norma de 
desenvolupament de la llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria. El Projecte de 
reial decret a adoptar, deroga l'actualment en vigor Reial decret 1890/2008, de 
14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en 
instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques 
complementàries, incorporant noves tecnologies d'il·luminació no considerades 
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en aquest. Fixa les condicions tècniques que han de complir les instal·lacions 
d'enllumenat exterior, amb vista a millorar-ne l’eficiència i l’estalvi energètic i 
per tant reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. Així mateix, 
estableix les condicions per a limitar la contaminació lumínica i reduir la llum 
intrusa o molesta que pogueren provocar aquestes instal·lacions. La seua 
finalitat és: 1) Millorar l'eficiència i estalvi energètic, així com la disminució de 
les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i 2) Limitar la contaminació 
lumínica i reduir la llum intrusa o molesta.  

 
No obstant això s'estableix que l'aplicació d'aquesta nova normativa, no 

suposarà deterioració en la seguretat viària i en la dels vianants i propietats que 
han de proporcionar les instal·lacions d'enllumenat exterior, ja que la finalitat 
d'aquest enllumenat és contribuir a crear un ambient visual nocturn que 
permeta una disminució del risc d'accidents i un augment de la fluïdesa de la 
circulació de vehicles, creant condicions adequades per a la conducció d’aquests 
i una visibilitat idònia per al vianant, la seua seguretat i la dels edificis i béns 
de l'entorn. 

 
Aquest reial decret es dicta a l'empara del que disposen els articles 149.1. 

13é, 23é i 25é de la Constitució, que atribueixen a l'Estat la competència 
exclusiva sobre les bases i coordinació de la planificació general de l'activitat 
econòmica, sobre la protecció del medi ambient i sobre les bases del règim miner 
i energètic respectivament. 

 
La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de 

l'atmosfera, va establir en la disposició addicional quarta que les 
administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, han de 
promoure la prevenció i reducció de la contaminació lumínica, amb la finalitat 
de: 

 
a) Promoure un ús eficient de l'enllumenat exterior, sense 

menyscapte de la seguretat que ha de proporcionar a la persona que circula a 
peu, als vehicles i a les propietats. 

 
b) Preservar al màxim possible les condicions naturals de les hores 

nocturnes en benefici de la fauna, la flora i els ecosistemes en general. 
 
c) Previndre, minimitzar i corregir els efectes de la contaminació 

lumínica en el cel nocturn i, en particular, a l'entorn dels observatoris 
astronòmics que treballen dins de l'espectre visible. 

 
d) Reduir la intrusió lumínica en zones diferents a les que es pretén 

il·luminar, principalment en entorns naturals i interior d'edificis. 
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La Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per 
a la protecció del medi nocturn, en l’article 9, obligacions de les administracions 
públiques, estableix:  

 
“Les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, han 

de vetlar perquè: 
 
a) Els enllumenats distribuïsquen la llum de la manera més efectiva i 

eficient i utilitzen la quantitat mínima de llum per a satisfer els criteris 
d'enllumenat. 

 
b) Les lluminàries utilitzades siguen tancades o apantallades, d'acord amb 

el que estableixen els articles 6 i 7. 
 
c) Els enllumenats exteriors que s'instal·len preferentment tinguen 

acreditada la seua qualitat per a evitar la contaminació lumínica i estalviar 
energia, d'acord amb el que estableix l'article 7.3. 

 
d) Els components dels enllumenats s'ajusten adequadament a les 

característiques dels usos i de la zona il·luminada i emeten preferentment en la 
zona de l'espectre visible de longitud d'ona llarga. 

 
e) Els enllumenats estiguen connectats només quan faça falta, mitjançant 

temporitzadors, si escau. 
 
f) Els enllumenats es mantinguen apagats en horari nocturn, quan no 

siguen necessaris. 
 
g) Les instal·lacions i els aparells d'il·luminació siguen sotmesos al 

manteniment adequat per a la conservació permanent de les seues 
característiques”. 

 
 
A més en l'àmbit normatiu europeu, cal tindre en compte el Reglament 

(UE) 2019/2020, de la Comissió, d'1 d'octubre de 2019, pel qual s'estableixen 
requisits de disseny ecològic per a les fonts lluminoses i els mecanismes de 
control independents conformement a la Directiva 2009/125/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, així com el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions 
d'enllumenat exterior i les seues Instruccions tècniques complementàries EA-
01 a EA-07, o normativa que ho substituïsca en matèria d'estalvi i eficiència 
energètica i reducció de la contaminació lumínica en les instal·lacions 
d'enllumenat exterior, així com les seues instruccions tècniques 
complementàries.  
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A nivell autonòmic, l'Estratègia Valenciana davant el Canvi Climàtic 
2020-2030 recull mesures per a la mitigació de les emissions de gasos d'efecte 
d'hivernacle en el sector de les administracions públiques, la col·laboració amb 
les diputacions provincials i amb les administracions locals per a coordinar 
l'establiment de programes que promoguen l'estalvi energètic i l'ús d'energies 
renovables, amb actuacions concretes en l'àmbit de l'enllumenat exterior. 

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

atribueix a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l’execució de la 
protecció del medi ambient. 

 
Sobre aquest marc normatiu, i considerant necessari i urgent protegir 

l'espai nocturn contra els efectes nocius de la contaminació lumínica, 
l'Avantprojecte de la llei de la Generalitat Valenciana de protecció lumínica del 
medi nocturn a la Comunitat Valenciana pretén protegir l'espai nocturn en el 
nostre territori, tenint en compte que d'acord amb l’“Auditoria Operativa de la 
Gestió de l'Enllumenat Públic Exterior dels Municipis de la Comunitat 
Valenciana” de la Sindicatura de Comptes, exercicis 2015-2019, la 
contaminació lumínica es concentra d'una forma molt acusada en les zones més 
densament poblades, entre les quals s'inclou la zona mediterrània, amb un 
elevat risc d'exposició a aquesta forma de contaminació per a la societat 
valenciana i sense comptar fins hui amb un instrument normatiu específic de 
protecció del seu espai nocturn, que oferisca un adequat marc jurídic. 

 
Són diverses les comunitats autònomes que ja han aprovat normes sobre 

la mateixa matèria de la qual és objecte aquest dictamen. 
 
Entre aquestes, la regulació de la contaminació lumínica a Andalusia es 

regeix pel que estableix la Llei 7/2007, de 9 de juliol, de gestió integrada de la 
qualitat ambiental (Llei GICA) i el Decret 357/2010, Reglament per a la qualitat 
del cel nocturn a Andalusia i el Decret 75/2014, d'11 de març, pel qual es 
modifica el Decret 357/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament per a 
la protecció de la qualitat del cel nocturn enfront de la contaminació lumínica i 
l'establiment de mesures d'estalvi i eficiència energètica a Andalusia. 

 
A Catalunya, el Decret 190/2015, de 25 d'agost, desenvolupa la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn. 

 
A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'ha aprovat la Llei 3/2005, 

de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn. 
 
La Comunitat Foral de Navarra va aprovar la Llei foral 10/2005, de 9 de 

novembre, d'ordenació de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, que 
ha tingut el seu desenvolupament reglamentari pel Decret foral 199/2007, de 
protecció del medi nocturn a Navarra. 
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A Cantàbria, es va aprovar la Llei 6/2006, de 9 de juny, de prevenció de 

la contaminació lumínica, desenvolupada pel Decret 48/2010 de prevenció de 
la contaminació lumínica a Cantàbria. 

 
A Castella-Lleó es va aprovar la Llei 15/2010, de prevenció de la 

contaminació lumínica a Castella i Lleó. 
 
I a Extremadura es va aprovar la Llei 5/2010, de 23 de juny, de prevenció 

i qualitat ambiental de la Comunitat Autònoma d'Extremadura. 
 
 

Quarta. Estructura i contingut del Projecte. 
 
El text del Projecte consta d’una exposició de motius, vint-i-set articles, 

tres disposicions addicionals, tres disposicions transitòries i tres disposicions 
finals. 

 
 
Cinquena. Observacions al text del Projecte. 
 
 
Observacions a l’exposició de motius. 
 
En el paràgraf primer línia primera ha d’expressar-se que l’article 

149.1.23a és de la Constitució Espanyola. 
 
 En el tercer paràgraf es disposa que “La present llei s'adequa als 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència i eficiència segons el que estableix l'article 129.1 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques”. 
 
 En relació amb el citat article 129 de la Llei 39/2015, recordem que el 
Tribunal Constitucional en la Sentència 55/2018, de 24 de maig, va 
mantindre que, si bé el procediment administratiu comú constitueix una de 
les peces fonamentals sobre les quals s'assenta el dret administratiu, no cal 
regular, a través de normes estatals, l'exercici de la iniciativa legislativa de les 
comunitats autònomes. D'acord amb això, l'Alt Tribunal va declarar 
contràries a l'ordre de distribució de competències les previsions de la Llei 
39/2015 referides a l'elaboració d'avantprojectes de llei autonòmics, entre 
aquestes, el referit article 129. 
 
 Malgrat no resultar d'aplicació obligada en els avantprojectes legislatius 
autonòmics, no existeix, no obstant això, cap obstacle perquè en l'exposició 
de motius puga citar-se el precepte mencionat, si bé recordant la seua no 
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aplicació directa a la iniciativa legislativa autonòmica, i complint amb el que 
aquest precepte prescriu, és a dir, justificar l'adequació de la llei que es 
projecta als principis de bona regulació continguts en aquest precepte i no 
limitar-se a afirmar que s'adequa a aquests. 

 
 
Observacions a l’articulat.  
 
 
Article 7. Limitacions de paràmetres luminotècnics. 
 
La redacció última d’aquest precepte s’adequa en part a les 

observacions realitzades per l’Advocacia, que, amb relació al segon apartat i 
quant a les «excepcions», indica en el seu informe que no s’establia cap regla 
general, per tant hauria d’aclarir-se a quines regles es refereixen les 
excepcions. 

 
En la redacció actual s’ha introduït com a final del primer paràgraf de 

l’apartat 2 i de manera continuada «…amb caràcter general, els valors de les 
intensitats mitjanes permeses que es definiran reglamentàriament seran ateses 
com a valors màxims no s’hauran de sobrepassar».  

 
Per a una major comprensió i diferenciació amb l’anterior, es recomana 

que aquest text es faça constar com a punt i seguit, si la voluntat del legislador 
és donar a aquests valors la condició de regla amb caràcter general, en relació 
amb el segon paràgraf. 

 
S’atribueix a la Conselleria competent en  matèria de medi ambient la 

competència per a autoritzar la instal·lació, i es remet al que disposa la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
Compartim la consideració de l’Advocacia, quan fa referència que seria 

aconsellable que se suprimisca la remissió a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre 
citada, ja que no s’hi regula cap autorització, i màximament quan en el text 
projectat es remet a un procediment que es desenvoluparà 
reglamentàriament. 

 
També es fa referència a «els usos especificats en l’article 5», quan aquest 

article titulat «zonificació territorial», conté una classificació de zones, no 
d’usos. 

 
 
Article 8. Reglamentació tècnica.  
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En la línia tercera ha de substituir-se el punt situat després de la 
paraula «existents» per una coma. 

 
 
Article 10. Règim horari de l’enllumenat exterior. 

 
L’apartat 1.e) es remet a l’article 14.4 que no conté cap esment a la 

memòria justificativa. 
 

S’haurà de remetre, si escau, a la disposició en què s’exigisca la 
«memòria justificativa». 

 
 
Article 18. Potestat d’inspecció i control. 

 
S’haurà d’harmonitzar el projectat article 18.1 a) amb l’article  27, i 

completar-se «…o en la resta de zones quan les instal·lacions objecte 
d’inspecció siguen de titularitat municipal o d’altres administracions 
públiques»; o bé suprimir «municipal» i fer constar «altres administracions 
públiques». No s’ha de limitar només al municipi. 
 
 

Article 20. Procediment sancionador. 
 

Es recomana canviar la frase «s’estableix en la Llei 39/2015…» per «…és 
l’establit en la Llei…». 
 

 
Article 21. Mesures de caràcter provisional. 

 
L’article 56 de la Llei 39/2015 disposa: 
 
«Mesures provisionals. 
1. Iniciat el procediment, l’òrgan administratiu competent per a resoldre, 

podrà adoptar, d’ofici o a instàncies de part i de forma motivada, les mesures 
provisionals que considere oportunes per a assegurar l’eficàcia de la resolució 
que poguera recaure, si existiren elements de judici suficients per a això, 
d’acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat. 

2. Abans de la iniciació del procediment administratiu, l’òrgan competent 
per a iniciar o instruir el procediment, d’ofici o a instàncies de part, en els casos 
d’urgència inajornable i per a la protecció provisional dels interessos implicats, 
podrà adoptar de forma motivada les mesures provisionals que resulten 
necessàries i proporcionades. Les mesures provisionals hauran de ser 
confirmades, modificades o alçades en l’acord d’iniciació del procediment, que 
haurà d’efectuar-se dins dels quinze dies següents a la seua adopció, el qual 
podrà ser objecte del recurs que procedisca. 
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En tot cas, aquestes mesures quedaran sense efecte si no s’inicia el 
procediment en aquest termini o quan l’acord d’iniciació no continga un 
pronunciament exprés sobre aquestes. 

3. D’acord amb el que es preveu en els dos apartats anteriors, podran 
acordar-se les següents mesures provisionals, en els termes previstos en la Llei 
1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil: 

a) Suspensió temporal d’activitats. 
(…) 
4. No es podran adoptar mesures provisionals que puguen causar 

perjudici de difícil o impossible reparació als interessats o que impliquen 
violació de drets emparats per les lleis. 

5. Les mesures provisionals podran ser alçades o modificades durant la 
tramitació del procediment, d’ofici o a instàncies de part, en virtut de 
circumstàncies sobrevingudes o que no van poder ser tingudes en compte en el 
moment de la seua adopció. 

En tot cas, s’extingiran quan faça efecte la resolució administrativa que 
pose fi al procediment corresponent.» 

 
En el paràgraf segon es diu: «En cas que el requeriment siga desentés, 

l’administració competent per a sancionar la potencial infracció pot acordar, 
prèvia audiència al responsable, les mesures necessàries i proporcionades per 
a aconseguir el compliment de la llei, d’acord amb el que preveu l’article 56 de 
la llei 39/2015 d’1 d’octubre». 

 
En l’apartat 1 no s’estableix res en relació amb el  requeriment, que 

entenem que serà perquè l’infractor complisca les mesures provisionals que 
s’hagen adoptat, per la qual cosa haurà de determinar-se aquest requeriment 
i el termini. 

 
D’altra banda, la remissió a l’article 56 de la Llei 39/2015 en aquest 

segon apartat, quant a l’incompliment del requeriment, no és comprensible, 
ja que aquest article res conté en relació amb aquest supòsit de «no 
compliment».  
 

La remissió a aquest hauria sigut aconsellable en l’apartat 1, que regula 
l’adopció de les mesures provisionals, i reprodueix en gran part el citat article 
56. 

 
 
Article 27. Competència per a sancionar i termini per a resoldre i 

notificar. 
 

Haurà de suprimir-se l’últim paràgraf de l’apartat 4, «L’òrgan competent 
per a sancionar podrà adoptar….», ja que ja es diu en el primer paràgraf del 
citat apartat 4. 
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A la disposició transitòria tercera. 

 
Havent-se fixat en l’article 12 l’«administració competent» en la 

«Conselleria competent en matèria de medi ambient», s’hauria d’harmonitzar  i 
determinar aquesta conselleria com l’administració competent.  
 

S’ha efectuat una observació essencial a l’elaboració de l’informe d’ 
impacte de gènere, a l’efecte del que disposa l’article 77.3 del nostre 
Reglament. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
Pel que queda exposat, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana és del parer: 
 

Que l’Avantprojecte de llei de la Generalitat, de protecció lumínica del 
medi nocturn de la Comunitat Valenciana és conforme amb l’ordenament 
jurídic, sempre que s’atenga  l’observació essencial formulada. 
 
 

V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 
 València, 9 de novembre de 2022 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 


