Direcció General d'Obres Públiques,
Transport i Mobilitat

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

INFORME SOBRE LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DEL CATÀLEG DEL SISTEMA VIARI DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.

De conformitat amb el que establix la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat
Valenciana, modificada parcialment per les Lleis 11/2002 de 23 de desembre, 14/2005, de 23 de
desembre, i 10/2006, de 26 de desembre, ambdues de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i
Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, la classificació i denominació de les carreteres
que formen part del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana es realitzarà a través del Catàleg del
Sistema Viari de la Comunitat. En compliment d'aquesta disposició, el Decret 23/1995, de 6 de febrer del
Consell aprovà el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat, posteriorment actualitzat a través del
Decret 49/2013, de 12 d'abril, del Consell, que va ser anul·lat per la sentència 740/2018 del Tribunal
Suprem de 7 de maig de 2018.
El catàleg de carreteres, concebut com a instrument dinàmic i flexible amb capacitat per a adaptar-se
a canvis en la funcionalitat de les vies i als nous traçats viaris construits, es configura com a ferramenta
essencial per a una adequada gestió i planificació de la xarxa. El catàleg defineix els corredors viaris i
preconfigura les actuacions a escometre en les vies per a assegurar uns estàndards adequats de
connectivitat i accessibilitat al territori.
D'acord amb aquest plantejament i considerant l’anul·lació sentenciada del Decret 49/2013 que
actualitzava el catàleg de 1995, resulta necessari i oportú procedir a una nova actualització del
Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.
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