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           Molt Hble. Senyor: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 11 de novembre de 2020, sota la Presidència 

de la Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per majoria, el 

dictamen següent, el qual duu els vots 

particulars corresponents: 

 
 
 

 
 
 

 
 De conformitat amb la comunicació de V.M.H. de 5 d’octubre de 2020 
(Registre d’entrada, 8 d’octubre), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Direcció 
General d’Administració Local i la Sotssecretaria de la Presidència de la 
Generalitat, per a elaborar l’Avantprojecte de Llei Reguladora del Fons de 
Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana (Expedient Ref. núm. 
1000/2019 COAT i Ref. núm. C-20/2019, de la Sotssecretaria i de la Direcció 
General, respectivament). 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 
 De l’examen de l’expedient administratiu que s’ha remés es desprén 
que: 
 
 
 Primer. Documentació remesa. 
 
 La Direcció General d’Administració Local va portar a terme un període 
de consulta pública prèvia per a elaborar l’Avantprojecte de Llei Reguladora 
del Fons de Cooperació Municipal, que es va desenrotllar entre el dia 9 de 
desembre de 2019 i el dia 15 de gener de 2020. 
 
 Seguidament, la Secretaria Autonòmica de Presidència va acordar 
iniciar el procediment d’elaboració de l’Avantprojecte de Llei, en la resolució 
que va dictar per delegació el 27 de gener de 2020, i va encomanar la seua 
elaboració i tramitació a la Direcció General d’Administració Local i a la 
Sotssecretaria. 
 
 La Direcció General d’Administració Local va emetre l’informe sobre la 
necessitat i oportunitat d’aquesta disposició legal; la memòria econòmica; 
l’informe sobre l’impacte en la competitivitat empresarial; l’informe sobre la 
manca d’incidència en les atribucions de la Comissió Delegada del Consell 
d’Inclusió i Drets Socials; l’informe sobre la manca d’incidència en els 
recursos informàtics, i l’informe sobre l’impacte del projecte normatiu en la 
regulació de la infància, l’adolescència i el règim jurídic de les famílies 
nombroses, tots ells datats entre el 28 de febrer i el 2 de març de 2020. 
 
 La Sotssecretaria de la Presidència va consultar la resta de les 
sotssecretaries de les conselleries de l’Administració autonòmica, en oficis de 
4 de març de 2020, com també es va implementar el tràmit d’informació 
pública i audiència mitjançant la publicació de l’anunci pertinent al Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8755, corresponent al dia 5 de març 
de 2020 (pàgina 9275). 
 
 Per altra banda, la Direcció General d’Administració Local va dirigir 
l’oportuna consulta a les persones titulars dels rectorats de les universitats 
públiques valencianes, és a dir, la Universitat Jaume I de Castelló, la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Politècnica de València, la 
Universitat d’Alacant i la Universitat de València – Estudi General; a les 
persones titulars de la Presidència dels col·legis oficials de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d’Administració Local de Castelló, d’Alacant i de 
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València; a les persones que exerceixen la Presidència de les diputacions 
provincials de Castelló, d’Alacant i de València, i a la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, en oficis de 3 de març del mateix any.  
 
 La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
va emetre el seu informe el 7 de març de 2020. 
 
 Van presentar al·legacions o suggeriments: la Secretaria General de la 
Universitat Jaume I de Castelló, la Presidència de la Diputació Provincial 
d’Alacant, la Presidència de la Diputació Provincial de València, així com la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Precisament, la Comissió 
Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies va informar favorablement aquest Avantprojecte de Llei 
Reguladora del Fons de Cooperació Municipal, en la sessió que va celebrar el 
dia 9 de juliol de 2020, com consta en la certificació emesa per la Secretaria 
de l’esmentada Comissió Mixta. 
 
 En l’àmbit de l’Administració del Consell, van formular al·legacions: la 
Direcció General de Coordinació Institucional i la Direcció General de l’Institut 
Valencià de les Dones de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives; la Sotssecretaria de la Vicepresidència Segona i Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica; la Sotssecretaria de la Conselleria 
d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball; la Sotssecretaria de la 
Presidència, la Secretaria Autonòmica d’Hisenda i la Direcció General de 
Pressupostos de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 
 
 
 Per altra banda, el Centre directiu encarregat de l’elaboració del projecte 
normatiu va analitzar les al·legacions y suggeriments que havien formulat la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Diputació Provincial 
d’Alacant, la Diputació Provincial de València i la Universitat Jaume I de 
Castelló, en el seu informe de 10 de juliol de 2020, i en un altre informe de la 
mateixa data les al·legacions i propostes de la Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, i de la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic. 
 
 La Direcció General de Pressupostos de la Conselleria competent en 
matèria d’hisenda pública va emetre el seu informe favorable, el 29 de juliol 
de 2020. 
 
 A sol·licitud de la Sotssecretaria de la Presidència, l’Advocacia General 
de la Generalitat va analitzar jurídicament l’Avantprojecte de Llei, en l’informe 
de 29 de juliol de 2020, i va indicar diverses recomanacions i suggeriments 
respecte de la part expositiva, del text dels articles 1, 2, 3, 5, 8 i 10, com 
també respecte de la disposició derogatòria i les disposicions finals. 
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 La Direcció General d’Administració Local va deixar constància, en el 
seu informe de 31 de juliol de 2020, que la major part de les recomanacions i 
consells de l’Advocacia General de la Generalitat s’havien incorporat al text 
de l’Avantprojecte de Llei Reguladora del Fons de Cooperació Municipal dels 
municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana. 
 
 D’aquesta forma es va elaborar el text definitiu de l’Avantprojecte de 
Llei Reguladora del Fons de Cooperació Municipal, que va ser informat sense 
observar cap inconvenient per la Sotssecretaria de la Presidència, en l’informe 
que va subscriure el dia 29 de juliol de 2020, el que va donar pas a la redacció 
de la proposta d’acord del Consell que havia d’elevar la persona titular de la 
Presidència de la Generalitat. 
 
 Així, el Consell va adoptar l’acord d’aprovar l’Avantprojecte de Llei de la 
Generalitat, Reguladora del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat 
Valenciana, que s’insereix com a annex, en la sessió de 2 d’octubre de 2020, 
i va disposar la continuació de la seua tramitació, amb la remissió de 
l’esmentat Avantprojecte de Llei a aquest Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 I trobant-se en l’estat descrit la tramitació del procediment, la 
Secretaria Autonómica de Presidència, per delegació i en ofici de data 5 
d’octubre de 2020, que es va registrar d’entrada per aquest Òrgan consultiu 
el dia 8 del mateix mes i any, va remetre l’expedient amb les actuacions, en 
format de document portàtil i precedit d’un índex dels documents, a través de 
la Oficina de Registre Virtual de les Entitats Locals (ORVE) i el Sistema 
d’Interconnexió de Registres (SIR), per a Dictamen per aquesta Institució 
consultiva, segons el que disposa l’apartat 2n de l’article 10 de la Llei de la 
Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 Segon. Estructura i sistemàtica de l’Avantprojecte de Llei 
Reguladora del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 L’estructura i la sistemàtica del mencionat Avantprojecte de Llei de la 
Generalitat, Reguladora del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat 
Valenciana, que va aprovar el Consell, tal i com consta en la certificació de 
l’Acord que el Consell va adoptar en la sessió que va celebrar el dia 2 d’octubre 
de 2020, són les següents: el títol de l’Avantprojecte de Llei; l’índex; el 
preàmbul, que està composat de vint-i-dos paràgrafs; dotze articles que s’han 
estructurat en tres capítols; dues disposicions addicionals; una disposició 
derogatòria única, i, finalment, dues disposicions finals. 
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 El capítol preliminar es titula «Disposició general» i només conté un 
article, que es refereix a l’objecte (article 1). 
 
 El capítol I regula «El Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat 
Valenciana», amb aquests continguts: Finalitats i principis del Fons (article 
2), Naturalesa incondicionada del Fons (article 3), Entitats beneficiàries 
(article 4), El Pla sectorial de finançament bàsic del Fons de cooperació 
municipal (article 5), Procediment de distribució (article 6), Regles de 
distribució (article 7), Participació de les diputacions provincials (article 8) i 
Línies específiques del Fons de Cooperació (article 9). 
 
 El darrer capítol II contempla «La Comissió de col·laboració i 
coordinació del Fons de cooperació», i regula la Comissió de col·laboració i 
coordinació del Fons de cooperació (article 10), la composició i funcionament 
de la Comissió de col·laboració i coordinació (article 11) i les funcions de la 
Comissió de col·laboració i coordinació (article 12). 
 
 Les disposicions addicionals es refereixen als «Efectes en matèria 
pressupostària» (primera) i els «Imports addicionals al Fons de Cooperació» 
(segona). 
 
 Per altra banda, la disposició derogatòria única preveu la «Derogació 
normativa» i les disposicions finals el «Rang reglamentari (primera) i l’Entrada 
en vigor» (segona). 
 
 
 Tercer. Justificació de l’esmentat Avantprojecte de Llei de la 
Generalitat. 
 
 Com explicita el Centre directiu responsable de la tramitació de 
l’Avantprojecte de Llei Reguladora del Fons de Cooperació Municipal de la 
Comunitat Valenciana en els seus informes, i es ressalta en el preàmbul del 
mateix Avantprojecte de Llei, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana va programar la creació d’un Fons de Cooperació de la Comunitat 
Valenciana en el seu article 64, que va rebre una primera formulació en 
l’article 201 de la Llei de la Generalitat 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local 
de la Comunitat Valenciana. 
 
 Aquesta previsió legal va ser desplegada i completada per les previsions 
del Decret del Consell 51/2017, de 7 d’abril, pel qual es regula el Fons de 
Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana, i en el que 
les diputacions provincials valencianes podien participar voluntàriament, en 
exercici de les respectives competències pròpies, i més concretament 
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió, conforme a l’incís 
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b) de l’apartat 1 de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local. 
 

No obstant l’anterior: «Aquest Fons de Cooperació Municipal s’ha 
implementat i dotat pressupostàriament per la Generalitat, durant tots els 
exercicis posteriors a l’entrada en vigor de l’esmentat decret (del Consell), però 
la participació de les diferents diputacions provincials, que s’han incorporat 
progressivament, ha sigut majoritària però no completa. Això ha provocat 
disfuncionalitats del sistema en el sentit que els municipis de la nostra 
Comunitat reben finançament bàsic substancialment diferent en funció de la 
província a la qual pertanyen. Això comporta la necessitat d’un nou sistema de 
cooperació i coordinació, en una matèria tan transcendental com el finançament 
bàsic municipal, que suposa també una exigència de realitzar la cooperació i 
coordinació a través d’un instrument determinat i concret, com és el pla 
sectorial, en la tramitació del qual ha de garantir-se la participació dels 
mateixos ens locals afectats amb la finalitat d’harmonitzar tots els interessos 
públics en joc. 
 
 Per tant, resulta necessari un nou marc jurídic, inclòs en el Pla Normatiu 
de l’Administració de la Generalitat per a 2020, amb la finalitat de garantir, 
mitjançant una norma amb rang de llei, que el sistema de finançament local 
gaudisca d’estabilitat i de les màximes garanties de permanència i equitat 
territorial per als municipis i entitats locals menors, que estan prestant serveis 
públics essencials des de la proximitat, amb la finalitat d’assegurar la 
sostenibilitat financera dels municipis i la cobertura de les necessitats bàsiques 
de la ciutadania en el marc de les seues competències; i aquesta llei resulta 
l’instrument normatiu més adequat per a la plena efectivitat de la consecució 
d’aquest objectiu, i substitueix la breu regulació actual de l’esmentat article 201 
de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana, i el seu desplegament reglamentari.» 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 Primera. La consulta remesa. 
 
 La Secretaria Autonòmica de Presidència ha demanat aquesta consulta 
per delegació de la Presidència, segons explicita en aplicació de l’apartat 2n 
de l’article 10 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de 
creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que conté 
la regla de la consulta preceptiva a aquesta Institució Consultiva en relació 
amb els «Avantprojectes de lleis, excepte l’Avantprojecte de Llei de 
Pressupostos de la Generalitat». 
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 En aquest sentit, la Generalitat disposa de competència en matèria de 
règim local, tant de naturalesa legislativa com de vocació executiva, com es 
desprén no solament del títol competencial que conté la previsió 8a de l’article 
49.1 del mateix Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, després de 
la modificació de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, i que reconeix a la 
Generalitat competència exclusiva en matèria de «règim local», en el marc del 
número 18 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució, les alteracions dels 
termes municipals i els topònims, sinó de tot el títol VIII del propi Estatut 
d’Autonomia, que dedica a l’Administració Local valenciana els articles 63 
(autonomia de les entitats locals valencianes), 64 (els municipis valencians), 
65 (la divisió comarcal) i 66 (les diputacions provincials valencianes). 
 
 En aquest sentit, les Corts Valencianes van aprovar la Llei de la 
Generalitat 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana, que l’Avantprojecte de Llei que es troba en tramitació preveu 
modificar, en derogar el capítol II del seu títol XI (l’article 201). 
 
 El Centre directiu encarregat de l’elaboració i de la tramitació de 
l’Avantprojecte de Llei reguladora del Fons de Cooperació Municipal de la 
Comunitat Valenciana, ha estat la Direcció General d’Administració Local, 
juntament amb la Sotssecretaria, en la mesura que formen part de les 
atribucions d’aquesta Direcció General les funcions establertes en l’article 70 
de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com 
les previstes en l’ordenament jurídic relatives a l’informe, estudi i resolució 
dels assumptes referits al règim local, personal, organització, béns i serveis 
de les entitats locals, a més de l’organització territorial i també la tutela 
financera de les entitats locals, d’acord amb l’article 11 del Decret del Consell 
105/2019, de 5 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de 
la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. 
 
 La consulta sobre l’Avantprojecte de Llei ha estat tramitada amb 
caràcter ordinari, als efectes previstos en l’article 14 de la citada Llei 
autonòmica 10/1994, de 19 de desembre. 
 
 
 Segona. Procediment d’elaboració. 
 
 El text de l’Avantprojecte de Llei Reguladora del Fons de Cooperació 
Municipal de la Comunitat Valenciana s’ha elaborat respectant les regles que, 
per a l’elaboració i tramitació dels avantprojectes de Llei de l’Administració 
autonòmica, es consignen en l’article 42 de la Llei de la Generalitat 5/1983, 
de 30 de desembre, del Consell, que es van desplegar i completar per les 
determinacions establertes en el Decret del Consell 24/2009, de 13 de febrer, 
sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes 
normatius de la Generalitat. 
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 A més, també cal atendre les oportunes previsions sobre la iniciativa 
normativa i els principis de bona regulació previstos en els articles 127 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, que es completa amb les regles 
relatives a la necessària transparència i participació pública en la seua 
elaboració que es contempla en els articles 4, 9.2 i concordants de la Llei de 
la Generalitat 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació 
ciutadana de la Comunitat Valenciana. 
 
 En aquest sentit, el Centre directiu responsable de l’elaboració de 
l’Avantprojecte de Llei va justificar degudament la necessitat i l’oportunitat de 
procedir a la seua elaboració i tramitació, i va poder ressaltar el compliment 
rigorós del tràmit d’informació i de participació pública, en haver-se realitzat 
la consulta pública prèvia i haver-se atorgat participació de forma nominativa 
a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a les tres diputacions 
provincials valencianes, a les universitats públiques valencianes, als col·legis 
oficials de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local 
d’Alacant, de Castelló i de València, com també a les sotssecretaries de les 
diverses conselleries de l’Administració autonòmica valenciana. 
 
 De l’àmbit extern a l’Administració autonòmica van presentar 
al·legacions la Universitat Jaume I de Castelló, la Diputació Provincial 
d’Alacant, la Diputació Provincial de València, així com la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies i, de forma rellevant, la Comissió Mixta 
de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies. 
 
 Per altre costat, consten en les actuacions els informes preceptius sobre 
coordinació informàtica, sobre protecció de la infància i de l’adolescència, 
sobre el règim jurídic de les famílies nombroses, i també el relatiu a la 
competitivitat empresarial i la manca d’afectació de drets socials, i tot això 
sense oblidar-nos dels informes preceptius emesos per la Direcció General de 
Pressupostos de la Conselleria competent en matèria d’hisenda pública, per 
l’Advocacia General de la Generalitat i per la Sotssecretaria de la Conselleria 
ara consultant. A més, el Consell va aprovar el text de la versió definitiva de 
l’Avantprojecte de Llei Reguladora del Fons de Cooperació Municipal de la 
Comunitat Valenciana i va acordar la continuació de la seua tramitació. 
 
 No obstant l’anterior, no consta en les actuacions remeses l’informe 
d’impacte de gènere previst en l’article 4 bis de la Llei de la Generalitat 
9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre dones i homes, que estableix 
l’obligació del Centre directiu que propose un avantprojecte de llei, un projecte 
de norma, un pla o un programa d’incorporar des del principi un informe 
d’impacte de gènere, i aquest no consta, encara que l’Advocacia de la 
Generalitat afirme en el seu informe que ha constatat la seua presència. 
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 També la normativa estatal consigna una obligació anàloga, en relació 
amb els projectes de disposicions de caràcter general i els plans d’especial 
rellevància econòmica, social, cultural i artística, en l’article 19 de la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
 En suma, la manca d’un informe preceptiu i detallat sobre l’impacte de 
gènere respecte d’un avantprojecte de llei que contempla una part del 
finançament municipal justifica que es formule una observació essencial, als 
efectes previstos en l’apartat 3r de l’article 77 del Reglament del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que va ser aprovat pel Decret 
del Consell 37/2019, de 15 de març. 
 
 
 Tercera. El marc normatiu. 
 
 La competència autonòmica de la Generalitat en matèria de règim local 
i sobre l’Administració Local valenciana deriva directament del nostre Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i, com ja hem apuntat, primer de 
l’article 49.1.8é i després dels articles 63 i següents, tot tenint en compte la 
competència estatal per a aprovar la legislació bàsica sobre el règim jurídic de 
totes les administracions públiques, com estableix la pròpia Constitució, i 
més concretament el seu article 149.1.18é. 
 
 Com l’Avantprojecte de Llei té per objecte la regulació del fons de 
cooperació municipal de la Comunitat Valenciana, hem de partir de l’apartat 
3r de l’article 64 del mateix Estatut d’Autonomia, que preveu que: «Per a 
potenciar l’autonomia local sobre la base del principi de subsidiarietat, per Llei 
de les Corts es crearà el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat 
Valenciana amb els mateixos criteris que el fons estatal», el que remet a la 
regulació de la participació dels municipis en els ingressos de l’Estat, que es 
contempla com un dels ingressos de les administracions municipals en el text 
refós de la Llei d’hisendes locals, que es va aprovar pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
 En aplicació de la citada previsió estatutària, l’article 201 de la Llei de 
la Generalitat 8/2010, de 23 de juny, va procedir a la creació del Fons de 
Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, l’objecte del qual 
consisteix en potenciar l’autonomia local sobre el principi de subsidiarietat, 
de forma que tots els municipis valencians en seran beneficiaris, per al 
finançament de serveis, infraestructures i equipaments bàsics, segons les 
dotacions que es consignen en la Llei anual de Pressupostos de la Generalitat 
i el desplegament reglamentari que s’aprove, encara que haurà de complir-se 
el requisit d’haver presentat el compte general aprovat davant la Sindicatura 
de Comptes i, si s’escau, tenir un pla d’estabilitat financera. 
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 Aquesta regulació serà derogada quan s’aprove i promulgue 
l’Avantprojecte de Llei que ara es tramita, ja que l’objectiu primordial que 
persegueix la nova disposició serà que la regulació del Fons de Cooperació 
Municipal de la Comunitat Valenciana conforme un sistema estable i amb 
vocació de permanència per a les administracions i entitats locals 
valencianes, des de la perspectiva que aquestes presten serveis públics 
essencials des de la proximitat, amb la finalitat de garantir la cobertura dels 
serveis públics que atenen les necessitats bàsiques de la ciutadania. 
 
 En tot cas, convé finalitzar indicant les disposicions reglamentàries que 
van desenvolupar aquest Fons de Cooperació Municipal o que es connecten 
amb les seues previsions, com és el cas del Decret del Consell 51/2017, de 7 
d’abril, pel qual es regula el Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de 
la Comunitat Valenciana, del que especifiquen que el projecte normatiu va ser 
analitzat pel nostre Dictamen 232/2017, de 5 d’abril, i que serà expressament 
derogat per la disposició derogatòria única de la disposició final que puga 
aprovar-se. 
 
 En canvi, l’entrada en vigor de la disposició legal que ara s’està 
tramitant solament derogarà en la part que resulte incompatible les previsions 
del Decret del Consell 182/2018, de 10 d’octubre, pel qual es regula la línia 
específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el 
Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana, que va ser 
examinat en fase de projecte en el Dictamen 627/2018, de 3 d’octubre. 
 
 Aquesta derogació parcial també es produirà, en principi, respecte de 
la regulació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a 
municipis turístics de la Comunitat Valenciana, que va ser creada en virtut 
del Decret del Consell 142/2020, de 25 de setembre, després de l’aprovació 
del nostre Dictamen 385/2020, de 2 de setembre. 
 

Els municipis turístics de la Comunitat Valenciana són aquells que 
hagen sol·licitat i obtingut aquesta declaració o reconeixement autonòmic, a 
partir dels requisits i de les previsions específiques de l’estatut dels municipis 
turístics valencians que es regula en el Decret del Consell 5/2020, de 10 de 
gener, que va ser analitzat jurídicament en el nostre Dictamen 651/2019, de 
20 de novembre, i que es caracteritza tant per la utilització d’uns mòduls de 
població turística, del nombre d’allotjaments turístics i de segones 
residències, i dels recursos turístics de què dispose el municipi o la rellevància 
per a l’activitat econòmica municipal (articles 5 a 8). 
 
 La regulació que es proposa del Fons de Cooperació Municipal de la 
Comunitat Valenciana no solament incideix en els mecanismes de 
col·laboració voluntària entre les diverses administracions públiques, en el 
present supòsit entre la Generalitat i les diputacions provincials valencianes 
respecte de les administracions municipals valencianes com a beneficiàries, 
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sinó que va més enllà i aprofundeix en el principi de coordinació, el que la 
Diputació Provincial d’Alacant qüestiona en les seues al·legacions, i per això 
han de subratllar-se les limitacions que el Tribunal Constitucional ha posat 
de relleu en la recent Sentència 82/2020, de 15 de juliol, en la consideració 
següent. 
 
 

Quarta. Observacions de caràcter general sobre la potestat 
autonòmica de coordinació i les seues limitacions en relació amb 
l'Avantprojecte de Llei remés. 
 
 Amb caràcter previ a l'examen del contingut concret de la norma 
projectada, procedeix efectuar una sèrie de consideracions a la vista de la 
doctrina exposada pel Tribunal Constitucional, en la Sentència 82/2020, en 
relació amb la facultat autonòmica de coordinació i els límits que li són 
exigibles, així com l'adequació de l'Avantprojecte remés a aquesta doctrina.  
 

I. Configuració de la facultat autonòmica de coordinació i requisits 
per a la seua adequació a l'ordenament jurídic. 
  

Pel que es refereix a la potestat autonòmica de coordinació, resulta 
d'especial importància prendre en consideració la doctrina exposada pel 
Tribunal Constitucional en la recent Sentència 82/2020, entre altres, sobre 
la facultat autonòmica de coordinació i els seus límits. La Sentència 82/2020 
va ser dictada en el marc del recurs d'inconstitucionalitat interposat per més 
de 50 diputats del grup parlamentari Popular del Congrés dels Diputats 
contra diversos preceptes de la Llei 3/2019, de serveis socials inclusius de la 
Comunitat Valenciana. 

 
 Doncs bé, l'Alt Tribunal recorda en l'expressada Sentència que la 
normativa bàsica estatal ha previst la possibilitat que les comunitats 
autònomes assumisquen potestats de coordinació de les diputacions 
provincials en el marc dels articles 10.2 i 59 de la Llei 7/1985, LRBRL. Així, 
després de disposar l'article 10.2 de la Llei 7/1985, LRBRL que «procedirà la 
coordinació de les competències de les entitats locals entre si i, especialment, 
amb les de les restants administracions públiques, quan les activitats o els 
serveis locals transcendisquen l'interés propi de les corresponents entitats, 
incidisquen o condicionen rellevantment els d'aquestes administracions o 
siguen concurrents o complementaris dels d'aquestes», l'article 59.1 de la 
mateixa norma legal assenyala que «a fi d'assegurar la coherència de l'actuació 
de les administracions públiques, en els supòsits previstos en el número 2 de 
l'article 10 i per al cas que aquesta fi no puga aconseguir-se pels procediments 
contemplats en els articles anteriors o aquests resultaren manifestament 
inadequats per raó de les característiques de la tasca pública de què es tracte 
–es refereix en aquest punt a les tècniques de cooperació o, si es vol, de 
‘coordinació voluntària’ contemplades en els articles anteriors–, les lleis de 
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l'Estat i les de les comunitats autònomes, reguladores dels diferents sectors de 
l'acció pública, podran atribuir al Govern de la Nació, o al Consell de Govern, la 
facultat de coordinar l'activitat de l'administració local i, especialment, de les 
diputacions provincials en l'exercici de les seues competències.» La LRBRL ha 
previst, per consegüent, la possibilitat d'atribuir la facultat de coordinar 
l'activitat de les diputacions provincials en l'exercici de les seues competències 
a la Comunitat Autònoma. 
 
 D'igual manera, pel que afecta la nostra Comunitat, l'apartat 3 de 
l'article 66 de l'Estatut d'Autonomia assenyala que «la Generalitat coordinarà 
les funcions pròpies de les diputacions provincials que siguen d'interés general 
de la Comunitat Valenciana», a l'efecte del qual, el propi precepte autonòmic 
es remet a la legislació bàsica estatal. Així, aquest precepte estableix, en línia 
amb el que preveu la normativa bàsica estatal, la possibilitat de coordinar a 
les diputacions provincials quan concórrega un interés general supralocal o 
comunitari, perquè amb l'atribució de facultats de coordinació es pretén 
protegir interessos supralocals. 
 
 D'altra banda, com ha assenyalat la STC 109/1998, de 21 de maig, «les 
facultats de coordinació –a diferència de les tècniques de col·laboració, basades 
en la participació voluntària i, per tant, en una situació més anivellada dels ens 
cooperants– comporten ‘un cert poder de direcció, conseqüència de la posició de 
superioritat en què es troba el que coordina respecte al coordinat (STC 
214/1989, FJ 20 f).» I sent, consegüentment, la imposició una de les 
principals característiques distintives de la coordinació enfront de la 
voluntarietat que caracteritza les fórmules cooperatives [STC 331/1993, FJ 5 
A)], «és clar que el que ostenta atribucions d'aquella índole està legitimat, en 
línia de principi, per a establir unilateralment mesures harmonitzadores 
destinades a la més eficaç concertació de l'actuació de tots els ens involucrats. 
Des d'aquesta perspectiva, pot en veritat afirmar-se que la coordinació 
‘constitueix un límit al ple exercici de les competències pròpies de les 
corporacions locals» (STC 27/1987, FJ 2; així mateix STC 214/1989, FJ 20 f). 
 
 Per tant, la facultat de coordinació en la mesura en què permet sotmetre 
als ens coordinats a un «poder de direcció», constitueix, en paraules del 
Tribunal Constitucional, «un mecanisme d'intervenció que té una evident 
afectació sobre l'autonomia local». Aquesta possibilitat d'afectació de 
l'autonomia és la que exigeix la presència de límits a la funció de coordinació. 
Límits que, tant en la doctrina constitucional com en la pròpia legislació 
bàsica, han quedat concretats en una sèrie d'exigències substantives i 
procedimentals que s'imposen a tota regulació de la facultat de coordinació. 
 
 La necessitat d'imposar límits a la citada potestat derivats del 
reconeixement constitucional de l'autonomia local ha sigut concretada i 
desenvolupada, no sols en el marc de la doctrina constitucional, sinó també 
en la normativa bàsica estatal. Així, el citat article 59 de la LRBRL reconeix a 
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la Comunitat Autònoma (o a l'Estat), la facultat de coordinar l'activitat de 
l'administració local i, especialment, de les diputacions provincials en 
l'exercici de les seues competències, i especifica el pressupost i les condicions 
als quals, en tot cas, haurà d'ajustar-se l'exercici de tal facultat coordinadora. 
 

L'article 59.1 LRBRL que es remet al 10.2, exigeix, d'una banda, que 
«les activitats o els serveis locals transcendisquen l'interés propi de les 
corresponents entitats (locals), incidisquen o condicionen rellevantment els 
d'aquestes administracions (l'Estat i la comunitat autònoma) o siguen 
concurrents o complementaris dels d'aquestes», i per un altre, que la 
coherència de l'actuació de les administracions públiques no puga 
aconseguir-se pels procediments de cooperació voluntària o aquests 
resultaren inadequats per raó de les característiques de la tasca pública de 
què es tracte. D'aquesta forma, el pressupost perquè puga preveure's una 
facultat autonòmica de coordinació sobre les diputacions provincials en 
l'exercici de les seues competències serà doble; doble pressupost que no és 
sinó una manifestació de l'exigència constitucional de proporcionalitat, entesa 
com l'obligació de graduar l'abast o intensitat de la intervenció de cada nivell 
territorial «en funció de la relació existent entre els interessos locals i 
supralocals dins de tals assumptes o matèries», i que es deriva del 
reconeixement constitucional de l'autonomia local (exarts. 137, 140 i 141 CE). 
 
 Al costat del referit pressupost, i en desenvolupament de l'exigència 
constitucional de predeterminació, perquè puga establir-se una facultat 
autonòmica de coordinació sobre les diputacions provincials, l'esmentat 
article 59.1 de la LRBRL estableix una sèrie d'exigències procedimentals que 
impliquen que els ens coordinats coneguen, amb caràcter previ, com es 
desenvoluparà aquella. Així, l'article 59.1 preveu que tal coordinació ha de 
realitzar-se «mitjançant la definició concreta i en relació amb una matèria, 
servei o competència determinats dels interessos generals o comunitaris, a 
través de plans sectorials per a la fixació dels objectius i la determinació de les 
prioritats de l'acció pública en la matèria corresponent», la qual cosa suposa 
l'exigència de realitzar la coordinació a través d'un determinat i concret 
instrument com és el Pla. 
 
 La raó per a això és que aquest pla o plans hauran de tramitar-se –com 
disposa l'article 58.2 de la LRBRL al qual es remet l'anterior article 59.1 de la 
mateixa Llei, amb la participació de les administracions o entitats afectades, 
participació que té com a finalitat l'harmonització dels interessos públics en 
presència; el que, com assenyala el Tribunal Constitucional, en la Sentència 
82/2020, «suposa una garantia de l'autonomia local, perquè implica, d'una 
banda, la participació dels ens locals en la tramitació del pla i, per una altra, 
que qualsevol desviació respecte dels interessos locals manifestats mitjançant 
la seua participació en l'elaboració d'aquell, només podria justificar-se en 
l'harmonització dels interessos públics en presència.» Amb tals requisits es 
concreten i desenvolupen en la normativa bàsica estatal les exigències 
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constitucionals de predeterminació i proporcionalitat pel que fa a la previsió 
de facultats de coordinació. 
 
 Finalment, l'article 59.2 de la LRBRL disposa que les lleis que prevegen 
la coordinació han de precisar, «amb el suficient grau de detall, les condicions 
i els límits de la coordinació, així com les modalitats de control que es reserven 
les Corts Generals o les corresponents assemblees legislatives», la qual cosa 
suposa una exigència de predeterminació quant a les condicions i els límits 
de la coordinació i quant a les modalitats de control. 
 
 Com resumeix el Tribunal Constitucional en la Sentència 82/2020, «(…) 
la previsió d'una funció autonòmica de coordinació de les diputacions 
provincials per part de la comunitat autònoma, que indubtablement és 
susceptible de suposar una afectació de la seua capacitat de decisió en un 
àmbit legalment atribuït a aquelles, haurà de sotmetre's a les següents 
condicions: a més de ser específicament atribuïda i prou predeterminada, tal 
previsió de coordinació haurà de respondre a la protecció d'interessos generals 
o comunitaris, de manera que es graduarà l'abast o intensitat de la pròpia 
coordinació en funció de la relació existent entre els interessos locals i 
supralocals o comunitaris existent en tals assumptes o matèries. Així, tal 
coordinació ha de realitzar-se a través de l'adopció de plans sectorials en la 
tramitació dels quals ha de garantir-se la participació dels propis ens locals 
coordinats amb la finalitat d'harmonitzar els interessos públics afectats.» 
 
 Així, del reconeixement de l'autonomia local que es realitza en els 
articles 137, 140 i 141 CE, seguint el raonat en la STC 111/2016, de 9 de 
juny –en aquella ocasió per al supòsit de la facultat de coordinació dels 
municipis per part de les diputacions provincials–, per al Tribunal 
Constitucional (STC 82/2020), «cal extraure també per al supòsit de la previsió 
d'una facultat autonòmica de coordinació sobre les diputacions que aquesta, a 
més de ser específicament atribuïda i prou predeterminada, ha de respondre a 
la protecció d'interessos generals o comunitaris.»  
 

Es tracta d'una doble exigència constitucional de predeterminació i 
proporcionalitat. 
 
 II. D'altra banda, i des de la perspectiva de l'autonomia financera, 
el Tribunal Constitucional ha recordat que l'autonomia de la qual 
gaudeixen els ens locals, i, per tant, les províncies, en el que a l'àmbit 
econòmic es refereix, té clarament dos aspectes: el vessant dels 
ingressos i el de les despeses (STC 48/2004, de 25 de març, FJ 10). 
 
 En el vessant dels ingressos, el primer dels aspectes que conformen 
l'autonomia dels ens locals en general i de les províncies en particular el 
constitueix la suficiència de mitjans o ingressos per a complir les seues 
funcions. Per part seua, en el vessant de les despeses, en la STC 109/1998, 
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de 21 de maig, es recorda que aquesta comporta, almenys, dues exigències. 
En primer lloc, «la plena disponibilitat» per les corporacions locals dels seus 
ingressos, «sense condicionaments indeguts i en tota la seua extensió, per a 
poder exercir les competències pròpies», doctrina aquesta que, abocada 
inicialment en relació amb l'autonomia de despesa de les comunitats 
autònomes, el Tribunal Constitucional ve aplicant als ens locals des de la STC 
237/1992, de 15 de desembre. 
 
 I, en segon lloc, la capacitat de decisió sobre la destinació dels seus 
fons. Per al Tribunal Constitucional, «Solament així, en rigor, assegurant prima 
facie la possibilitat de decidir lliurement sobre la destinació dels recursos, 
adquireix ple sentit la garantia de la suficiència d'ingressos ‘per a l'acompliment 
de les funcions que la llei atribueix a les corporacions respectives’, segons la 
dicció literal de l'esmentat article 142 CE» (STC 109/1998, de 21 de maig, FJ 
10). 
 

Ara bé, el Tribunal Constitucional assenyala així mateix en la Sentència 
82/2020, amb cita de la STC 109/1998, que sota el prisma dels articles 137 
i 142 CE, «l'àmbit sobre el qual es projecta l'autonomia de despesa provincial 
no ha de concebre's com una esfera totalment i absolutament resistent a 
qualsevol mínima incidència o afectació provinent d'altres nivells de govern», 
atés que, en relació amb l'autonomia local –en el seu concret vessant 
econòmic–, «el que la Constitució veda d'una forma terminant i sense 
excepcions no és sinó el menyscapte del nucli essencial o reducte indisponible 
de la institució, estrictament.» D'on inferim que l'autonomia en l'àmbit 
econòmic, i, concretament, en el vessant de la despesa, de la qual gaudeixen 
els ens locals «pot ser restringida per l'Estat i les comunitats autònomes», però 
sempre –és important subratllar-ho– que aquesta restricció es duga a terme 
«dins dels límits establits en el bloc de la constitucionalitat (STC 109/1998, de 
21 de maig, FJ 10), per exemple, en virtut de les facultats coordinadores». 

 
 La facultat de coordinació s'erigeix, d'aquesta manera, en instrument 
que pot implicar una afectació de l'autonomia econòmica provincial, en el seu 
vessant de la despesa, sense oblidar que, com té declarat el Tribunal 
Constitucional, aquesta facultat té els seus límits. I en el cas de les facultats 
de coordinació en l'àmbit de l'autonomia econòmica, i, concretament, en el 
citat vessant de la despesa, el que es troba vedat al legislador, tant estatal 
com autonòmic, per a preservar el reducte essencial i indisponible de 
l'autonomia provincial en el seu vessant pressupostari, «és l'absència de 
graduació de l'abast o intensitat de la coordinació en funció de la relació 
existent entre els interessos locals i supralocals o comunitaris dins de tals 
assumptes o matèries.» 
 
 L'eventual vulneració de l'autonomia provincial en el vessant de la 
despesa pública no derivaria del simple fet, com assenyala l'Alt Tribunal, que 
una llei autonòmica comportara unes càrregues econòmiques i unes 
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obligacions per a les diputacions provincials, sinó del fet que en la llei 
autonòmica es determinaren aquelles, «sense tindre en compte la relació 
existent entre els interessos locals i supralocals concurrents». 
 
 D'aquesta manera, en relació amb l'Avantprojecte de Llei reguladora del 
Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, la potestat de 
coordinació de la Generalitat de funcions atribuïdes legalment a les 
diputacions provincials, potestat que és susceptible de suposar una afectació 
de la capacitat de decisió en un àmbit atribuït a aquestes, haurà de 
sotmetre's, per exigència tant dels articles 137 i 141 CE com de la normativa 
bàsica estatal (article 59 LRBRL) i de l'article 66.3 de l'Estatut d'Autonomia, i 
seguint la pròpia doctrina del Tribunal Constitucional en la seua Sentència 
82/2020, a les condicions següents:  
 
 1) Haurà d’estar específicament atribuïda. 
 
 2) Haurà d'estar prou predeterminada, i tal coordinació haurà de 
realitzar-se a través de pla o plans sectorials en els quals es garantisca la 
participació dels ens locals en la seua tramitació, participació que es reconeix 
amb la finalitat d'harmonitzar els interessos públics afectats.  
 
 3) Haurà de respondre a la protecció d'interessos generals o 
comunitaris, de manera que el legislador gradue l'abast o intensitat de la 
pròpia coordinació en funció de la relació existent entre els interessos locals i 
supralocals o comunitaris existent en tals assumptes o matèries.  
 
 Les anteriors condicions s'analitzen en l'apartat següent. 
 
 III. Compliment de les condicions exigibles a la facultat de 
coordinació autonòmica en la norma projectada. 
 
 L'Avantprojecte de Llei remés té per objecte regular el Fons de 
Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, en el qual s'articula la 
figura del Pla com a mecanisme de coordinació de les funcions de les 
diputacions provincials en matèria d'assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, amb la finalitat de garantir la suficiència 
financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. 
 
 Com s'ha exposat anteriorment, el reconeixement de l'autonomia local 
prevista en els articles 137, 140 i 141 de la Constitució Espanyola així com 
l'article 59 de la legislació bàsica estatal, imposen que la previsió de la facultat 
autonòmica de coordinació sobre les diputacions provincials ha de respondre 
a una sèrie de condicions que imposen la seua anàlisi individualitzada. 
 
 a) La facultat de coordinació ha de ser específicament atribuïda. 
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 La Llei 7/1985, de 2 d'abril, LRBRL, atribueix a les diputacions 
provincials, en el seu article 36.1.b), com a competència pròpia, «l'assistència 
i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de 
menor capacitat econòmica i de gestió» i , d'acord amb el que disposa el punt 2, 
apartat b), han d’«assegurar l'accés de la població de la província al conjunt 
dels serveis mínims de competència municipal i la major eficàcia i economicitat 
en la prestació d'aquests mitjançant qualssevol fórmules d'assistència i 
cooperació amb els municipis. » 
 
 Dit això, tant l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (art. 
66.3) com la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de 
la Comunitat Valenciana (art. 52.1) estableixen com a requisit previ necessari 
ineludible l'aprovació d'una llei de coordinació, per a poder procedir de 
manera efectiva a la regulació de la coordinació de les funcions.  
 
 Així, l'article 66.3 de l'Estatut assenyala que «La Generalitat coordinarà 
les funcions pròpies de les diputacions provincials que siguen d'interés general 
de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, i en el marc de la legislació de 
l'Estat, per llei de les Corts, aprovada per majoria absoluta, s'establiran les 
fórmules generals de coordinació i la relació de les funcions que han de ser 
coordinades…»  
 
 Per part seua, l'article 52.1 de la Llei 8/2010, de23 de juny, de la 
Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana disposa que «la 
Generalitat coordinarà les funcions pròpies de les diputacions provincials que 
siguen d'interés general per a la Comunitat Valenciana. Per llei de les Corts 
Valencianes, aprovada per majoria absoluta, que establirà les fórmules 
generals de coordinació i la relació de les funcions que han de ser coordinades, 
i es fixaran, si escau, les singularitats que, segons la naturalesa de la funció, 
siguen indispensables per a la seua més adequada coordinació.» 
 
 L'Avantprojecte de Llei remés declara, en l'article 2.2 projectat, 
d’«interés general de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'apartat 3 
de l'article 66 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, les funcions 
d'assistència, i cooperació jurídica, econòmica i tècnica de les diputacions 
provincials…» 
 
 Amb l'aprovació del citat article 2.2 projectat es donarà compliment a 
la reserva legal i declaració d'interés general de les funcions objecte de 
coordinació, establit en l'article 66.3 de l'Estatut i l'article 52 de la Llei 
8/2010, de règim local. 
 
 Cal recordar que, conforme al que estableix el referit article 66.3 de 
l'Estatut d'Autonomia, la norma projectada haurà de ser aprovada per majoria 
absoluta de les Corts. 
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 D'altra banda, resulta important assenyalar que les Corts en l'exercici 
de les seues competències van aprovar la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la 
qual es van declarar d'interés general per a la Comunitat Valenciana 
determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, entre elles, les 
funcions d'assistència, i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis. 
 
 Després de l'aprovació de la Llei valenciana 8/2010, de 23 de juny, de 
règim local, diverses sentències de la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, núm.192/2017 i 
196/2017, totes dues de 24 de febrer; núm. 913/2017, de 4 d'octubre, i núm. 
948/2017, de 25 d'octubre, -dictades en relació amb decrets del Consell que 
fixaven les directrius per a la coordinació de funcions que gestionen les 
diputacions en matèria de turisme i esports, han deixat clar que no pot servir 
de cobertura per a la immissió en les competències provincials-, van estimar 
derogada la citada Llei 2/1982, a tenor del que disposa la disposició 
derogatòria 1.2 de la Llei 8/2010. 
 
 Aquesta qüestió va ser abordada pel Tribunal Constitucional en la 
Sentència 82/2020, en la qual precisament, a la vista de les resolucions del 
Tribunal Superior de Justícia, els recurrents van al·legar que «la referida llei 
de coordinació, necessària per a poder procedir de manera efectiva a la 
regulació de la coordinació de les funcions, no ha sigut adoptada encara, perquè 
consideren que la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés 
general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les 
diputacions provincials, no pot servir de cobertura per a la immissió en les 
competències provincials, perquè ha d'entendre's derogada a tenor del que 
disposa la disposició derogatòria de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim 
local de la Comunitat Valenciana, sense que fins hui s'haja dictat una llei que 
la substituïsca.» 
 
 En resposta a aquesta al·legació, el Tribunal Constitucional va estimar 
que «Cal assenyalar, en primer lloc, que la disposició derogatòria de la Llei 
8/2010, de 23 de juny, després de disposar la derogació explicita d'una sèrie 
de normes, entre les quals no es troba la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, disposa 
que «així mateix, queden derogades qualssevol altres disposicions d'igual o 
inferior rang a la present llei, en el que contradiguen o s'oposen al que 
s'estableix en aquesta». No obstant això, el fet que l'article 52 de la referida llei 
autonòmica de 2010, dispose que «per llei de les Corts, aprovada per majoria 
absoluta, [se] establiran les fórmules generals de coordinació i la relació de les 
funcions que han de ser coordinades[…]» –el que no és sinó una reproducció de 
l'exigència de l'article 66.3 EACV–, no suposa, com afirmen els recurrents sense 
cap motivació, la derogació de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, perquè no hi ha 
contradicció en relació amb aquella.» 
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 Tot i que podria interpretar-se vigent la Llei 2/1983, i, per tant, 
innecessària la declaració que recull l'article 2.2 projectat, atesa 
l'argumentació exposada pel Tribunal Constitucional en la referida Sentència 
82/2020, s'estima procedent la inclusió del citat article 2.2, a fi d'evitar 
qualsevol conflicte que puga plantejar-se en aquest aspecte davant el Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 b) La facultat de coordinació haurà d'estar suficientment 
predeterminada. 
 
 En relació amb el requisit de la predeterminació, i com s'ha assenyalat 
anteriorment, perquè puga preveure's una facultat autonòmica de coordinació 
sobre les diputacions provincials és necessari que els ens coordinats 
coneguen, amb caràcter previ, com es produirà aquella. L'article 59 de la 
LRBRL assenyala que «mitjançant la definició concreta i en relació amb una 
matèria, servei o competència determinats dels interessos generals o 
comunitaris, a través de plans sectorials per a la fixació dels objectius i la 
determinació de les prioritats de l'acció pública en la matèria corresponent», la 
qual cosa suposa l'exigència de realitzar la coordinació a través d'un 
determinat i concret instrument com és el Pla. 
  

En aquesta línia, la norma projectada regula aspectes de la coordinació 
autonòmica (articles 5 a 9 projectats) i remet per a la seua definitiva 
construcció, en l'article 5 projectat, al Pla Sectorial de Finançament Bàsic del 
Fons de Cooperació Municipal. En el marc del citat Pla Sectorial es recollirà 
l'anàlisi de la situació de finançament dels municipis i entitats menors de la 
Comunitat Valenciana, la fixació dels objectius i les prioritats estratègiques, 
les quanties globals a aportar per la Generalitat i cada diputació provincial, i 
les restants directrius de coordinació. 
 
 La raó de tal remissió és que aquest pla o plans hauran de tramitar-se, 
com disposa l'article 58.2 de la LRBRL al qual es remet l'article 59.1 de la 
mateixa Llei, amb la participació de les administracions o entitats afectades, 
participació que té com a finalitat l'harmonització dels interessos públics en 
presència. 
 
 La Comissió de Col·laboració i Coordinació està integrada, 
conformement al citat article 11 projectat, i entre altres, per les persones 
titulars de la Presidència de les diputacions provincials, o les qui les 
substituïsquen (art. 11.1, c projectat) i per part de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, un representant designat per cadascuna de les 
diputacions provincials que ostente les responsabilitats en matèria d'hisenda. 
Aquesta Comissió participa, de conformitat amb l'article 6 projectat, en el 
procediment de distribució, i en la determinació de les quanties a consignar 



 20

pressupostàriament, en la determinació de les directrius d'actuació i en les 
regles de distribució del Fons de Cooperació (article 11 projectat).  
 
 D'aquesta forma, amb la participació de les diputacions provincials, a 
través de la Comissió de Col·laboració i Coordinació establida en l'article 11 
projectat, i de les funcions atribuïdes a aquesta Comissió en l'article 12 
projectat, es garanteix, en línia amb les exigències imposades per la legislació 
bàsica estatal i la doctrina el Tribunal Constitucional, d'una banda, la 
participació dels ens afectats en la tramitació del Pla Sectorial de 
Finançament Bàsic del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat 
Valenciana, i, per un altre, que qualsevol desviació respecte dels interessos 
de les entitats afectades que foren manifestats mitjançant la seua participació 
en l'elaboració del citat Pla, només puga justificar-se en l'harmonització dels 
interessos públics en presència. 
 
 En aquesta línia, el Tribunal Constitucional, en la Sentència 82/2020, 
en analitzar el compliment de la predeterminació de la facultat autonòmica 
de coordinació de les diputacions provincials prevista en l'article 30 de la Llei 
3/2019, de serveis socials inclusius, impugnat, va mantindre que «la potestat 
de coordinació de la comunitat autònoma d'aquelles funcions atribuïdes 
legalment a les diputacions provincials –potestat que indubtablement és 
susceptible de suposar una afectació de la capacitat de decisió en un àmbit 
atribuït a aquestes, doncs, en el present supòsit, es tracta tant de la coordinació 
de les diputacions provincials en l'exercici de la seua funció d'assistència 
tècnica i econòmica als ajuntaments [funció prevista en l'art. 36.1 b) LRBRL] 
com de la coordinació de les diputacions provincials en l'exercici de la seua 
funció de col·laboració en la provisió dels serveis socials [funció prevista en l'art. 
36.1 c) LRBRL]–, haurà de sotmetre's, per exigència tant dels articles 137 i 141 
CE com de la normativa bàsica estatal (art. 59 LRBRL) i de l'article 66.3 de 
l'Estatut d'Autonomia, a les següents condicions: a més de ser específicament 
atribuïda, haurà d'estar prou predeterminada, i tal coordinació haurà de 
realitzar-se a través de plans sectorials en els quals es garantisca la 
participació dels ens locals en la seua tramitació, participació que es reconeix 
amb la finalitat d'harmonitzar els interessos públics afectats.» 
 
 
 c) La facultat de coordinació ha de respondre a la protecció 
d'interessos generals o comunitaris. 
 
 La potestat de coordinar la funció d'assistència tècnica i econòmica, ha 
de respondre, a l'efecte de donar compliment al tercer dels requisits exigits, a 
la protecció d'interessos generals o comunitaris, de manera que resulte 
proporcional en funció de la relació existent entre els interessos locals i 
supralocals o comunitaris existents. Aquest extrem resulta important en la 
mesura que l'article 8 projectat estableix la participació de les tres diputacions 
provincials en el Fons de Cooperació Municipal en disposar que «Les 
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diputacions d'Alacant, Castelló i València, com a entitats locals de la Comunitat 
Valenciana, en l'exercici de les seues competències pròpies, participaran, a 
través dels seus pressupostos anuals, en el Fons de Cooperació Municipal 
Incondicional de la Comunitat Valenciana…» A més, es remet al Pla sectorial 
de l'article 5 projectat, la determinació de les quanties globals a aportar per 
la Generalitat i per cadascuna de les diputacions provincials, així com les 
restants directrius de coordinació. 
 
 En relació amb aquest extrem, en la part expositiva de la norma 
projectada es justifica la coordinació proposada en la necessitat d'un nou 
marc jurídic que «garantisca, mitjançant una norma amb rang de llei, que el 
sistema de finançament local gaudisca d'estabilitat i de les màximes garanties 
de permanència i equitat territorial per als municipis i entitats locals menors, 
que estan prestant serveis públics essencials des de la proximitat», i això amb 
la finalitat d'assegurar la «sostenibilitat financera dels municipis i la cobertura 
de les necessitats bàsiques de la ciutadania en el marcs de les seues 
competències.» 
 
 No ha d'oblidar-se que, dins dels amplis marges amb què compta el 
legislador autonòmic per a dissenyar fórmules de coordinació, ha d'assegurar 
que el grau de capacitat decisòria que conserve la província siga correlatiu al 
nivell d'interés present en l'assumpte de què es tracte.  
 
 Per tal d’acomplir aquesta exigència, en la referida part expositiva es 
justifica la necessària mesura de coordinació en els termes següents: «Aquest 
Fons de Cooperació Municipal s'ha implementat i dotat pressupostàriament, per 
la Generalitat, durant tots els exercicis posteriors a l'entrada en vigor de 
l'esmentat decret, però la participació de les diferents diputacions provincials, 
que s'han incorporat progressivament, ha sigut majoritària però no completa. 
Això ha provocat disfuncionalitats del sistema en el sentit que els municipis de 
la nostra Comunitat reben finançament bàsic substancialment diferent en 
funció de la província a la qual pertanyen. Això comporta la necessitat d'un nou 
sistema de cooperació i coordinació, en una matèria tan transcendental com el 
finançament bàsic municipal, que suposa també una exigència de realitzar la 
cooperació i coordinació a través d'un instrument determinat i concret, com és 
el pla sectorial, en la tramitació del qual ha de garantir-se la participació dels 
mateixos ens locals afectats amb la finalitat d'harmonitzar tots els interessos 
públics en joc.» 
 
 L'existència de forts interessos supralocals o comunitaris en relació 
amb les funcions d'assistència financera als municipis de la Comunitat 
Valenciana avalaria la possibilitat d'establir una coordinació de la Generalitat 
en els termes establits en l'article 8 projectat. D'aquesta forma, resultaria 
fonamental la intervenció de la Generalitat per a garantir, en línia amb el 
principi d'igualtat efectiva establit en l'article 9.2 de la Constitució Espanyola, 
que tots els municipis de la Comunitat Valenciana tinguen garantida 
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l'assistència financera que permeta el compliment de les seues competències. 
Com va mantindre el Tribunal Constitucional en la Sentència 82/2020, 
«l'existència de forts interessos supralocals o comunitaris sobre la matèria de 
serveis socials avala la possibilitat d'establir una coordinació de la comunitat 
autònoma amb tal grau d'intensitat. Així quan el segon paràgraf de l'apartat 2 
disposa que la Generalitat, en l'exercici de les competències de coordinació de 
les diputacions provincials referides en l'article 30 d'aquesta llei, «establirà els 
percentatges de participació d'aquestes en el finançament per al 
desenvolupament de les seues funcions d'assistència tècnica i econòmica als 
municipis», està sens dubte, determinant intensament l'abast de la coordinació, 
però això es justifica en l'existència dels importants interessos comunitaris que 
concorren en la matèria coordinada (…). 

 
L'existència de tals interessos comunitaris, suposa que tal determinació 

malgrat la seua intensitat no vulnere l'exigència que les funcions de coordinació 
hagen de ser compatibles amb l'autonomia de les entitats locals, que es reconeix 
en l'article 10.4 LRBRL, màximament quan en la fixació dels percentatges de 
participació de les diputacions en el finançament es fa en el marc de la 
planificació estratègica, en la qual, com hem vist es preveu la participació dels 
ens locals i màximament quan a més, l'art. 105 de la pròpia norma autonòmica 
disposa una obligació de garantir el finançament del sistema per part de totes 
les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa 
que la comunitat autònoma es fa responsable, en últim terme, del finançament 
del sistema públic valencià de serveis socials.» 

 
 Continua argumentant el Tribunal Constitucional que «L'existència de 
tals interessos comunitaris implica que la intensa determinació que suposa la 
fixació dels percentatges de participació de les diputacions en el finançament 
no vulnere l'exigència que les funcions de coordinació siguen compatibles amb 
l'autonomia de les entitats locals, que es reconeix en l'article 10.4 de la LRBRL, 
màximament quan, i com desenvolupàvem en el supòsit de l'article 107, la 
fixació de tals percentatges es fa en el marc de la planificació estratègica, en la 
qual, com hem vist es preveu la participació dels ens locals i especialment quan 
a més, l'article 105 de la pròpia norma autonòmica disposa una obligació de 
finançament del sistema per part de totes les administracions públiques de la 
Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa que la comunitat autònoma es fa 
responsable, en últim terme, de garantir el finançament del sistema públic 
valencià de serveis socials.» 
 

Per les mateixes raons, el Tribunal va mantindre, respecte a l'article 
108.2 de la Llei 3/2019, que «és constitucional l'incís de l'apartat segon de 
l'article 108 que disposa que “la Generalitat, en l'exercici de les competències 
de coordinació de les diputacions provincials referides en l'article 30 d'aquesta 
llei, establirà els percentatges de participació d'aquestes en el finançament per 
al desenvolupament de les seues funcions d'assistència tècnica i econòmica als 
municipis”, per tal com si bé suposa atribuir a la comunitat autònoma la facultat 



 23

de coordinar la funció legalment atribuïda a les diputacions d'assistència 
econòmica als ajuntaments, això es justifica en què es tracta d'un àmbit en el 
qual concorren importants interessos comunitaris. En efecte, com ja hem 
recordat, ha sigut, precisament, la necessitat de garantir la suficiència 
financera del nou sistema de serveis socials la que ha fonamentat la nova 
norma, perquè tal com s'assenyala en el preàmbul de la Llei 3/2019 es tracta 
amb ella de fer front a les disfuncionalitats de l'anterior sistema de serveis 
socials que feia dependre la provisió dels serveis socials de la situació 
financera, social i geogràfica de cada municipi. Enfront d'això, la nova norma 
implica, prossegueix el preàmbul, a la Generalitat per a garantir, en 
concordança amb el principi d'igualtat efectiva consagrat en l'article 9.2 de la 
Constitució, que totes les persones tinguen accés a uns estàndards mínims de 
serveis socials, independentment del seu lloc de residència.» 
  

Precisament, en la ressenyada Sentència 82/2020, el Tribunal 
Constitucional sí que va declarar contrari al principi d'autonomia local els 
apartats 4 i 5 de la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2019, de serveis 
socials inclusius, en els quals s'establien directament els percentatges 
mínims de participació de les diputacions provincials en el finançament del 
personal en matèria de serveis socials, i això per la falta de participació de les 
diputacions provincials en la seua determinació. En la seua argumentació, el 
Tribunal Constitucional assenyala que «Precisament hem afirmat en aquesta 
mateixa resolució la compatibilitat de l'article 107 de la norma autonòmica amb 
les exigències que s'imposen constitucionalment i normativament a la funció de 
coordinació autonòmica, quan es refereix a la capacitat de la Generalitat, en 
exercici de tal funció de coordinació de les diputacions provincials, per a establir 
els percentatges de participació d'aquestes en el finançament del personal, 
perquè es remet per a això a una planificació en la tramitació de la qual 
participen els ens locals. No obstant això, la lletra b) de l'apartat 4 de la 
disposició transitòria quarta, en establir directament els percentatges mínims 
de participació de les diputacions provincials en el finançament del personal, 
no s'adequa a les exigències recollides en la normativa bàsica estatal per a 
desenvolupar la funció de coordinació, i que tenen com a finalitat garantir 
l'autonomia local. Per això vulneren aquella garantia i el recurs ha de ser 
estimat en aquest punt, declarant-se la lletra b) de l'apartat 4 de la disposició 
transitòria quarta de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials 
inclusius de la Comunitat Valenciana inconstitucional i nul·la, ja que els referits 
percentatges mínims de participació han d'establir-se a través dels plans 
sectorials en els quals es garantisca la participació dels ens locals afectats, i 
no directament en una disposició transitòria.»  
 
 En definitiva, en l'Avantprojecte de Llei examinat, ens trobem davant 
un àmbit, el de l'assistència financera als municipis, en el qual concorren 
importants interessos supralocals, i en el qual, a través de la Comissió de 
Coordinació i Seguiment, se satisfà la necessària participació de les 
diputacions provincials en l'elaboració del Pla Sectorial Bàsic de 
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Finançament, actuant així la norma projectada en coherència amb la doctrina 
del Tribunal Constitucional recentment recollida en la Sentència 82/2020 i 
amb el dret dels ens afectat a participar en els assumptes que els afecten, 
inherent a la garantia institucional de l'autonomia local (STC 109/1998, de 
21 de maig).  
 
 Les anteriors consideracions generals s'efectuen sense perjudici de les 
consideracions concretes al text articulat. 
 
 
 Cinquena. Observacions concretes a l’Avantprojecte de Llei. 
 
 

A l’índex. 
 
 En la redacció de cadascun del capítols de l’índex caldrà reflectir les 
respectives titulacions dels tres capítols que formen la part articulada de 
l’Avantprojecte de Llei, tot seguint el mateix criteri dels articles, de les 
disposicions addicionals, de la disposició derogatòria única i de les 
disposicions finals. 
 
 

Al preàmbul. 
 

En l’article 10.1 del Decret 24/2009 del Consell s’estableix: «La part 
expositiva dels avantprojectes de Llei es denominarà “Exposició de motius”, i 
s’inclourà amb aquest nom en el text corresponent.» 
 

És per això que es recomana canviar el títol d’aquest apartat. 
 
 

Al capítol I. El Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat 
Valenciana (articles 1 a 9). 
 
 L’objecte de l’Avantprojecte de Llei –de la Llei quan s’aprove- queda 
perfectament perfilat en l’article 1 del propi Avantprojecte de Llei: regular el 
Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana que s’estableix en 
l’Estatut d’Autonomia i crear la Comissió de col·laboració i coordinació de 
l’esmentat Fons. 
 
 Per això mateix, garantir la suficiència financera de les entitats locals 
de la Comunitat Valenciana, com un sistema estable i permanent, no és tant 
un objecte actual sinó una finalitat legal, jurídicament pretesa, el que justifica 
que proposem modificar la redacció del apartat 1r de l’article 2 de 
l’Avantprojecte de Llei, de forma que indique: «El Fons de Cooperació Municipal 
de la Comunitat Valenciana té per finalitat garantir la suficiència financera de 
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les entitats locals de la Comunitat Valenciana...», en lloc de: «El Fons de 
Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana té per objecte garantir la 
suficiència financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana...» 
 
 En relació amb l’existència i les finalitats del Fons de Cooperació 
Municipal de la Comunitat Valenciana, que es preveuen en l’article 2 de 
l’Avantprojecte de Llei, cal recordar, en els termes de la citada STC 82/2020, 
que el principi de coordinació parteix de l’ampli reconeixement de l’autonomia 
pròpia de les administracions locals, tot justificant-se en els principis 
d’eficàcia i d’eficiència en l’actuació dels diversos poders públics, de forma 
que s’eviten actuacions duplicades o que es juxtaposen, o que siguen 
disfuncionals o contradictòries entre elles, i per això recondueix l’exercici de 
les pròpies competències però concurrents amb les competències d’altres 
administracions públiques territorials, determinades actuacions paral·leles, a 
una programació o planificació comuna, aprovada amb la participació dels 
representants de totes les administracions implicades, que responga i aplique 
unes directrius homogènies que permeta aconseguir una major eficàcia en el 
disseny i en l’aplicació d’aquelles competències concurrents. 
 
 Per això, cal reconéixer i afirmar la competència autonòmica per a crear 
i regular un Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, com 
ho demostra el mateix article 64 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, que ha estat aplicat pel vigent article 201 de la Llei de la 
Generalitat 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, 
que no ens consta que haja estat objecte d’impugnació, però també ens ho 
recorda el Dret Autonòmic comparat, ja que altres comunitats autònomes han 
creat fons autonòmics similars, com és el cas de la Comunitat Autònoma de 
Cantàbria, en la Llei 5/2020, de 15 de juliol, reguladora del Fons de 
Cooperació Municipal de Cantàbria (BOCT núm. 142, de 24 de juliol; i BOE 
núm. 225, de 21 d’agost); i el de la Comunitat Autònoma de Canàries, en el 
seu Decret llei 12/2020, de 30 de juliol, sobre règim excepcional del Fons de 
Finançament Municipal per a 2020 i de foment de la participació ciutadana 
(BOC núm. 154, de 31 de juliol). 
 
 També podem trobar altres exemples entre les comunitats autònomes 
pluriprovincials, com ha estat el cas d’Andalusia, amb la seua Llei 6/2020, 
d’11 de juny, reguladora de la participació de les entitats locals en els tributs 
de la Comunitat Autònoma d’Andalusia (BOJA núm. 123, de 24 de juny, i 
BOE núm. 174, de 19 de juliol), encara que en aquest supòsit no es crea un 
Fons de Cooperació Municipal d’àmbit autonòmic, sinó que es reconeix el dret 
dels municipis d’Andalusia a obtindre una participació en els ingressos de la 
Comunitat Autònoma, per transferència i de caràcter incondicionat, i fins i 
tot a favor de la diputació provincial a la qual pertanya un municipi, però en 
aquest últim cas només quan la diputació provincial haja assumit la gestió 
de les competències municipals (articles 3.5 i 18 de dita llei). 
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 El Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana té 
naturalesa incondicionada, como s’explicita en l’article 3 de l’Avantprojecte 
de Llei, i les seues aportacions tenen el caràcter de transferències als 
municipis, tot formant part del seu sistema de finançament, sent compatibles 
amb les aportacions «de les línies específiques del Fons de Cooperació 
Municipal que es puguen crear legalment o reglamentàriament», el que 
planteja la compatibilitat de les línies específiques actualment existents, 
respecte de les quals l’apartat 2n de la disposició derogatòria aclareix que les 
línies específiques per a la lluita contra el despoblament dels municipis 
valencians i per als municipis turístics de la Comunitat Valenciana es 
mantenen en vigor en tot allò que no contradiga la regulació de l’actual 
Avantprojecte de Llei. 
 

Conseqüentment, es recomana que igualment que es declara la 
compatibilitat amb les línies específiques que es puguen crear -en el futur- 
per norma legal o reglamentària, el que es repeteix en l’article 9 del mateix 
Avantprojecte de llei, es reconega la mateixa compatibilitat respecte les línies 
específiques del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana 
actualment vigents, regulades pel Decret del Consell 182/2018, de 10 
d’octubre, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació 
Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la 
Comunitat Valenciana, aspecte que la Universitat Jaume I ha ressaltat en les 
seues al·legacions, i pel recent Decret del Consell 142/2020, de 25 de 
setembre, de regulació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal 
per als municipis turístics de la Comunitat Valenciana. 
 
 Els continguts dels articles 6 i 8 de l’Avantprojecte de Llei han de ser 
examinats en conjunt, ja que el primer es refereix al procediment i a les regles 
de distribució del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, 
a les resolucions «d’adjudicació», millor «de reconeixement» de les quanties de 
les transferències de capital que corresponga acordar en benefici de tots els 
municipis valencians, en aplicació de les regles de distribució, ja que no ens 
referim a l’adjudicació d’un contracte del sector públic ni a l’atorgament d’una 
subvenció o d’una ajuda pública, mentre que el segon dels preceptes aclareix 
que serà la respectiva diputació provincial la que proveirà amb recursos 
propis les dotacions econòmiques aprovades i la que transferirà les quanties 
corresponents als municipis i a les entitats locals menors de la seua província, 
el que planteja si l’article 6 reflecteix un procediment de decisió conjunta, 
mitjançant el mecanisme que s’entenga més apropiat, o, en cas contrari, si la 
resolució de reconeixement de l’article 6 només es refereix a les transferències 
de la Generalitat perquè l’aportació que corresponga a la respectiva diputació 
provincial quede supeditada o condicionada a la resolució o confirmació 
posterior de l’òrgan competent de la respectiva Corporació provincial, en que 
haurà d’aclarir-se en la redacció d’ambdós preceptes, en el sentit que han de 
ser objecte d’una redacció que conjugue els seus continguts i permeta una 
posterior aplicació sense distorsions. 
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Al capítol II. La Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de 
Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana (articles 10 a 12). 
 
 En aquest capítol es procedeix a la creació de la Comissió de 
col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat 
Valenciana (article 10), que substituirà la Comissió de Seguiment del Fons de 
Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, que fou creada i regulada 
en els articles 9 a 11 del Decret del Consell 51/2017, de 7 d’abril, al qual ja 
ens hem referit i que l’Avantprojecte de Llei que es tramita, en el cas que 
s’aprove, deroga de forma expressa en aquesta regulació. 
 
 La regulació que es proposa no planteja problemes greus de legalitat, 
en el sentit que l’article 10 crea l’esmentada Comissió, la defineix i preveu la 
seua adscripció, l’article 11 especifica la seua composició i règim jurídic com 
a òrgan col·legiat en el que participen com a membres els representants que 
s’indiquen de l’Administració autonòmica, de les administracions provincials 
valencianes i de les entitats associatives de les administracions locals 
valencianes, i l’article 12 delimita les seues atribucions i funcions amb 
bastant precisió. 
 

No obstant això, cal advertir, en relació amb la composició de la referida 
Comissió, que en l'article 11 no es contempla cap previsió per a garantir que 
la mateixa s'ajuste al principi de presència equilibrada de dones i homes. Com 
ja hem recordat en anteriors ocasions, la presència equilibrada de dones i 
homes s'estableix en l'article 10 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la 
Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, i en l'article 14.4 de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 

Per això i conforme al que ja és doctrina reiterada d'aquest Consell, 
considerem que resulta necessari que el referit precepte preveja que la 
composició de l'òrgan a què el mateix es refereix ha de respondre a la 
presència equilibrada de dones i homes. 
 

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

La composició equilibrada d'aquest òrgan col·legiat podria facilitar-se 
mitjançant diversos mecanismes, com ara la delegació o la possibilitat que les 
entitats o els òrgans que han de designar als seus representants formulen 
propostes plurals a la Presidència de l'òrgan col·legiat en qüestió, que 
confirmaria el nomenament més adequat per a la consecució d'aquella 
finalitat legal. 
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A les disposicions de la part final. 
 
 En relació amb la remissió normativa de la disposició addicional 
primera a l’article 12.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, als efectes que la remissió normativa 
al Decret del Consell 51/2017, de 7 d’abril, quede substituïda per la nova 
regulació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, no 
ha de posar-se cap objecció, excepte que els canvis normatius que comporten 
augments permanents o disminucions de la recaptació municipal anual no 
sempre provoquen automàticament un augment del nivell de despesa 
computable quan la recaptació s’incrementa, als efectes de la referida 
regulació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el que 
s’aconsella que influïsca d’alguna forma en la redacció d’aquesta disposició 
addicional. 
 
 En relació amb la redacció de la disposició final primera, hem de 
puntualitzar que l’article 11 de l’Avantprojecte de Llei regula tant la 
composició de la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de 
Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana com el seu règim jurídic, i 
per això la degradació del rang legal a rang reglamentari hauria de limitar-se 
a la composició de la mencionada Comissió, però no al seu règim jurídic i de 
funcionament, sense perjudici que les previsions legals podran ser objecte de 
posterior desplegament o complement per una norma de rang reglamentari. 
 
 Per això mateix, el rang reglamentari no ha de correspondre, en sentit 
estricte, a «l’article 11», sinó més exactament a «la composició de la Comissió 
de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la 
Comunitat Valenciana que es regula en l’article 11», és a dir, només a una 
part d’aquest precepte. 
 
 No es comparteix la recomanació de l’Advocacia de la Generalitat, que 
el Centre directiu responsable de l’elaboració de l’Avantprojecte de Llei ha 
seguit, de suprimir la disposició final que contenia l’oportuna habilitació 
perquè el Consell puga desplegar i completar la regulació que la Llei de la 
Generalitat que les Corts, si s’escau, aproven i promulguen, ja que encara que 
el Consell de la Generalitat siga l’òrgan autonòmic titular de la potestat 
reglamentària, les disposicions de tècnica normativa autonòmiques i estatals 
recomanen que una disposició final contemple les autoritzacions i els 
mandats dirigits a la producció normativa de les disposicions reglamentàries 
necessàries per al desplegament i execució de la norma, en aquest supòsit 
d’una llei, així com el termini que l’òrgan competent disposa per a l’aprovació 
de la norma de desplegament (article 33 del Decret del Consell 24/2009, de 
13 de febrer, ja citat, com també l’incís e, de la regla 42, de les Directrius de 
Tècnica Normativa aprovades per l’Acord del Consell de Ministres de 22 de 
juliol de 2005, que va ser publicat al BOE per disposar-ho la Resolució de la 
Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència de 28 de juliol de 2005). 
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Aspectes de tècnica normativa i qüestions de redacció. 
 
 Els criteris de sistemàtica i de tècnica normativa emprats en el text de 
l’Avantprojecte de llei s’ajusten a les previsions que es contenen en el Decret 
del Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l’estructura i el 
procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 
 En aquest sentit, els capítols s’han numerat amb romans i s’han titulat 
(article 22); els articles també s’han numerat, però amb cardinals aràbics, i 
porten la seua titulació (article 25), quan consten de divisions els apartats 
s’han numerat amb cardinals aràbics (article 26); i les disposicions de la part 
final s’han numerat amb ordinals amb lletres amb la titulació corresponent 
(article 28). 
 

Únicament i com ja hem advertit més amunt, la denominació de la part 
expositiva com a “Preàmbul” no s’ajusta als esmentats criteris, ja que la 
denominació que li pertoca, tractant-se d’un avant projecte de llei, és la 
d’“Exposició de Motius”. 
 
 Quant a la redacció, ha estat bastant acurada i correcta, després 
d’haver-se revisat el llenguatge sexista, com va proposar la Direcció General 
de l’Institut Valencià de les Dones, encara que hem de recomanar, en primer 
lloc i respecte de la redacció de l’article 5 de l’Avantprojecte de Llei, que les 
expressions «oposar les objeccions» i «s’oposen objeccions» contenen dues 
negacions, el que les converteix en expressions en una frase de sentit 
afirmatiu, i per això proposem que se substituïsquen per «manifestar les 
objeccions» i «es manifesten les objeccions», o altres expressions equivalents. 
 
 Finalment, quan el text conté la citació d’una norma legal o 
reglamentària, es recomana que la seua data de promulgació o d’aprovació se 
cite de forma completa (disposició addicional primera), i que es reflectisca la 
seua titulació oficial, fins i tot amb els criteris d’utilització de les majúscules 
inicials amb els que van ser publicades oficialment (disposició addicional 
primera i disposició derogatòria única). 
 
 S’han formulat dues observacions de caràcter essencial, una d’elles de 
caràcter procedimental, relativa a l’omissió de l’informe preceptiu de l’impacte 
per raó de gènere, i l’altra de caràcter substantiu, a la composició de la 
Comissió que es preveu en els apartats 1r i 2n de l’article 11 de l’Avantprojecte 
de Llei reguladora del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat 
Valenciana, als efectes establerts en l’apartat 3r de l’article 77 del Reglament 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que va ser aprovat 
pel Decret del Govern Valencià 37/2019, de 15 de març. 
 



 30

 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 
 Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 Que l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat, Reguladora del Fons de 
Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, s’ajusta a l’ordenament 
jurídic, sempre que s’atenguen les observacions essencials que s’han 
formulat. 
 

V.M.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 11 de novembre de 2020 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT. 
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VOTO PARTICULAR 
 
 

 
Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen 522/2020 

expediente 477/2020 aprobado por el Pleno de este Consejo de 11 de 
noviembre de 2020, correspondiente al Anteproyecto de Ley Reguladora del 
Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana.   

 
 
Discrepo respetuosamente de la opinión mayoritaria del Pleno respecto 

a la observación cuarta del Dictamen, de carácter general, la cual respalda la 
potestad autonómica para la aprobación del texto normativo. E, igualmente, 
respecto a la observación esencial realizada al Capítulo II, arts. 10 al 12, en 
la que se exige que la Comisión que regulan dichos preceptos deba tener una 
composición equilibrada entre hombre y mujer. Y ello con fundamento en los 
siguientes motivos: 
 
 
I.- A la observación cuarta del Dictamen: sobre la potestad autonómica 
de coordinación y sus limitaciones, en relación con el anteproyecto de 
ley remitido. 
 
 
 El dictamen aprobado por la mayoría del Pleno transcribe determinados 
pasajes de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 82/2020, en la 
cual se resuelve el Recurso de Inconstitucionalidad presentado contra la ley 
3/2019, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, la cual 
declara la inconstitucionalidad de algunos preceptos de dicha norma. Y, con 
fundamento en la meritada Sentencia, este Consejo, por mayoría, considera 
que el Anteproyecto de Ley del Fondo de Cooperación Municipal, que es objeto 
de Dictamen, no vulnera la autonomía local de las Diputaciones consagrada 
en la Constitución (arts. 137, 141 y 142). 
 
 

Y tal conclusión no puedo compartirla. El texto del Anteproyecto excede 
los límites admisibles de las facultades de coordinación sustrayendo con éstas 
las competencias propias de las Diputaciones, alterando su titularidad y su 
ejercicio, según paso a argumentar. 
 
 
1º.- Autonomía Local significa, según STC 240/2006, resumiendo la doctrina 
contenida, entre otras, en Sentencias 4/1981, 32/1981, 27/1987, 51/2004, 
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252/2005, "positivamente, un derecho de la comunidad local a la participación, 
a través de los órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos 
asuntos le atañen...negativamente la autonomía no se garantiza por la CE para 
incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la nación o en otros 
intereses generales distintos de la propia entidad". El artículo 137 CE, 
reconoce autonomía a las Diputaciones provinciales para la gestión de sus 
respectivos intereses. Autonomía que, en palabras del TC, se configura como 
"poder limitado; autonomía no es soberanía, ni puede aquel principio oponerse 
al de unidad, pues cada organización territorial dotada de soberanía es parte 
del todo" (STC 2 febrero de 1981). La protección del núcleo de autonomía de 
los Entes Locales permite así la invocación de una garantía jurisdiccional 
respecto a los actos del legislador, tanto desde una perspectiva positiva, 
instrumentada como respeto del núcleo esencial de la autonomía local, como 
negativa, mediante mecanismos reactivos de protección de ese núcleo esencial 
contra los actos del legislador. 
 

La configuración de la autonomía local, admite la adopción de medidas 
para establecer mecanismos de intervención autonómica que supongan una 
limitación de tal autonomía (STC 107/2017), siempre que éstos tengan como 
finalidad la satisfacción de intereses públicos superiores y se adopten desde 
el estricto cumplimiento de una serie de condiciones y requisitos, que van a 
condicionar la adopción de tales mecanismos. Y, de entre ellos, se encuentra 
la facultad de coordinación por parte de la Comunidad autónoma que, en 
ningún caso, podrá alterar ni la titularidad ni el ejercicio de las competencias 
propias de las Diputaciones. La posibilidad de coordinación de la actividad de 
las Diputaciones, tiene su fundamento en la LBRL -en cuanto a la legislación 
básica-, y en el Estatut de Autonomía valenciano. El límite de tales facultades 
de coordinación se encuentra en la titularidad y ejercicio de la competencia 
coordinada, que siempre deberá ser la Diputación provincial. La coordinación 
no puede sustraer competencias a las Diputaciones; atribuye un “cierto poder 
de dirección, consecuencia de la posición de superioridad en que se encuentra 
el que coordina respecto al coordinado” (STC 82/2020). 

 
Asimismo, debe señalarse que las facultades de coordinación sólo cabe 

admitirlas como subsidiarias respecto a los mecanismos de colaboración y de 
cooperación entre administraciones según determina la LBRL. El art. 59 LBRL 
establece que la facultad de coordinar la actividad de las Diputaciones en el 
ejercicio de sus competencias, es posible cuando la coherencia de la actuación 
de las Administraciones públicas “no pueda alcanzarse por los procedimientos 
contemplados en los artículos anteriores o éstos resultaran manifiestamente 
inadecuados por razón de las características de la tarea pública de que se 
trate”. Y, asimismo, exige que “la Ley deberá precisar, con el suficiente grado 
de detalle, las condiciones y los límites de la coordinación”. Que, a su vez, debe 
ponerse en relación con la previsión del art. 10 LBRL, en la medida que, solo 
“procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales, 
cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de 
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las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de 
dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de 
éstas”. 

 
 
2º.- Entrando a las cuestiones suscitadas en el Dictamen, se advierte que el 
grueso de la argumentación del mismo se sustenta en la STC 82/2020, en la 
cual se resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado contra diversos 
preceptos de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos 
de la Comunidad Valenciana. Y, desde dicho pronunciamiento, la mayoría del 
Pleno concluye con la aplicación casi mimética de los argumentos contenidos 
en la misma. Sin embargo, aun siendo de aplicación al supuesto presente una 
parte de la fundamentación jurídica de la meritada Sentencia (en particular, 
la que se refiere al análisis de la configuración constitucional de la autonomía 
local y la autonomía y suficiencia financiera de las Diputaciones contenido en 
los Fundamentos jurídicos 5º y 7º) no es aplicable la concreción que se realiza 
de tales fundamentos en la sentencia pues ésta se refiere a la competencia en 
materia de servicios sociales de la comunidad autónoma y su incidencia en el 
ámbito competencial local -con la atribución de competencias a las entidades 
locales y la necesidad de coordinación-. Netamente diferente a las cuestiones 
competenciales que plantea el presente Anteproyecto.  
 
 La STC 82/2020 -corolario de la argumentación de este Pleno-, aplica 
la doctrina del Tribunal a la competencia autonómica sobre servicios sociales, 
y la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre la Generalitat 
y las entidades locales para el “nuevo sistema de servicios sociales”. Supuesto 
que no comparte identidad con el que prevé el Anteproyecto de ley objeto de 
dictamen, referido a la coordinación de competencias que son propias de las 
Diputaciones -y no de la Generalitat-. La diferente titularidad y naturaleza de 
las competencias controvertidas en la Ley de Servicios sociales inclusivos, y 
las que se plantean en el presente Anteproyecto de Ley (creación del Fondo de 
Cooperación Municipal), permite advertir que las conclusiones del Tribunal 
no pueden extrapolarse desde aquella sentencia al supuesto presente.  
 

Y no solo por tratarse de diferentes competencias y por la titularidad de 
las mismas, sino porque tampoco subyace el mismo interés general, que es 
obvio en materia de servicios sociales y su necesidad de coordinación, pero 
que, en el caso de la “asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica, 
a municipios”, que es la competencia objeto de coordinación, es de naturaleza 
y dimensión diferente. 
 
 
3º.- El art. 66.3 del Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana prevé 
la coordinación de funciones propias de las Diputaciones que sean de interés 
general de la Comunitat Valenciana. Desde tal previsión, el Anteproyecto de 
ley dictaminado establece, en su art. 2.2 la declaración de interés general de 
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la Comunitat Valenciana de las funciones “asistencia y cooperación jurídica, 
económica y técnica de las Diputaciones provinciales a los municipios”. Una 
función determinada dentro del ámbito competencial de las Diputaciones en 
el art. 36,1.b), LBRL. 
 
 
 Sin embargo, no existe en el texto del Anteproyecto justificación alguna 
para tal declaración de interés general, respecto a unas competencias que, en 
principio, responden a las relaciones ordinarias de prestación de servicios por 
parte de las Diputaciones a los Ayuntamientos.  
 
 La declaración efectuada en el art. 2.2 de la norma dictaminada sólo se 
justifica en el cumplimiento del requisito previsto en el art. 66.3 Estatut, a 
efectos de establecer las facultades de coordinación de tales funciones. Pero 
dicha declaración, en sí misma, debe responder a una justificación material, 
y no sólo como exigencia para la coordinación. La limitación de competencias 
de las Diputaciones -consiguiente a las facultades de coordinación- requerirá 
de su declaración de interés general. Y ésta, a su vez, y por así exigirlo la ley 
básica del Estado (LBRL), requiere una cumplida justificación de la necesidad 
de tal declaración para la coherencia de la actuación de las Administraciones 
públicas y de la trascendencia de tales actividades respecto al interés propio 
de las correspondientes Entidades, o de la concurrencia o complementariedad 
de tales actividades o servicios con los de otras Administraciones. 
 
 No puede, así, hacerse supuesto de la cuestión. Unas competencias que 
son propias de las Diputaciones Provinciales, pasan a considerarse, por mor 
de la norma, de “interés general”, para establecer facultades de coordinación 
sobre ellas. La declaración de interés general (que ya preveía la controvertida 
ley valenciana 2/1983), tiene carácter meramente instrumental. Y, dado que 
tal declaración supone una limitación competencial de las Diputaciones, con 
la misma se infringe el núcleo esencial de la autonomía local al convertir la 
declaración de interés general en una previsión huérfana de justificación, que 
tiene como única finalidad dotar de cobertura jurídica a la imposición de las 
facultades de coordinación que se pretenden. 
 
 
4º.- Asimismo, se advierte que las facultades de coordinación impuestas en la 
norma, pese a predicarse de las funciones “asistencia y cooperación jurídica, 
económica y técnica de las Diputaciones provinciales a los municipios”, en 
realidad se centran en la participación obligatoria de las Diputaciones en el 
Fondo de Cooperación Municipal, el verdadero objeto de la norma proyectada. 
En concreto, la aportación de recursos de las Diputaciones al citado Fondo, 
de tal forma que lo que realmente se está declarando como “interés general” 
y por tanto, sometido a decisiones superiores de coordinación, son los propios 
recursos económicos de las Diputaciones. La totalidad de la norma tiene como 
única finalidad establecer unos mecanismos para disponer de los recursos de 
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las Diputaciones provinciales, creando un Plan Sectorial y una Comisión de 
coordinación, que suponen la excusa del cumplimiento de las formalidades 
exigibles por la doctrina constitucional, para hacer viable la intervención en 
los recursos económicos de las Diputaciones. 
 
 La norma proyectada, en la medida que no justifica que la coordinación 
sea el único mecanismo para conseguir una coherencia en la actuación de las 
Administraciones públicas respecto al ejercicio de la función de cooperación 
económica de las Diputaciones a los municipios ni que la coherencia no pueda 
alcanzarse por los procedimientos de colaboración previstos en la LBRL, o que 
éstos sean inadecuados, estará incumpliendo la previsión del art. 59.1 de la 
LBRL. Igualmente, la norma proyectada no determina, en modo alguno, ni las 
condiciones ni los límites de la coordinación impuesta, infringiendo con ello 
la previsión del art. 59.2 LBRL. Y, además, en la norma proyectada tampoco 
se justifica que la asistencia y cooperación económica de las Diputaciones a 
los Ayuntamientos transciendan el interés propio de ambas entidades locales, 
vulnerando lo dispuesto en el art. 10 LBRL. 
 
 A mayor abundamiento, debe destacarse que el núcleo de la actividad 
de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios por 
las Diputaciones provinciales, tiene como modelo de ejercicio -por definición- 
la cooperación entre Administraciones, resultando la imposición de facultades 
de coordinación rara avis en el propio concepto de cooperación. Siguiendo al 
TC (STC 109/1998, de 21 de mayo), esta actividad propia de las Diputaciones 
provinciales se traduce “en la cooperación económica a la realización de las 
obras y servicios municipales, que es llevada a la práctica a través del ejercicio 
de su capacidad financiera o de gasto público por parte del ente provincial. Es 
esta actuación cooperadora, pues, la que cabe identificar como el núcleo de la 
autonomía provincial” (FJ 2º). Como igualmente indica la STC 103/2013, de 
25 de abril, aunque el contenido de la garantía constitucional de la provincia 
no se limita, única y exclusivamente, a la función de cooperación económica 
en la realización de obras y servicios municipales, o al apoyo a los municipios, 
estas funciones sí forman parte de aquel contenido. 
 
 La función de asistencia y cooperación es indisoluble del ejercicio pleno 
de su autonomía financiera. La limitación de la segunda, implica un límite a 
la primera, afectando directamente al núcleo de la autonomía provincial. 
 
 
5º.- Lo bien cierto es que la norma proyectada sustrae a las Diputaciones las 
competencias que les reconoce el art. 36.1.b) LBRL. La competencia deja de 
ser ejercida por la Diputación provincial, en la medida que las decisiones que 
determinan tal ejercicio son adoptadas por una Comisión, que está formada 
por 15 miembros, de los cuales cada Diputación tiene 2 representantes. Son 
2 frente a 13 miembros, en el seno de una Comisión que determinará de forma 
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anual las cuantías a consignar presupuestariamente en el Fondo. La decisión 
deja de estar a disposición del titular de la competencia. 
 

El ejercicio de la función de asistencia y cooperación económica de las 
Diputaciones a los Ayuntamientos tiene como elemento nuclear la decisión de 
disponer de los recursos y cómo disponerlos. Dicha decisión es la competencia 
en sí misma, y no simplemente una forma de manifestarla. Si se sustrae a las 
Diputaciones la posibilidad de poder adoptar las decisiones sobre la asistencia 
económica a los Ayuntamientos se le está sustrayendo la titularidad de tales 
competencias a las Diputaciones. La coordinación, en este caso, excede de los 
límites de dirección y establecimiento de medidas armonizadoras, para hacer 
desaparecer la titularidad de la competencia en favor de una mayoría formada 
por la Administración autonómica y otros entes locales (municipios y resto de 
Diputaciones). Y ello supone transgredir el núcleo esencial de la autonomía 
local de las Diputaciones. 

 
Tal transgresión igualmente se evidencia en la autonomía financiera de 

las Diputaciones consagrada en el art. 142 CE tanto desde la vertiente de los 
ingresos, como desde la de los gastos. La garantía de la suficiencia de recursos 
supone una garantía de la autonomía financiera de las propias Diputaciones, 
para el cumplimiento de las funciones que integran el núcleo de su actividad 
y, en particular, la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a 
los municipios. Cuando los recursos de la Diputación quedan condicionados 
por la aportación de determinados fondos, acordada por una “Comisión”, se 
está condicionando, por una parte, el Presupuesto provincial (así establece el 
art. 5.5 de la norma proyectada, al supeditar la aprobación del Presupuesto 
a las objeciones que pudiese plantear la Generalitat si se infringen directrices 
de coordinación), y, por otra parte, constriñe hasta su desaparición el ejercicio 
de competencias propias, pues no se garantiza la suficiencia de recursos para 
ejercerlas. 

 
Así si el Presupuesto de la Diputación está supeditado a la participación 

en el Fondo de Cooperación Municipal, cuyas cuantías estarán determinadas 
no por la Diputación sino por una Comisión, se produce una obvia intromisión 
tanto en la elaboración del Presupuesto de la Diputación, como en la decisión 
de disponer de sus recursos para el ejercicio de sus competencias, tanto las 
coordinadas como las no coordinadas; Si una parte del Presupuesto debe ser 
imperativamente destinada al Fondo, todo el Presupuesto queda condicionado 
a tal Fondo, y los recursos para cumplir las restantes competencias propias 
de la Diputación se someten, igualmente, a dicha restricción, tanto respecto 
a la decisión de asignación de recursos, como a la suficiencia de los mismos. 

 
El principio de suficiencia financiera de las haciendas locales implica 

que la atribución de competencias deberá estar indisolublemente unida a la 
garantía de los recursos financieros para acometerlas, siendo responsabilidad 
de la administración autonómica dotar de recursos económicos suficientes a 
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los entes locales -léase Diputaciones- como reconoce el Estatut de Autonomía 
y la Carta europea de la autonomía local, art. 9.1 “las entidades locales tienen 
derecho, en el marco de la política económica nacional, a tener recursos propios 
suficientes de los cuales pueden disponer libremente en el ejercicio de sus 
competencias”. La limitación de los recursos incide directamente en el ejercicio 
de sus competencias. 

 
Y con mayor evidencia se advierte la incidencia en la vertiente del gasto 

público de la autonomía financiera de las Diputaciones: la capacidad genérica 
de determinar y ordenar bajo la propia responsabilidad, los gastos necesarios 
para el ejercicio de sus competencias. Conforme indica la STC 82/2020 “la 
autonomía de gasto no entraña solo la libertad de los órganos de gobierno en 
cuanto a la fijación del destino y orientación del gasto público sino también para 
su cuantificación y distribución dentro del marco de sus competencias”. De tal 
forma que la vertiente de gasto de la autonomía financiera de las Diputaciones 
a la luz de dicha sentencia, entraña dos exigencias: 

 
 
1.- La plena disponibilidad por las corporaciones locales de sus ingresos 
sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, para ejercer 
las competencias propias. 
 
 
2.- La capacidad de decisión sobre el destino de sus fondos también sin 
condicionamientos indebidos “con la posibilidad de decidir libremente 
sobre el destino de los recursos, adquiere pleno sentido la garantía de la 
suficiencia de ingresos ‘para el desempeño de las funciones que la ley 
atribuye a las corporaciones respectivas’. La autonomía de gasto no 
entraña solo la libertad de los órganos de gobierno en cuanto a la fijación 
del destino y orientación del gasto público, sino también la cuantificación 
y distribución del mismo dentro del marco de sus competencias”. 
 
Y la predeterminación del presupuesto de la Diputación por parte de la 

Comisión, respecto a las aportaciones al Fondo de Cooperación Municipal, ni 
permite la plena disposición de los ingresos para destinarlos al ejercicio de 
sus competencias, ni la capacidad de decisión sobre el destino de los fondos 
para el ejercicio de las funciones que la ley le atribuye, y que forman parte del 
núcleo esencial de la autonomía provincial. 

 
 
En consecuencia, considero que el Anteproyecto de Ley Reguladora del 

Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valencianas menoscaba el 
núcleo esencial de la autonomía local de las Diputaciones provinciales, por lo 
que resulta contrario a la Constitución. 
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II.- A la observación esencial realizada al Capítulo II, arts. 10 al 12, en la 
que se exige que la Comisión que regulan dichos preceptos deba tener 
una composición equilibrada entre hombre y mujer 
 
 

Planteo mi discrepancia respecto a la observación esencial que realiza 
la mayoría del Consejo a los artículos 10 al 12, sobre la necesidad de efectuar 
referencia expresa a la composición equilibrada de la Comisión que se regula 
en tales preceptos, y ello con fundamento en los siguientes motivos: 
 
 

En primer lugar, debo destacar que la posición de la mayoría del Pleno 
de este Consejo, en lo referente a la exigencia de composición equilibrada de 
los órganos designados por el Consell, resulta cambiante. Antes del año 2017, 
no se consideraba necesario hacer referencia alguna a tal cuestión. En el año 
2017 la composición equilibrada era una sugerencia; en el año 2018, paso a 
ser una exigencia; en el año 2019 unas veces fue sugerencia y otras exigencia. 
En el presente año 2020, si bien se mantuvo como una exigencia, se excusó 
su aplicación en un supuesto concreto (Consell Valencià de les Dones, al cual 
me referiré después). De esta forma, con las mismas normas de aplicación (la 
Ley valenciana de Igualdad 9/2003 -en adelante LV Igualdad- y Ley Orgánica 
de Igualdad 3/2007 -en adelante, LO Igualdad) ya existentes en 2016, y que 
no han sido modificadas en las cuestiones relativas a la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres, la mayoría de este Consejo ha llegado nada menos que 
a cuatro interpretaciones diferentes desde 2016: criterio general, sugerencia, 
mandato imperativo y admisibilidad de excepciones. Y todo ello sin que exista 
otra circunstancia que el transcurso del tiempo. 

 
La tendencia cambiante en cuanto a la opinión mayoritaria del Pleno en 

lo referente a la presencia equilibrada, con unas mismas normas de aplicación 
y contra la doctrina jurisprudencial constante y reiterada -que este consejero 
ha invocado en todos los votos particulares- llegó a justificarse en los primeros 
momentos en el tiempo transcurrido desde la aprobación de la LO Igualdad; 
el tiempo determinaría que la sugerencia mutase a imperativo legal, como si 
el tiempo transformase a voluntad la naturaleza y contenido de la norma. Pero 
si existe un hito en la posición de la mayoría de este Consejo este es, sin duda, 
el dictamen del Proyecto de Decreto del Consell por el que se regula el Consell 
Valencià de les Dones (dictamen expediente 472/2020, de 28 de octubre de 
2020). 

 
 
La mayoría del Consejo consideró admisible la inaplicación del criterio 

de presencia equilibrada en la composición del Consell Valencià de les Dones 
(compuesto casi exclusivamente por mujeres). El citado órgano incumpliría 
las previsiones del art. 14 de la LO de Igualdad, y los porcentajes 60% y 40%, 
establecidos como máximo y mínimo para la presencia de mujeres y hombres 
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igualmente previstos en la D.A. Primera de la misma norma. Pero se consideró 
admisible la excepción ¿Cómo es posible que la norma que se ha considerado 
imperativa -obligación de presencia equilibrada- a través de la interpretación 
de este Consejo, pueda igualmente ser excepcionada por vía interpretativa? 

 
En aquella ocasión, la excepción de la norma hasta entonces imperativa 

-obligación de presencia equilibrada- se sustentaba en una “estrategia dual” 
basada en lo complementario y transversal. Es decir, que la imperatividad de 
la obligación jurídica para la presencia equilibrada impuesta en el art. 14 LO 
Igualdad -según, reitero, es afirmación de la mayoría del Consejo desde 2018- 
puede excepcionarse por la estrategia dual basada en la “complementariedad” 
y en la “transversalidad” de género, que, en esta ocasión, excepcionalmente, 
y según la misma mayoría del pleno, goza de virtualidad suficiente para vencer 
lo dispuesto en la legislación básica del Estado, aduciendo al efecto el art. 4 
de la Ley Valenciana de Igualdad, que utiliza tales términos como “principios 
rectores de la acción administrativa”. 
 

De esta forma aparece, en la opinión de la mayoría del pleno, un nuevo 
criterio para la aplicación de la norma jurídica: el de la “estrategia dual basada 
en lo complementario y transversal”. Principio rector, con entidad suficiente 
como para vencer al principio de jerarquía normativa y de competencia. Que 
prima sobre el deber de obediencia de la norma inferior respecto a la norma 
superior. Que impide aplicar la norma superior en pro de una “estrategia dual 
complementaria y transversal” de las políticas en materia de igualdad. Pero, 
con ello, olvida que la jerarquía normativa, la seguridad jurídica, y el imperio 
de la ley no son simples criterios sino principios constitucionales consagrados 
en el art. 9 CE. Y, desde luego, no se encuentra entre tales principios dicha 
“estrategia dual basada en lo complementario y transversal”. 

 
La norma, o es obligatoria, o no lo es. Su excepción deberá contemplarse 

en la propia norma y si no existe la excepción, deberá ser cumplida. Y no cabe 
un término medio, atemperando el supuesto mandato imperativo a través de 
una excepción no contemplada en la norma (las “estrategias duales”). Si en el 
art. 14.4 LO Igualdad -entendido como mandato imperativo según la opinión 
mayoritaria de este pleno- se exige la presencia equilibrada, y no existe en tal 
norma previsión alguna que la excepcione, la vía interpretativa a partir de un 
principio rector de difícil comprensión en la LV Igualdad -que no puede alterar 
la norma básica del Estado-, no es admisible. Pero, y desde luego, “estrategia 
dual basada en lo complementario y transversal” no puede significar inaplicar 
la ley básica estatal -pues devendría en inconstitucional por alterar, a través 
de una norma autonómica, una norma básica del Estado-. 

 
No obstante, en el presente Dictamen la mayoría del Consejo vuelve a 

asumir el carácter absoluto e incondicionado de la presencia equilibrada como 
obligación de imperativa observancia. Abandona la posibilidad de excepcionar 
tal “mandato”, pues al parecer, no opera en este caso la estrategia dual basada 
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en lo complementario y lo transversal. Y, por ello, justifico mi discrepancia al 
entender que no existe tal mandato, sino que se trata de un criterio general, 
el del art. 14.4 de la LO Igualdad, que no impone la composición equilibrada, 
sino que determina la necesidad de procurarla, conforme el textual del art. 16 
de la misma norma y art. 10 LV Igualdad. 

 
 
En segundo lugar, este Consejo llama la atención sobre la omisión de 

una referencia a la composición equilibrada entre mujeres y hombres, en los 
órganos colegiados que se regulan en la norma. A juicio del Consejo, deberá 
recogerse expresamente que tales órganos deberán respetar el principio de 
presencia equilibrada entre hombres y mujeres, y lo considera esencial a los 
efectos del art. 77 del Reglamento de este Consell Jurídic. 
 

No obstante tal omisión, este Consejero no considera necesario que la 
mención conste expresamente en la norma, en la medida que la sujeción de 
la Administración a la ley y al derecho, como mandato constitucional, no exige 
un apercibimiento expreso de cumplimiento del ordenamiento jurídico, en el 
particular referido a la previsión del art. 10 LV Igualdad. Que no se mencione 
expresamente en la norma que la composición de la Comisión “procurará (…) 
que exista una presencia paritaria de mujeres y hombres” no implica, en modo 
alguno, la presunción de incumplimiento de tal previsión. Pues la presunción 
no puede afirmarse en la hipótesis del incumplimiento sino antes al contrario, 
es el art. 103.1 CE el que determina que la presunción opera iuris tantum, en 
términos inversos, sobre la adecuación a la ley y al derecho del actuar de la 
Administración. 
 

Pero, y de mantenerse la sugerencia que plantea este Consejo, y según 
su razonamiento, no sólo es el art. 10 LV Igualdad el que debe ser mencionado 
en el textual de la norma, sino que se justificaría que todos los preceptos de 
todos los proyectos normativos, efectuasen una llamada expresa a someterse 
a las normas jerárquicamente superiores. Y no es el principio de composición 
equilibrada el único al que se somete la Administración. Privilegiar éste, con 
una mención expresa, supone desplazar y omitir otros preceptos, mandatos y 
principios, que son igualmente aplicables. 
 

En consecuencia, si el comentario plantease una mención expresa para 
que se procure la presencia paritaria de mujeres y hombres, éste no resultaría 
contrario al ordenamiento jurídico, pero tampoco necesario, pues prejuzga la 
necesidad de apercibir a la Administración de un incumplimiento de la ley si 
no se procura dicha presencia equilibrada en los nombramientos de miembros 
que integrarán los órganos colegiados. Y tal presunción de ilegalidad no es 
admisible en nuestro modelo constitucional. En cualquier caso, el término a 
utilizar no sería “garantizar” una presencia equilibrada, sino “procurar” una 
presencia equilibrada, pues ese es el tenor literal de los preceptos legales que 
dan cobertura jurídica a la observación realizada. 
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En tercer lugar, motiva mi discrepancia, no ya el hecho de la necesidad 
de incorporar el principio de composición equilibrada, sino en la cualidad de 
esencial que irroga a la observación, y la convierte en una obligación jurídica, 
cuya inobservancia determinaría que el proyecto normativo se aprobase “Oído 
el Consell Jurídic Consultiu”. 
 

Para el correcto enfoque de la cuestión, se debe partir del significado de 
la esencialidad de las observaciones que realiza el Consell. El Reglamento del 
Consell Jurídic Consultiu, establece, en su art. 77, que “Las observaciones 
esenciales son el reparo del Consell Jurídic Consultiu a aquellos preceptos de 
un proyecto normativo que pudieran comprometer la plena observancia de la 
Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico. La 
inobservancia de las observaciones esenciales comportará que la resolución 
que se adopte deba seguir la fórmula «Oído el Consell Jurídic Consultiu”. Las 
observaciones esenciales son el óbice jurídico de mayor intensidad que puede 
plantear este Consell a un proyecto normativo. Las observaciones esenciales 
implican el mayor reparo de este Consell a aquellos preceptos cuya redacción 
pudiese comprometer la plena observancia de la Constitución, el Estatuto de 
Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico. 
 

En consecuencia, cuando se efectúa una observación esencial, se está 
advirtiendo de la existencia de alguna disconformidad entre el proyecto objeto 
de Dictamen, y el resto del ordenamiento jurídico, cuya inobservancia sería 
causa de una infracción de éste. Una disconformidad que vendrá establecida 
por contravención de normas de rango superior (principio de jerarquía) o del 
mismo rango (principio de competencia). 
 

Así, establecer como esencial la necesidad de consignar expresamente 
en la norma el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en la 
composición de los órganos colegiados, implicaría la existencia de un mandato 
en norma superior que exigiese de forma imperativa que la norma contuviese 
tal mención, de tal forma que su no incorporación al proyecto supondría la 
infracción de ordenamiento jurídico. Sin embargo, no existe dicho mandato 
imperativo, ni es una obligación jurídica, ni es exigible la consignación de tal 
principio en el texto normativo, ni es inexcusable su aplicación. 
 

Este Consejero ha defendido -frente al criterio mayoritario del Pleno- 
que no existe mandato imperativo que establezca que la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres constituya una obligación jurídica, ni sea inexcusable 
su aplicación. La LO de Igualdad, en su art. 14.4, establece como un “criterio 
general” de actuación de los poderes públicos “la participación equilibrada de 
mujeres y hombres en las candidaturas electorales y la toma de decisiones”. 
Dicho “criterio general”, como su propio nombre indica, supone un principio 
de actuación, cuya dimensión no es la imposición de una obligación directa, 
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sino que determina una pauta que deberán seguir los poderes públicos, cuya 
concreción se efectúa en otros preceptos de la propia Ley.  

 
El art. 16 LO de Igualdad, intitulado “nombramientos realizados por los 

Poderes Públicos”, concreta el criterio general del art. 14, sobre la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres para el nombramiento -por parte de los 
poderes públicos- de cargos de responsabilidad. Textualmente indica que “los 
poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de 
responsabilidad que les correspondan”. Igualmente, la LV de Igualdad, en su 
art. 10 utiliza idéntica literalidad en la acción de procurar la representación 
paritaria de mujeres y hombres: “Les Corts Valencianes y el Consell de la 
Generalitat procurarán en el nombramiento o designación de personas, para 
constituir o formar parte de órganos o instituciones, que exista una presencia 
paritaria de mujeres y hombres”. 
 

Si la LV Igualdad y la LO Igualdad utilizan el término “procurar” habrá 
que impetrar en el significado concreto del término “procurar”, escogido tanto 
por el legislador básico estatal como por el legislador autonómico, y si guarda 
coherencia con el valor jurídico del “criterio general de actuación” del art. 14.4 
de la misma ley orgánica. 
 
 

Así el “criterio general de actuación” que establece el art. 14.4 de la LO, 
tiene un valor jurídico programático, según expresa el propio Preámbulo de la 
norma, al considerarlo como “pauta de actuación” o “criterio de orientación 
de las políticas públicas”. La Sentencia de 23 de febrero de 2010, del Tribunal 
Superior de Justicia Madrid, Sala Contencioso-Administrativo, considera que 
en la ley Orgánica 3/2007 se “distingue una parte programática, para orientar 
políticas activas que promueva la igualdad y otra consistente en regulaciones 
específicas -entre las que cabe destacar de forma paradigmática la disposición 
adicional segunda- que constituyen verdaderos mandatos dirigidos a quienes 
participan en las relaciones jurídicas a que se refieren. El mero apartamiento o 
el incumplimiento de las principios orientadores contenidos en las normas de 
esta naturaleza de la LO 3/2007, no puede dar lugar a la anulación del decreto 
de nombramiento de Consejeros (…)” (F. J. 4º). De esta forma, no cabe admitir 
un pretendido automatismo a partir de la consideración del principio general 
de presencia equilibrada, que lo convierta en un deber de obligación aplicable 
imperativamente a todo supuesto. Tal automatismo ha sido, además, excluido 
expresamente por el Tribunal Supremo al afirmar que su naturaleza es la 
propia de un principio rector o criterio orientador. 

 
 
La Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 10 de mayo de 2016, 

en su Fundamento Jurídico Séptimo, indica que “El criterio de la preferencia 
de las mujeres a igualdad de méritos no opera con rígido automatismo como 
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una norma universal de obligado e incondicionado desplazamiento de los 
aspirantes varones, pero sí que opera como un principio rector de la decisión 
que exige que se expliquen cumplidamente, caso por caso, las razones por las 
que se prescinde casuísticamente de esa regla”.  
 
 

Tal pronunciamiento se reitera en la Sentencia Tribunal Supremo, Sala 
Tercera, número 1136/2017 de 27 de junio de 2017 que fue objeto de Recurso 
de Amparo ante el Tribunal Constitucional, donde se invocaba la vulneración 
del derecho fundamental a no ser discriminada por razón de sexo, prohibición 
constitucional del inciso segundo del artículo 14 CE, por inaplicación de las 
medidas de acción positiva en favor de la mujer. El Tribunal Constitucional, 
en su Auto 119/2018, de 13 de noviembre de 2018, inadmitió dicho Recurso 
de Amparo al considerar que no existía vulneración del derecho fundamental 
invocado. El mismo Auto, respecto a la representación equilibrada de mujeres 
y hombres en los tribunales u órganos técnicos de selección, con cita de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2009 de 19 de enero, indica que la 
cláusula de reserva se interpretará “como garantía de que, respecto de los 
miembros de tales órganos de selección, cumplirá siempre con los principios 
constitucionales de mérito y capacidad (art. 103.3 CE), pues si ello no fuera 
posible puntualmente deberá romperse con la regla de proporción equilibrada 
en la constitución del órgano”1. 

 
 
 
 
 

                     
1 El citado Auto del Tribunal Constitucional indica: ““No forma parte del contenido esencial del art. 14 CE un 

teórico derecho fundamental a que se superen las situaciones de desigualdad histórica con la adopción de 

medidas específicas con este fin. Si bien tales medidas pueden implementarse, ello ha de hacerse dentro de los 

límites estrictos que marca nuestra doctrina; de lo contrario dichas medidas serán discriminatorias y por ello 

inconstitucionales. El derecho a la no discriminación del art. 14 CE no opera, pues, como fundamento de las 

medidas correctoras de la desigualdad material, aunque sí interviene activamente para la erradicación de las 

causas jurídicas que han determinado esta última. Se erige dicho art. 14 CE, más bien, en el límite de dichas 

medidas correctoras. El fundamento constitucional para la adopción de las diversas medidas de acción positiva 

se encuentra, distintamente, en el art. 9.2 CE (…)” 

“Las medidas de acción positiva que pudieran fijarse en el acceso y la promoción del empleo en la función 

pública, no pueden dictarse ni ser aplicadas al margen de los principios constitucionales de mérito y capacidad 

(art. 103.3 CE) que se integran en el contenido del derecho fundamental de acceso a un cargo público en 

condiciones de igualdad (art. 23.2 CE). Y conforme al ordenamiento de la Unión europea que nos vincula y es 

fuente a su vez de interpretación de nuestros derechos fundamentales (art. 10.2 CE), tampoco es posible 

establecer un sistema de selección en el empleo que otorgue una preferencia automática a la mujer, sin articular 

reglas en ese procedimiento que garanticen el examen de todas las circunstancias personales de los candidatos, 

susceptibles de ser tenidas en cuenta en la ponderación de los méritos exigidos (cláusula de apertura). 

Esta tesis de la recurrente —en este punto de su queja de vulneración del artículo 14 CE— es que a igualdad de 

méritos y sin ninguna otra consideración, la plaza debió serle otorgada por vía de acción positiva o 

discriminación inversa. Así planteado, sin embargo, resulta contrario a la Constitución y al ordenamiento de la 

Unión Europea (…) la acción positiva que se solicita en la demanda se sustenta en un automatismo que prescinde 

indebidamente de los principios constitucionales, y del derecho de la Unión Europea, de mérito y capacidad”. 
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Dicho planteamiento ha sido el seguido en numerosos 

pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España. 
La invocación del “criterio general de actuación” del art. 14.4 de la L.O. 
3/2007 para instar la anulación de nombramientos de órganos de selección 
y cargos públicos que no han cumplido con el “criterio general” de presencia 
equilibrada, o incluso para anulación de acuerdos adoptados por éstos 
órganos, ha sido rechazada generalmente: Sentencias del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 5 de febrero de 2019, la del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 14 noviembre de 2018, 
la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 29 diciembre de 2016, la 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 29 de diciembre 2016, entre otras. 
 

De la jurisprudencia citada se advierte que el art. 14.4 de la LO Igualdad 
es un criterio general de actuación el cual no determina mandato inexcusable, 
pues su concreción, respecto al nombramiento de cargos de responsabilidad, 
se convierte en “procurarán atender” (art. 16) no en un “deberán atender”. Por 
tanto, desde el criterio general, no se extrae una obligación jurídica de aplicar 
incondicionalmente el principio de presencia equilibrada, pues su contenido 
se determina en otros preceptos de la propia Ley, y, en su caso, en sus normas 
de desarrollo.  
 

Y “procurar”, en la primera acepción del término (RAE), significa “Hacer 
diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa”, esto es, un actuar 
ordenado a que algo ocurra, agotándose la obligación en el intento, y no en la 
realización efectiva, que sería la propia del mandato imperativo. La obligación 
de “procurar atender”, significa que los poderes públicos deberán esforzarse 
para atender al principio de presencia equilibrada, si bien la acción que debe 
conseguirse, finalidad de la acción de “procurar”, es “atender” al principio, y 
no su aplicación imperativa. Su realización se condiciona a las circunstancias 
del caso y a la eventual concurrencia de otros valores o principios que puedan 
entrar en concurrencia. Se debe intentar, y no conseguirlo solo será excusable 
si se dan razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Transformar 
el término “procurar” en un deber imperativo, supone alterar el significado 
pretendido por el legislador orgánico, el cual pudo establecer, como obligación 
incondicionada, la aplicación el principio de presencia equilibrada en todo 
nombramiento, pero sin embargo, no lo determinó como tal. En consecuencia, 
son los Poderes Públicos quienes establecerán las actuaciones encaminadas 
a atender al principio general de presencia equilibrada, y realizar los esfuerzos 
necesarios en tal sentido. 
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Por ello que considero que la observación realizada para la exigencia de 
una presencia equilibrada entre hombres y mujeres en la Comisión prevista 
en los arts. 10 al 12 de la norma dictaminada, además de ser innecesaria, 
carecen de la condición de esencialidad que se le irroga, según el art. 77 del 
Reglamento del Consell Jurídic Consultiu. 
 
 
 

En Valencia, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte 
 
 
 
 
 
 
 

Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 
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VOTO PARTICULAR 
 

 
Que formula la Consejera María del Carmen Pérez Cascales al que se 

adhiere el Consejero Faustino de Urquía Gómez al Dictamen 522/2020, 
expediente 477/2020, aprobado por el Pleno del Consell el día 11 de 
noviembre de 2020, referente al Anteproyecto de la Ley Reguladora del Fondo 
de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana. 

 
Sin perjuicio del voto favorable al dictamen en su conjunto, con relación 

a los extremos que a continuación se indicaran, se formula voto particular. 
 

Primero.- Justificación del mencionado anteproyecto de Ley. 
 

La regulación que se propone del Fondo de Cooperación Municipal de 
la Comunidad Valenciana incide en los mecanismos de colaboración 
voluntaria entre las diversas administraciones públicas. 
 

En la actualidad, en el Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado 
de la Comunitat Valenciana, las diputaciones provinciales podían participar 
voluntariamente, en ejercicio de las respectivas competencias propias, y más 
concretamente la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica en 
los municipios, que se le atribuye en el inciso b) del apartado 1del artículo 36 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 En el anteproyecto de Ley y en base el principio de coordinación, se 
establece la obligatoriedad  de que las Diputaciones  Provinciales  participen 
en la financiación básica de los municipios  a través de este Fondo. 
 

En la Consideración cuarta del Dictamen, se efectúan las observaciones 
de carácter general acerca de la potestad autonómica de coordinación y sus 
limitaciones, en relación con el anteproyecto de ley remitido, subrayarse las 
limitaciones que el Tribunal Constitucional ha puesto de relieve en la reciente 
STC 82/2020, de 15 de julio. 
 
 En la referida sentencia se indica en su FD 5º “Así, en efecto, el 
presupuesto para que se pueda prever una facultad autonómica de 
coordinación sobre las diputaciones provinciales en el ejercicio de sus 
competencias es doble, pues la normativa básica estatal, en el art. 59.1 LRBRL 
que se remite al 10.2 LRBRL, exige, por un lado, que «las actividades o los 
servicios locales transciendan el interés propio de las correspondientes 
entidades (locales), incidan o condicionen relevantemente los de dichas 
administraciones (el Estado y la comunidad autónoma) o sean concurrentes o 
complementarios de los de estas», y por otro, que la coherencia de la actuación 
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de las administraciones públicas no pueda alcanzarse por los procedimientos 
de cooperación voluntaria o éstos resultaran manifiestamente inadecuados por 
razón de las características de la tarea pública de que se trate.”(Artículo 59.1, 
en relación con el artículo 10.2 de la LRBRL). 
 

Compartiendo todo lo expuesto en  la consideración cuarta del 
Dictamen, y a la vista precisamente de la doctrina general recogida en la 
citada Sentencia del Tribunal constitucional, la Justificación del Anteproyecto 
de Ley de la Generalitat,  para la declaración interés general de la Comunidad 
Valenciana a las funciones de  asistencia y cooperación judicial económica y 
técnica de las diputaciones en los municipios, recogida en el proyectado 
artículo 2.2, debería  estar más desarrollada y justificada,  que la escasa 
mención que se expone en el  “preámbulo ” a que la participación en el Fondo 
“de las diferentes diputaciones provinciales, que se han incorporado 
progresivamente, ha sido mayoritaria pero no completa”, haya provocado 
disfuncionalidades del sistema “en el sentido que los municipios de nuestra 
Comunidad reciben financiación básica sustancialmente diferente en función 
de la provincia a la cual pertenecen”. 
 

Por tanto, no se ha evidenciado adecuadamente la premisa de la 
justificación de que «las actividades o los servicios locales transciendan el 
interés propio de las correspondientes entidades (locales), incidan o 
condicionen relevantemente los de dichas administraciones (el Estado y la 
comunidad autónoma) o sean concurrentes o complementarios de los de estas», 
que requiere la declaración del “interés general”, que conlleve al acto de la 
necesidad de la coordinación. 
 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que tampoco se ha quedado 
justificado la segunda premisa de “que la coherencia de la actuación de las 
administraciones públicas no pueda alcanzarse por los procedimientos de 
cooperación voluntaria o éstos resultaran manifiestamente inadecuados por 
razón de las características de la tarea pública de que se trate”, que justifica  
esa coordinación en vez de  procedimientos de cooperación, establecido con 
carácter preferente en los artículos 56,  57 y 58  de la LRBRL. 
 

Más allá de los principios generales estudiados en la misma, la 
sentencia 82/2020 resuelve sobre la inconstitucional de ciertos preceptos de 
la Ley 3/2019, distinta a la ahora proyectada, puesto que aquella regula los 
sistemas de servicios sociales de los que se atribuye la competencia  exclusiva 
en el artículo 148.1.20  de la Constitución a las comunidades autónomas, 
atribuyendo a los entes locales de nuevas tareas. En la sentencia de forma 
reiterada se pone de relieve esta circunstancia, y también se cita en la misma  
línea, el hecho de que la Comisión Europea considera los servicios sociales 
como servicios de interés general en su Libro verde de 21 de mayo de 2003, y 
en su Libro blanco de 12 de mayo de 2005, al declarar que los servicios 
sociales están centrados en la persona. Por su parte, el anteproyecto de Ley 
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declara de interés general “las funciones de asistencia y cooperación judicial 
económica y técnica de las Diputaciones Provinciales  en los municipios” 
atribuidas a las mismas por el artículo 36.1b) de la LRBRL. 
 

Segundo.- Observaciones al anteproyecto de Ley. 
 

Hay que partir del hecho de que la diputación tiene autonomía 
financiera para alcanzar o administrar sus propios recursos y fuentes de 
financiación y tomar la decisión en sus presupuestos ,que le permita atender 
sus obligaciones competenciales, garantizadas por la Constitución en los 
art. 137 y 141 CE. 

En la STC  82/2020 y siguiendo el criterio de anteriores, citando entre 
otras la STC 109/1998 de 21 de mayo,  se recoge  el que una de las exigencias 
de la autonomía local, en la vertiente del gasto, es «la plena disponibilidad» por 
las corporaciones locales de sus ingresos «sin condicionamientos indebidos y 
en toda su extensión, para poder ejercer las competencias propias» que 
entraña, en primer lugar, la plena disponibilidad por las corporaciones y entes 
locales de sus ingresos, sin condicionamientos indebidos y en toda su 
extensión, para poder ejercer las competencias propias y en segundo lugar, la 
capacidad de decisión sobre el destino de sus fondos, también sin 
condicionamientos indebidos, que puede ser restringida por el Estado y las 
comunidades autónomas pero siempre que dicha restricción se lleve a cabo 
«dentro de los límites establecidos en el bloque de la constitucionalidad”( STC 
109/1998). 

Por ello el TC en la referida sentencia establece que “la previsión de una 
función autonómica de coordinación de las diputaciones provinciales por parte 
de la comunidad autónoma, que indudablemente es susceptible de suponer una 
afectación de su capacidad de decisión en un ámbito legalmente atribuido a 
aquellas, deberá someterse a las siguientes condiciones: …Así, tal coordinación 
debe realizarse a través de la adopción de planes sectoriales en cuya 
tramitación debe garantizarse la participación de los propios entes locales 
coordinados con la finalidad de armonizar los intereses públicos afectados.” Y 
sigue diciendo “en el caso de las facultades de coordinación en el ámbito de la 
autonomía económica, y, concretamente, en la vertiente del gasto, lo que se 
encuentra vedado al legislador, tanto estatal como autonómico, para preservar 
el reducto esencial e indisponible de la autonomía provincial en su vertiente 
presupuestaria, es la ausencia de graduación del alcance o intensidad de la 
coordinación en función de la relación existente entre los intereses locales y 
supralocales o comunitarios dentro de tales asuntos o materias.”  
 
 La potestad de coordinación de la comunidad autónoma de aquellas 
funciones atribuidas legalmente a las diputaciones provinciales, de facto 
suponen una afectación de la capacidad de decisión que en el presente 
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supuesto, se trata  de la coordinación de las diputaciones provinciales en el 
ejercicio de su función de asistencia técnica y económica a los ayuntamientos. 
 

Pasando al estudio de los artículos y disposiciones se efectúa 
observación con relación a los siguientes: 
 

A) Al artículo 5.5 que establece: 
 

“5. Las diputaciones provinciales, antes de la aprobación de sus 
proyectos de presupuesto, los pondrán en conocimiento de la Administración de 
la Generalitat, que, en un plazo de quince días, podrá oponer las objeciones 
respecto a aquellas previsiones presupuestarias que supongan infracción de 
las directrices de coordinación. 

Transcurrido este plazo sin que se opongan objeciones u observaciones, 
se entenderá evacuado este trámite, en el sentido que la Administración de la 
Generalitat no aprecia infracción de las directrices de coordinación. 

Si se producen objeciones, en los términos del artículo anterior, se 
pondrán  de manifiesto a las diputaciones interesadas para que sean tenidas 
en cuenta en la aprobación de sus proyectos de presupuesto”. 
 
 Además de la anteriormente citada función prevista en el art. 36.1 b) 
LRBRL, las  Diputaciones tienen otras recogidas en los artículos 31, 33 y 36 
de la  LRBRL,  que exceden del objetivo del plan sectorial de financiación 
básica del Fondo de cooperación municipal, circunscrita a las finalidades 
establecidas en el proyectado artículo 2. 
 

La necesidad de que las Diputaciones previamente a la aprobación de 
sus proyectos de presupuestos tengan que ponerlo en conocimiento de la 
Administración de la Generalitat, para que en su caso pueda plantear 
objeciones u observaciones, que deberán ser tenidas en cuenta en la 
aprobación de los mismos,  excede de la facultad de coordinación en los 
términos establecidos por la doctrina y jurisprudencia a los que se ha hecho 
referencia, puesto que deja de facto en manos de la Administración de la 
Generalitat el poder de decisión sobre los presupuestos generales de las 
Diputaciones, más allá de la coordinación del Fondo de Cooperación y sin 
ninguna intervención de la Comisión de colaboración y coordinación que no 
tiene atribuida ninguna función al respecto según  el proyectado artículo 12. 
 

También el que control se conceda de forma genérica a favor de “la 
Administración de la Generalitat”, conlleva una inseguridad jurídica, al no  
concretarse ningún órgano o cargo de la Administración. 
 

La Constitución Española recoge el concepto de seguridad jurídica 
expresamente en su artículo 9.3, que representa la certeza de que se conoce 
el alcance y lo mandado por el poder Al respecto la  Sentencia del Pleno del 
TC número 83/2005 de 7 de abril de 2005, con relación a este principio  y 
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como debe entenderse recoge otros pronunciamientos de este Tribunal y así 
cita en su Fundamento de Derecho 5º “La seguridad jurídica entendida como 
la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente 
tutelados (STC 15/1986, de 31 de enero, FJ 1), como la expectativa 
razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del 
poder en la aplicación del Derecho (STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ 5), como 
la claridad del legislador  y no la confusión normativa ( STC 46/1990  de 15 de 
marzo FJ4)”. 
 
 B)  Al artículo 9  “Líneas específicas del Fondo de Cooperación”, que 
establece: 
 

“1. Con carácter complementario a la línea general del Fondo de 
Cooperación Municipal regulada mediante esta ley, se podrán establecer 
mediante decreto otros líneas específicas de este Fondo de Cooperación 
Municipal, que tendrán que tener naturaleza incondicionada y no finalista, a 
fin de financiar globalmente las actividades y servicios de las entidades 
beneficiarias. Estas líneas específicas serán compatibles con la percepción de 
las aportaciones de la línea general del Fondo de Cooperación Municipal. 

2. En los decretos referidos se regularán los objetivos de la línea 
específica, los requisitos para ser entidad beneficiaria, y el procedimiento y 
criterios de distribución.”. 
 
 En el supuesto, como parece deducirse, de que estas otras líneas 
específicas del Fondo de Cooperación Municipal, sean con cargo a la 
consignación presupuestaria del mismo, el hecho de que se establezcan por 
Decreto supondría la no necesaria participación de la Comisión de Valoración 
y coordinación del Fondo de cooperación, lo que vulneraría la doctrina y 
jurisprudencia a los que se ha hecho referencia, en cuanto a la necesidad de 
la adopción de planes sectoriales con la participación de los propios entes 
locales coordinados y tampoco queda especificado. 
 

La generalidad del precepto tampoco garantiza que en todo caso la 
designación de entidad beneficiaria y los criterios de distribución respetaran 
y serán conforme  a lo dispuesto  en el proyectado articulo 8.2 en cuanto a 
que las aportaciones de las Diputaciones se destinen al cumplimiento de sus 
actividades dentro del ámbito provincial respectivo.  
 
 C)  A la Disposición Adicional Segunda. “Importes adicionales al 
Fondo de cooperación”, que establece: 
 

“En el caso de producirse incrementos en las aportaciones de las 
diputaciones, o de sus administraciones públicas dependientes, las cuantías 
que superen las establecidas en el Plan sectorial de financiación básica del 
Fondo de Cooperación Municipal podrán ser distribuidas siguiendo los mismos 
criterios definidos por esta o bien adoptando sus propias reglas de distribución 
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atendiendo los principios de objetividad y equidad, pero en todo caso este 
importe adicional se integrará en el Fondo y disfrutará del mismo carácter 
incondicionado y no finalista, así como de estabilidad y vocación de 
permanencia.” 
 
 Por ley las competencias y funciones de la Diputación se circunscriben 
a su provincia  y que sus medios deben destinarse a esta, como entidad local 
con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de 
municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del 
Estado (artículos 141 y 142 de la CE). 
 
 Según la redacción de esta Disposición, estos incrementos en las 
aportaciones de las diputaciones puedan ser distribuidas “siguiendo los 
mismos criterios definidos por esta”, pero también “adoptando sus propias 
reglas de distribución”. 
 

En este segundo supuesto no se  concreta cómo o quien adopta estas 
“propias reglas”, lo que crea inseguridad jurídica, en los términos expuestos 
al comentario del artículo 5.5.   
 

También debe tenerse en cuenta que tal y como establece el artículo 8.2 
proyectado, en todo caso los recursos que aporten las diputaciones, deberán 
ser destinados  a su ámbito provincial respectivo, lo que no queda garantizado 
con la redacción propuesta. 
 
 

En Valencia, a 11 de noviembre de 2020. 
 
 
 
 

Fdo.: María del Carmen Pérez Cascales 
 
 
 
 

Con mi adhesión 
Fdo.: Faustino de Urquia Gómez 

 
 
 


