
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    523/2020 
Expedient   553/2020 
 

 
 
Hble. Senyora: 
 
 
 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 unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De conformitat amb la comunicació de V. H., de 30 d'octubre de 2020, 

(Registre d'entrada de 2 de novembre en aquesta institució), el Ple del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment 
instruït per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, sobre 
el projecte d'Ordre per la qual es modifica l'annex VI del Decret 163/2019, de 
19 de juliol, del Consell, pel qual s'estableixen les bases i els criteris generals 
per a la selecció, la promoció i la mobilitat del personal de les escales i les 
categories dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de les 
administracions públiques de la Comunitat Valenciana. 

 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortíz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
 
Primer.- Sol·licitud de dictamen. 
 
Mitjançant l’escrit de data 30 d'octubre de 20 20, remés per la 

consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, va tindre entrada en 
aquest Consell Jurídic Consultiu el projecte d'Ordre per la qual es modifica 
l'annex VI del Decret 163/2019, del Consell, de conformitat amb el que 
disposa l’article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 
L'expedient està integrat amb els informes i tràmits exigits per la 

normativa aplicable a l'elaboració de les disposicions administratives de 
caràcter general. 

 
 
Segon.- Documentació remesa. 
 
En el procediment tramitat per a l'elaboració de la norma, consten els 

documents, tràmits i informes següents: 
 
1. Certificat que emet el secretari d'actes de la Comissió de Coordinació 

dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, en què dona 
compte que en la reunió de 30 d'octubre de 2019 va ser informat de l'inici de 
la tramitació del projecte d'Ordre i que, el dia 20 de febrer [de 2020], va quedar 
informat favorablement «després de la finalització del termini donat per a 
emetre observacions a la proposta d'ordre, sense rebre cap al·legació dels seus 
membres». 

 
2. Informe de l'Advocacia General de la Generalitat, de data 14 d'agost 

de 2020. 
 
3. Informe sobre la necessitat i oportunitat, de 15 d'octubre de 2020, 

del secretari autonòmic de Seguretat i Emergències. 
 
4. Informe «motivat d'absència de despesa», que subscriu el secretari 

autonòmic de Seguretat i Emergències amb data 15 d'octubre de 2020, que 
es limita a indicar que les modificacions no suposen «cap increment de 
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despesa en els pressupostos de la Generalitat i en particular, en els de l'Agència 
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.» 
 

5. Informe de no necessitat d'al·legacions de les conselleries, de 15 
d'octubre de 2020, del Secretari Autonòmic competent en la matèria, que 
planteja que el Decret que s’ha de modificar ja va ser informat per les 
conselleries i, atés que el projecte d'Ordre ha sigut informat favorablement 
per la Comissió de Coordinació i no afecta les competències d'altres 
departaments, «no es considera necessària la sol·licitud d'informes d'altres 
departaments». 

 
6. Informe de no necessitat de convocatòria de la Mesa de Negociació, 

de data 15 d'octubre de 2020, que subscriu el secretari autonòmic de 
Seguretat i Emergències, en el qual s'indica que les modificacions 
incorporades han sigut informades favorablement per la Comissió de 
Coordinació dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, de la 
qual formen part «quatre representants dels dos sindicats majoritaris en 
l'administració local, per la qual cosa es considera efectuada la negociació 
prèvia». 
 

7. Ofici de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, en 
què remet l'expedient per a dictamen d'aquest Consell de data 30 d'octubre 
de 2020, que es va registrar d'entrada per aquest òrgan consultiu el dia 2 de 
novembre. 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera.- Sobre el caràcter de la consulta. 
 
Aquest òrgan consultiu emet el present dictamen en virtut del que 

disposa l'article 10.4 de la Llei 10/1994, que estableix que el Consell Jurídic 
Consultiu haurà de ser consultat preceptivament en els supòsits de «projectes 
de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de 
lleis i les seues modificacions». 

 
 
Segona.- Marc normatiu i objecte de l’Ordre. 
 
Tal com s'adverteix en el preàmbul de la norma, i així mateix consta en 

l'informe de necessitat i oportunitat, la modificació de l'annex VI del Decret 
163/2019, ja citat, té com a objectiu incorporar les distincions com a mèrit 
en els processos de mobilitat i promoció interna i valorar, així mateix, com a 
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mèrit el temps de permanència com a voluntari de protecció civil i el títol de 
doctor en aquests processos. 

 
Aquesta modificació, mitjançant Ordre de la consellera de Justícia, 

Interior i Administració Pública, resulta habilitada de conformitat amb el que 
disposa la disposició final primera del Decret 163/2019, que faculta la 
persona titular de la Conselleria competent en matèria de protecció civil i 
emergències a dictar les disposicions necessàries per al desplegament del 
Decret. 

 
 
Tercera.- Procediment d'elaboració del projecte d'Ordre. 
 
En relació amb el procediment que s’ha seguit per a l’elaboració de 

l’Ordre projectada, cal advertir que en l’expedient remés no consten els 
següents extrems: 
 

1. No consta la Resolució que acorda l'inici del procediment d'elaboració 
de la norma, ni l'encàrrec de la seua tramitació. 

 
2. No consta l'Informe que justifique que no cal la realització d'un procés 

de consulta prèvia sobre el projecte de norma, ni que no calga la consulta als 
subjectes i organitzacions més representatives, potencialment afectades. 

 
3. No consten els informes sobre l'impacte en la infància, l'adolescència 

i la família, ni per raó de gènere de la norma. 
 
4. Encara que existeix informe d'absència de despesa, no s'ha subscrit 

la memòria econòmica que exigeix la normativa, ni tampoc s’ha incorporat en 
l’Ordre projectada una Disposició Addicional que replegue l’anomenada 
“clàusula de no despesa”, segons el que exigeix l’article 26.3 de la Llei 1/2015, 
d’Hisenda de la Generalitat. 

 
5. No consta tampoc l'Informe preceptiu de la Direcció General de 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 
 
El contingut inicial del preàmbul incorporava la següent afirmació: 
 
«Com a conseqüència d'això, i tractant-se a més d'un exercici de la 

potestat d'autoorganització de l'Administració que no afecta les condicions de 
treball del personal funcionari, no procedeix la seua negociació de conformitat 
amb el que preveu l'article 154 de la Llei 10/2019, de 9 de juliol, d'ordenació i 
gestió de la funció pública valenciana.» 

 
De conformitat amb les consideracions efectuades per l'Informe de 

l'Advocacia General de la Generalitat, de 14 d'agost de 2020, resulta clar que 
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en afectar aspectes relacionats amb la selecció, promoció interna i la mobilitat 
del personal, i en aplicació del que disposen les lletres c) i f) de l'apartat 2 de 
l'article 154 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció 
Pública Valenciana, la norma hauria d’haver sigut objecte de negociació en la 
Mesa de Negociació corresponent, ja que, com justifica aquest Informe, amb 
diferents sentències del Tribunal Suprem, l'Ordre, encara que amb un 
contingut regulador mínim, amb l’habilitació prèvia del Decret, desenvolupa 
el títol V de la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels serveis de 
prevenció, extinció d'incendis i salvament de la Comunitat Valenciana, per la 
qual cosa, en ser desplegament de la Llei, no resulta un reglament 
organitzatiu. 

 
Aquesta consideració de l'Advocacia no ha comptat amb un Informe 

posterior del Departament, el text final s’ha limitat a no incorporar aquesta 
justificació i eliminar l'anterior paràgraf transcrit. L'eliminació d'aquest 
paràgraf no repara de cap manera la falta de justificació que no procedisca la 
negociació. 
 

L'absència dels informes referits en aquesta consideració determina que 
no s'hagen complit totes les regles del procediment d'elaboració dels projectes 
normatius establides en la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern 
Valencià i en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, 
l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la 
Generalitat. 
 

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

Quarta.- Estructura del projecte d'Ordre. 
 
El projecte normatiu tramitat com a projecte d'Ordre compta amb un 

article únic, pel qual es modifica l'annex VI del Decret 163/2019, una 
disposició final sobre l'entrada en vigor, i un annex amb la nova redacció de 
l'annex VI del Decret. 

 
 
Cinquena.- Observacions singulars al text del projecte d’Ordre. 
 
 
Sobre el rang normatiu de la norma. 
 
Tal com resulta palés, el projecte d'Ordre modifica l'annex VI d'un 

Decret del Consell, i aquesta capacitat per a modificar el rang normatiu de la 
norma es justifica, en el propi preàmbul de la norma, en el contingut de la 
disposició final del Decret que habilitava la persona titular de la Conselleria a 
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dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament del Decret. 
Resulta clara, al nostre judici, la distinció entre el desenvolupament d'un 
Decret, en el marc de les atribucions pròpies de la persona titular de la 
Conselleria, i la modificació d'un Decret, que correspon en exclusiva al propi 
òrgan que aprova la norma, llevat que de manera expressa la norma habilite 
no ja el desenvolupament sinó la modificació, la qual cosa justificaria que en 
casos similars, el text dels decrets incorporara una habilitació reglamentària 
expressa per a la regulació del contingut en els annexos. 

 
 
Sobre el preàmbul. 
 
Com s'ha indicat en dictàmens precedents (Dictàmens 261/2019 i 

409/2019), l'article 129.1 de la Llei 39/2015 disposa que «En l'exercici de la 
iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, les administracions públiques 
actuaran d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència, i eficiència. En l'exposició de motius o en el 
preàmbul, segons es tracte, respectivament, d'avantprojectes de llei o de 
projectes de reglament, quedarà prou justificada la seua adequació a aquests 
principis.» Aquest apartat recull els principis de bona regulació que, si bé no 
són aplicables a la iniciativa legislativa dels governs autonòmics, sí que ho 
són a la potestat reglamentària de les comunitats autònomes, conforme 
resulta de la Sentència del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de maig.  

 
En relació amb el citat article 129 de la LPA cal assenyalar que els 

principis de bona regulació, vinculats a l'àmbit de l'activitat reglamentària, 
persegueixen la millora en la regulació i en la qualitat normativa, i la llei de 
procediment administratiu imposa una justificació de tals principis, algun 
d'ells atesa la singularitat de la matèria o les finalitats perseguides per la 
norma projectada. La justificació de tals principis, conformement a la seua 
finalitat, cobra ple significat en relació amb els reglaments executius dictats 
en execució o desenvolupament d'una norma legal, dels quals poden resultar 
afectats els drets dels ciutadans, potencials destinataris. 
 

Per tant, trobant-nos davant una disposició reglamentària, aquest 
Consell considera que s’ha de justificar la seua adequació als principis de 
bona regulació, de manera que en la norma projectada s'explique i justifique 
que s'adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència i eficiència. 

 
Aquesta observació és essencial a l'efecte del que disposa l'article 77.3 

del nostre Reglament. 
 
 
A la fórmula aprovatòria. 
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L'article 13 del Decret 24/2009 determina que la fórmula aprovatòria, 
d'inserció després de la part expositiva i abans de la part dispositiva, ha de 
fer referència als informes preceptius, a l'audiència concedida als òrgans 
consultius i a la norma o normes que habiliten l'òrgan per a dictar la 
disposició. 

 
Resulta manifest que el projecte manca de fórmula aprovatòria, la qual 

cosa haurà de remeiar-se, introduint, a més, i de conformitat amb l'apartat 5 
de l'article 2 de la nostra Llei de creació, que «les disposicions i resolucions de 
l'administració sobre assumptes dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu, 
expressaran si s'adopten conforme amb el seu dictamen, o s'aparten d'ell. En 
el primer cas, s'usarà la fórmula "Conforme amb el Consell Jurídic Consultiu", 
en el segon, la d’"oït el Consell Jurídic Consultiu"». 

 
 
A la disposició final única, sobre l'entrada en vigor. 
 
El text en castellà del precepte al·ludeix al «Diario» Oficial de la 

Generalitat Valenciana, quan la denominació oficial d'aquesta publicació és 
única com a Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

 
 
Al contingut de l'annex.  
 
L'Annex de l'Ordre projectada ha de titular-se Annex únic, no Annex VI, 

perquè aquest és el títol de l'Annex del Decret 163/2019 que es modifica. 
 
 

Aspectes de tècnica normativa. 
 
Per raons de seguretat jurídica i atés que l'objecte de l'Ordre projectada 

és modificar l'Annex VI del Decret 163/2019, no aprovar-me un nou en 
substitució de l'actualment vigent, recomanem que tant en l'Article únic de 
l'Ordre projectada, com en el seu Annex únic, s'indiquen aquells apartats de 
l'Annex VI del referit Decret que són objecte de la modificació, ja que podria 
semblar que el que realment es pretén és aprovar un nou Annex VI, la qual 
cosa, reiterem, no constitueix l'objecte de l'Ordre projectada. 

 
 
Observacions al llenguatge 
 
Recomanem evitar l'ús de la grafia “/” per a diferenciar entre dones i 

homes, havent de fer-se ús de fórmules o expressions neutres de caràcter 
inclusiu, que permeten la visibilització de les dones. 

 
 



 8

III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el projecte d'Ordre per la qual es modifica l'annex VI del Decret 

163/2019, de 19 de juliol, del Consell, pel qual s'estableixen les bases i els 
criteris generals per a la selecció, la promoció i la mobilitat del personal de les 
escales i categories dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de 
les administracions públiques de la Comunitat Valenciana és conforme amb 
l'ordenament jurídic, sempre que es tinguen en compte les observacions 
essencials formulades. 
 

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

 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SRA. CONSELLERA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 


