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Hble. Senyora: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 25 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 10 de novembre de 

2020, (Registre d'entrada en aquesta institució de la mateixa data), el Ple del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el 
procediment instruït per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives, sobre el «projecte de Decret del Consell pel qual es regula el 
procediment d'emissió i renovació del títol i carnet de família nombrosa, 
expedits en la Comunitat Valenciana». 
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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 10 de novembre de 20 20, remés pel 

sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives, va tindre entrada en aquest Consell Jurídic Consultiu el projecte 
de Decret del Consell pel qual es regula el procediment d'emissió del títol i 
carnet de família nombrosa, expedits en la Comunitat Valenciana, 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, que s’indiquen d’acord amb l'índex 
de la documentació remesa: 

 
1. Versió final del Projecte de Decret, sobre la qual s'efectuarà el nostre 

Dictamen. 
 
2. Informe de la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, de 7 de 

gener de 2020, sobre el tràmit de consulta prèvia efectuat mitjançant enllaç 
en el lloc web de la Conselleria, en el qual es recull que per un criteri 
d'oportunitat s’ha considerat més adequat que la nova normativa tinga rang 
de Decret, i incorporant l'aportació efectuada per ASFANA Famílies 
Nombroses. 

 
3. Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives, de 27 de desembre de 2019, per la qual s'acorda l'inici de la 
tramitació del projecte que s'encomana a la Direcció General d'Igualtat en la 
Diversitat. 
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4. Informe sobre la necessitat i oportunitat de l'elaboració del Decret de 
21 de juliol de 2020. 

 
5. Memòria econòmica sobre l'estimació del cost previst, també de la 

mateixa data, que considera que la seua posada en marxa no implica cap 
impacte econòmic i es desenvoluparà amb els mitjans humans i materials 
amb què compta l'Administració del Consell. 

 
6. Informe sobre l'impacte de gènere de la norma, d'idèntica data de 

subscripció, i visat per la Unitat d'Igualtat de la Conselleria, que, després 
d'analitzar la situació de les famílies posseïdores del títol, valora l'impacte com 
a positiu. 

 
7. Informe sobre l'impacte en la infància, l'adolescència i la família, i 

també de valoració positiva de la norma. 
 
8. Informe sobre l'audiència ciutadana en l'elaboració de les normes, 

previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, datat el 7 de febrer de 
2020, acreditant la publicació del tràmit d'audiència en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana de 16 de gener de 2020, i adjuntant la proposta 
formulada per la presidenta de la F. de F. N. de la C. V. (F.), i de motivació 
sobre el seu contingut. 

 
9. Informe del director general d'Igualtat en la Diversitat de 21 de juliol 

de 2020 traslladant la consulta a la Presidència i a la resta de conselleries, 
acreditant els departaments que no han formulat al·legacions i els que no han 
respost, i informant finalment, amb còpia del seu contingut, l'acceptació de 
les al·legacions formulades per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i 
per la Presidència de la Generalitat. 

 
10. Informe de Coordinació Informàtica de la Direcció General de 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, de 21 d'agost de 2020, 
establint la necessitat d'efectuar treballs en l'aplicació corresponent i el temps 
previst per a la seua realització. 
 

11. Informe favorable de la directora general de Pressupostos de la 
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a l'efecte del que disposa l'article 26 
de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions. 

 
12. Informe de l'Advocacia General de la Generalitat de 6 d'octubre de 

2020 i Informe posterior, de 6 de novembre de 2020, del director general 
d'Igualtat en la Diversitat motivant l'acceptació de les observacions 
efectuades. 
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13. Ofici del sotssecretari de la Conselleria de remissió de l'expedient i 
la sol·licitud de dictamen d’aquest Consell de data 10 de novembre de 2020, 
que es va registrar d'entrada per aquest Òrgan consultiu en la mateixa data. 

 
 

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 del Decret. 
 
Tal com es desprén dels antecedents, l'objecte de la norma, consistent 

en la regulació en seu autonòmica del procediment per a l’emissió i renovació 
del títol i carnet de família nombrosa expedits en la Comunitat Valenciana, la 
vigent regulació de la qual és l'Ordre de la Conselleria de Benestar Social, de 
21 de setembre de 2007, resulta afectat per la decisió de la seua regulació 
mitjançant Decret del Consell, per criteri d'oportunitat, sense que consten en 
l'expedient les raons de l'elevació d'aquest rang normatiu. 

 
El marc normatiu en la matèria està conformat per la Llei 40/2003, de 

18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, i el seu Reglament, 
aprovat mitjançant Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, i d'aplicació 
general a l'empara de l'article 149.1.1a i 17a de la Constitució, excepte els 
articles 7 a 16, que resulten només d'aplicació directa en l'àmbit de 
l'Administració General de l'Estat. 

 
L'objecte de la norma, en essència, pretén una nova regulació del 

procediment, aquesta vegada amb rang de Decret, incorporant les 
modificacions previstes en la Llei 30/2015 en matèria de procediment 
electrònic; les modificacions en la Llei 40/2003, a través de la Llei 26/2015, 
de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a 
l'adolescència, i finalment, pretenent traslladar el següent, tal com consta en 
el preàmbul: 

 
«Finalment, es traslladen a aquest nivell normatiu les diferents 

instruccions emeses per a agilitar les sol·licituds de família nombrosa, per a 
facilitar la renovació per estudis i la de categoria especial per ingressos 
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econòmics, eliminar la caducitat vinculada a la situació de discapacitat, establir 
criteris únics en alguns supòsits i aclarir la tramitació de la pròrroga del títol 
mentre es tramita una renovació”. 

 
La norma està prevista, com així es recull en el preàmbul i resulta 

acreditat, en el Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat 2020, 
aprovat per Acord del Consell de 6 de març de 2020. 

 
 
Tercera.- Procediment d'elaboració del Projecte de decret. 
 
El Projecte de reglament proposat és una disposició de caràcter general 

que ha d’emanar del Consell i adoptarà la forma de Decret del Consell, 
conforme a l’article 18. f), 32 i 33.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del 
Consell de la Generalitat, modificada per la Llei 12/2007, de 20 de març (d'ara 
en avant Llei del Consell). 

 
Les regles adjectives que resulten d'aplicació a un projecte normatiu 

com el que ara s'analitza tenen el règim general que resulta d'aplicació per 
tindre la consideració de disposició de caràcter general. 

 
Ha informat l'Advocacia de la Generalitat, conforme es preveu en 

l’article 165.1) de la Llei 1/2015, i també en l'article 5 de la Llei 10/2005, de 
9 de desembre, d'assistència jurídica a la Generalitat, amb un Informe detallat 
i nombroses observacions, l'assumpció final de les quals per la Conselleria 
proponent comporta que les nostres observacions es reduïsquen de manera 
considerable. 

 
L'elaboració del Projecte de Decret i la seua tramitació s’ha ajustat al 

procediment i als tràmits regulats en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, desplegat pels articles 52 i següents del 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, si bé cal 
advertir que el procés de participació ciutadana ha sigut complit, segons el 
parer de la Conselleria proponent, mitjançant una publicació prèvia en el lloc 
web públic i una publicació del tràmit en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, quan l'article 43.1.c) de la Llei 5/1983 preveu que, quan el 
projecte normatiu afecte l'esfera de drets i interessos legítims dels ciutadans 
i el grup de persones a les quals puga afectar el contingut de la disposició 
estiga representat «per organitzacions o associacions legalment constituïdes 
que tinguen encomanada la defensa dels seus interessos», puga complir-se 
aquest tràmit amb la consulta a aquestes entitats, la qual cosa no s’ha produït 
en aquest cas, i és notòria l'existència d'associacions de defensa d'aquests 
interessos. 
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Quarta.- Estructura del projecte de Decret. 
 
El projecte normatiu tramitat com a projecte de Decret del Consell, 

acompanyat d’un índex, presenta l'estructura i sistemàtica següent: 
 
- El títol de la disposició. 
- Preàmbul. 
- Quatre capítols amb vint-i-set articles. 
  
Capítol I. Del títol i carnet de família nombrosa en la Comunitat 

Valenciana (articles 1 a 5). 
 
Capítol II. Del procediment de sol·licitud i renovació del títol de família 

nombrosa i del carnet de família nombrosa en la Comunitat Valenciana 
(articles 6 a 20). 

 
Capítol III. Del contingut del títol i carnet de família nombrosa en la 

Comunitat Valenciana (articles 21 a 24). 
 
Capítol IV. Del procediment sancionar (sic) del títol de família nombrosa 

en la Comunitat Valenciana (articles erròniament numerats com 27 a 29). 
  
- Una disposició addicional única («Incidència pressupostària»). 
 
- Una disposició transitòria única («Vigència de títols i carnets atorgats 
prèviament»). 
 
- Una disposició derogatòria única («Derogació de l'Ordre de 21 de 
setembre de 2007»). 
 
- Dues disposicions finals (Primera, sobre elaboració d'instruccions, i 
segona, sobre la seua entrada en vigor). 
 
 
Cinquena.- Observacions singulars al text del projecte de Decret. 
 
Hem de ressaltar que la redacció final del projecte de Decret ha sigut 

objecte d’un procés de modificació i de depuració, com a conseqüència de les 
32 observacions de l'Informe de l'Advocacia General de la Generalitat, de les 
quals han sigut assumides 26, amb la corresponent modificació del text, i 
resulta motivada la separació del criteri mantingut per l'Advocacia, tal com 
s'exposarà de manera singular. 

 
 

Sobre el títol de la norma i l'ús de la paraula «carnet» en la versió 
en castellà de la norma. 
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L'Ordre que es deroga, malgrat la redacció de la disposició derogatòria, 

en la seua versió en castellà, és l’«Ordre de 21 de setembre de 2007, de la 
Conselleria de Benestar Social, sobre títol i carnet de família nombrosa expedits 
en la Comunitat Valenciana», i utilitza la grafia carnet. 

 
Sent la paraula carnet un préstec del francés, i amb una alternança 

gràfica generalitzada, en castellà, en els gal·licismes que en francés acaben en 
–et (xalé/xalet, bidé/bidet, parqué/parquet o bufé/bufet), el nom admet dues 
grafies: carné i carnet, amb l'afegit d’una essa per a formar el plural (carnés i 
carnets), si bé la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola i la resta 
d'acadèmies de l'espanyol recomanen com a preferible l'ús de la primera, per 
ser la forma castellanitzada. 

 
En l'edició de 2014, el Diccionari de la llengua espanyola va recollir per 

fi el verb carnetizar, que s'empra en alguns països d'Amèrica per a referir-se 
a l'acte de proveir de carnet a persones o grups. També s'admet el substantiu 
carnetización. 

 
Aquestes consideracions no afecten la versió en valencià de la norma 

que no forma part de l'expedient, i no ha sigut remesa, si bé en la versió en 
valencià de l'Ordre de 2007 ja utilitzava la paraula amb la grafia carnet, i el 
Diccionari Normatiu Valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
únicament acull el terme com a carnet [caɾnét]. 

 
 
Sobre el rang normatiu de la regulació. 
 
El projecte de norma, inicialment concebut per a efectuar una nova 

regulació del contingut de l'Ordre vigent, es desplega no obstant això 
modificant el seu rang normatiu, apel·lant a criteris d'oportunitat que no han 
sigut explicitats durant la tramitació. 

 
Sent cert que existeix normativa autonòmica en la matèria del mateix 

rang (veg. Decret 57/2020, de 22 de setembre, pel qual es regulen els 
procediments per al reconeixement i per a la pèrdua de la condició de família 
nombrosa, així com l'emissió, renovació i extinció del títol de família nombrosa 
en la comunitat autònoma de Castella-la Manxa ), ha de posar-se de manifest 
que l'assignació al Consell d'aquesta atribució procedimental en una matèria 
tan singular, de pur abast departamental i d'execució de la normativa estatal 
básica, suposa una certa petrificació i que siga el Consell el que haja 
d'assumir la modificació d’una normativa amb un abast normatiu limitat. 

 
 
Sobre el contingut de l'índex.  
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La comparació entre l'índex previ a la norma, i els articles del projecte 
acredita la falta de coincidència, i s’ha de modificar l'índex a partir de l’article 
17, que ha de ser titulat com a «Recursos procedents», seguint a partir de 
l’article 18 la denominació anterior i reflectint en l'índex l'absència dels 
articles 25 i 26, per la qual cosa els articles 27, 28 i 29 hauran de ser 
renumerats com a 25, 26 i 27. 

 
Al preàmbul. 
 
L'article 11 del Decret 24/2009, sobre el contingut de la part expositiva 

dels projectes normatius, exigeix tant la declaració dels motius que han donat 
lloc a la seua elaboració, com els antecedents i competències en l'exercici dels 
quals es dicta, la qual cosa exigeix de manera clara que el marc normatiu que 
habilita l'aprovació de la norma siga identificat amb claredat, el que reclama 
la referència no sols a la Llei 40/2003, sinó al Reglament de 
desenvolupament, normativa així mateix bàsica i d'abast general. 

 
En segon lloc, la fórmula aprovatòria presumeix la conformitat del 

Decret amb el nostre Dictamen, quan sense embuts, en aquesta fase del 
procediment, ha d'utilitzar-se la doble referència «oït»/«conforme», de resultes 
de la redacció final una vegada traslladat el Dictamen. 

 
A l'article 1. Objecte. 
 
L'article 2 del Reglament de la Llei 40/2003, i amb caràcter de legislació 

bàsica, determina que la condició de família nombrosa s'acredita mitjançant 
títol oficial expedit per la comunitat autònoma on tinga la seua residència el 
sol·licitant (apartat 1), amb validesa en tot el territori nacional (apartat 2), i 
amb el contingut mínim i indispensable previst en l'apartat 3. 

 
A les comunitats autònomes els correspon, exapartat 4, «establir el 

procediment administratiu per a la sol·licitud i expedició del títol, que 
contemplarà l'opció de format digital amb idéntica validesa que el format 
paper», i la possibilitat d'expedir documents d'ús individual per a cada 
membre, acreditant la seua pertinença i categoria, amb les determinacions 
previstes en l'apartat 5 perquè tinguen validesa en tot el territori nacional. 

 
La redacció de l'article no resulta encertada en els seus apartats 2 i 3, 

ja que la comunitat autònoma no està habilitada per a «establir ni els 
continguts del títol ni els del carnet», en tindre un contingut mínim 
indispensable, alié a l'establiment per la comunitat autònoma. 

 
D’un altre costat, no resulta adequat que, plantejant-se una modificació 

integral del contingut de la norma, elevant fins i tot el seu rang normatiu, no 
existisca cap referència a una atribució, aquesta sí de la comunitat autònoma, 
que es contemple l'opció de format digital, i que en la sol·licitud d'Informe a 
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la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions no es 
tinga en compte aquesta obligació. Aquesta qüestió ha sigut assenyalada en 
l'Informe de l'Advocacia, en identificar que l'article 2.4 del Reglament estatal 
estableix que l'expedició del títol i procediment el foment digital, sense que 
existisca «previsió específica sobre aquest tema en el projecte normatiu remés», 
i tan sols la previsió de sol·licitud telemàtica, «però no una regulació completa 
d'aquest procediment electrònic». Aquesta falta de regulació hauria de ser 
inclosa en la redacció final de la norma per a no incomplir el mandat del 
Reglament de desenvolupament de la Llei. 
 

Als articles 2 a 5. 
 
L'informe de l'Advocacia planteja que aquests articles resulten 

innecessaris «perquè simplement remeten o contenen (però no de manera 
concreta i inequívoca) allò ja previst pels preceptes aplicables directament de la 
norma estatal sobre requisits, condicions, vigència i categoria de famílies 
nombroses o es limiten a reiterar (per exemple en l'article 5 del projecte) la 
mateixa previsió expressa i literal de l'article 2.5 de la llei estatal 40/2003, de 
18 de novembre.» 

 
No obstant això, l'Informe posterior de la Conselleria proponent 

considera que resulta «necessari mantindre aquests articles al projecte de 
decret, ja que trobem que facilita a les persones interessades en el procediment 
la comprensió del conjunt d’aquesta normativa». Constituint això una 
justificació solvent, aquesta pràctica incorre en el defecte, des del punt de 
vista de la tècnica normativa, de la reproducció de la legislació estatal, amb 
les conseqüències que això suposarà en cas de modificació de la normativa 
bàsica. 

 
A l'article 16. Del termini màxim per a resoldre. 
 
L'Informe de l'Advocacia objectava amb caràcter essencial, respecte de 

la redacció de l'apartat 3, una vegada vençut el termini de la sol·licitud sense 
resolució expressa, que els efectes desestimatoris a entendre per les persones 
interessades mancaven de l'habilitació legal preceptiva exigida per la Llei 
39/2015, fet que ha sigut resolt mitjançant la incorporació del precepte que 
així ho preveia, l'article 54.1 de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de 
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la 
Generalitat. 
 

A l'article 23. Contingut mínim del títol de família nombrosa i del 
carnet de família nombrosa. 

 
L'apartat 3 de l'article 2 del Reglament de la Llei 40/2003 determina 

que el contingut mínim i indispensable que ha de reunir el títol per a 
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assegurar la seua eficàcia i tindre validesa en tot el territori nacional ha de 
ser el següent: 
 
 «a) Una referència expressa al fet que aquest està expedit a l'empara de 
la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses. 
 
 b) El número d'ordre del títol. 
 
 c) La categoria en la qual queda classificada la família nombrosa, d’acord 
amb el que preveu l'article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de 
protecció a les famílies nombroses. 
 
 d) Les dades personals dels ascendents i dels fills o germans, incloent el 
número de document nacional dels ascendents i, en el cas dels fills o germans, 
la seua data de naixement. 
 
 e) La data d'expedició del títol i, si escau, la de l'última renovació. 
 
 f) La data límit de duració dels efectes del títol.» 
 
 Sent aquest el contingut mínim bàsic, la redacció proposada, al seu 
torn, utilitza aquesta mateixa expressió, indicant que en el títol (apartat 1) i 
en el carnet (apartat 2), es faran constar, «almenys», una sèrie de dades, 
algunes coincidents amb el contingut mínim previst en el Reglament estatal 
encara que amb diferent redacció, i unes altres addicionals com el domicili de 
la unitat familiar, la província d'emissió o la signatura de l'administració 
pública en format de codi segur de verificació, i no és lògic que un Decret del 
Consell amb vocació de regulació del contingut addicional al mínim establit 
per l'Estat i que, en realitat, resulta l'únic espai de normació autonòmica 
possibilitada per la Llei i el seu Reglament de desenvolupament, no siga 
regulat en la seua integritat, indicant el contingut del títol i del carnet. 
 

Aquesta redacció comportarà que el contingut final puga ser completat 
per la normativa de desenvolupament de la persona titular de la Conselleria 
competent en matèria de família, la qual cosa introdueix de nou la necessitat 
que el contingut del títol i del carnet haja de ser completat per una altra 
norma, quan la vocació de l'elevació del rang normatiu exigiria una delimitació 
estable del contingut, sense perjudici d’una habilitació expressa i 
extraordinària. 

 
Al capítol IV. Del procediment sancionador del títol de família 

nombrosa en la Comunitat Valenciana. 
 
El títol del capítol ha de ser modificat eliminant l'infinitiu del verb 

sancionar, passant a ser «sancionador», com correspon, la qual cosa també 
haurà de fer-se en l'índex. 



 11

 
Els tres articles del capítol (Article 27. Òrgans competents per a l’inici i 

la instrucció del procediment; Article 28. Termini de resolución, i Article 29. 
Procediment) hauran de ser renumerats com a 25, 26 i 27. 

 
Respecte d’aquest capítol, i de la redacció inicial de l'apartat 3 de 

l'article 14, l'Informe de l'Advocacia va mantindre que la remissió sense més 
al règim sancionador previst en la legislació vigent en matèria de famílies 
nombroses resultava contradictori, ja que l'article 19 de la Llei 40/2003, 
remet al seu torn a les comunitats autònomes el desenvolupament del règim 
sancionador previst en la Llei i la seua aplicació, «per la qual cosa la regulació 
sobre aquest tema entra en l'àmbit competencial de la Comunitat Valenciana». 

 
Aquesta consideració resulta acceptada, segons el parer de l’Informe 

posterior de la Conselleria, de la manera següent: «S’accepta i s’inclou un 
article per a especificar l’òrgan competent per a l’aplicació del règim 
sancionador.» 

 
Sent que l'article 18 de la Llei 40/2003 efectua una tipificació de les 

infraccions administratives i de les sancions corresponents, l'article 19, en 
efecte, sobre el desenvolupament exigeix que siguen les comunitats 
autònomes les que el desenvolupen, de conformitat amb el que establisca la 
normativa procedimental en relació amb el procediment sancionador, la 
regulació del procediment sancionador, que es limita a indicar en tres articles 
molt breus, els òrgans competents per a l’inici i la instrucció del procediment 
(article 27), el termini de resolució i notificació del procediment (article 28), i 
el procediment (article 29), detallant que «La instrucció i la resolució del 
procediment sancionador s'ajustarà a la normativa reguladora del procediment 
administratiu», no conformen un autèntic desenvolupament d’un procediment 
sancionador, tal com sembla desprendre's de la previsió d’un capítol singular 
titulat precisament «Del procediment sancionador del títol de la família 
nombrosa en la Comunitat Valenciana», i sent que l'elevació del rang normatiu, 
perquè la norma fora aprovada pel Consell, haguera justificat una major 
concreció del procediment i no una remissió sense més a la normativa 
reguladora del procediment administrativa. 

 
A la disposició addicional única («Incidència pressupostària»). 
 
El precepte resulta innecessari i pot ser suprimit, de conformitat amb 

el que disposa l'article 26 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, 
del sector públic instrumental i de subvencions, que només exigeix la 
incorporació «d’un apartat, article, disposició o clàusula específica», amb una 
referència expressa a la no incidència pressupostària, perquè no siga 
necessari sol·licitar l'informe de la Conselleria competent en matèria 
d'hisenda, que en aquest cas ha sigut requerit, tal com consta en antecedents 
amb l'informe favorable de la Direcció General de Pressupostos. 
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III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte de Decret del Consell pel qual es regula el procediment 

d'emissió i renovació del títol i carnet de família nombrosa expedits en la 
Comunitat Valenciana, és conforme amb l'ordenament jurídic. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 25 de novembre de 2020 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES 
INCLUSIVES. 


