
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    605/2020 
Expedient    628/2020 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 2 de desembre 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. M. H. de 10 de novembre de 

2020, del secretari autonòmic de Presidència, per delegació d'atribucions del 
president de la Generalitat mitjançant Resolució de 19 de juliol de 2019, que 
va ser registrada d'entrada en aquesta institució amb data 19 de novembre, 
el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat 
el procediment instruït per la Presidència de la Generalitat en relació amb el 
Projecte de decret del president de la Generalitat, pel qual es modifiquen les 
bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la 
prestació de serveis bancaris, a través, principalment, de la instal·lació, 
manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics, en 
determinats municipis i nuclis de població en l'àmbit territorial de la 
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Comunitat Valenciana, aprovades en l'annex del Decret 1/2020, de 6 de 
febrer, del President de la Generalitat. 

 
 
 
 

I 
ANTECEDENTS 

 
 

 
Únic.- L'expedient remés està integrat pels documents següents: 
 
1. Informe de 12 de juny de 2020, de la directora general de l'Agenda 

Valenciana d'Antidespoblació, sobre l'omissió del tràmit de consulta pública 
prèvia de l'apartat 1 de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en 
tractar-se, al seu judici, d'unes modificacions de caràcter tècnic amb la 
finalitat d'adaptar-les a la nova normalitat imposada per la crisi sanitària de 
la COVID-19. 

 
2. Resolució del secretari autonòmic de Presidència de 17 de juny de 

2020, encara que subscrita també per la directora general avantdita, en què 
acorda l'inici del procediment i encarrega a la Direcció General l'elaboració de 
la proposta, qualificant la seua tramitació d'urgent. 

 
3. Informe justificatiu de la proposta de modificació del Decret 1/2020. 
 
4. Memòria econòmica de la proposta de Decret, en la qual es fa al·lusió 

a la disposició final primera, sobre l'absència d'impacte econòmic de la norma. 
 
5. Informe sobre impacte de gènere, de 13 de juliol de 2020, en el qual 

es considera que no existeix cap mesura que puga ser discriminatòria o 
afectar la igualtat entre homes i dones, i en la seua redacció s'ha utilitzat un 
llenguatge no sexista. 

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

13 de juliol de 2020, sense impacte. 
 
7. Resolució de la directora general de l'Agenda Valenciana 

Antidespoblació, de 22 de juliol de 2020, considerant que no és necessari 
sol·licitar informe al qual fa referència la Instrucció 1/2015, de la directora 
general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. 

 
8. Informe preceptiu de coordinació informàtica de la Direcció General 

de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de 2 de setembre de 2020. 
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9. Escrits del sotssecretari de la Presidència de la Generalitat, a la resta 

de sotssecretaries del Consell, constant l’escrit d'al·legacions del secretari 
autonòmic d'Hisenda, de 31 de juliol de 2020 i els escrits de la resta de 
conselleries en els quals no es formulen al·legacions. 

 
10. Informació pública del Projecte de decret publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat Valenciana, de 27 de juliol de 2020. 
 
11. Comunicació en forma de correu electrònic de CB. en relació amb 

el contingut de la norma. 
 
12. Informe sobre les consideracions realitzades per les diferents 

conselleries, justificant que no es recull cap dels suggeriments de 9 de 
setembre de 2020. 

 
13. Text de la proposta de Decret de data 9 de setembre de 2020. 
 
14. Informe de l'Advocacia General de la Generalitat de 2 d'octubre de 

2020. 
 
15. Escrit sense data ni persona que el subscriu, dirigit a la directora 

de Banca d'Institucions de CB. en resposta a determinats aclariments 
sol·licitats sobre el contingut del Decret 1/2020. 

 
16. Escrit de la directora general de l'Agenda Valenciana 

d'Antidespoblació, de 16 de setembre de 2020, de resposta a determinades 
qüestions plantejades per l'entitat CB. en un correu electrònic de 17 d'agost 
de 2020, i en el qual s'indica que la resposta es realitza sobre la base del 
projecte modificat de les bases reguladores remés per a Informe de l'Advocacia 
de la Generalitat. 

 
17. Informe sobre les al·legacions rebudes a la proposta de modificació 

per part de l'entitat CB. i de l'entitat E. […] F. L. (que el seu contingut no 
figura relacionat en la documentació), de la directora general i de data 3 de 
novembre de 2020, detallant que s'ha ampliat la base d'entitats que poden 
presentar-se a la convocatòria, i que s'han introduït reformes en el projecte 
inicial en les bases 2a, 3a, 4a i 11a, sense concretar-les. 

 
18. Informe sobre les consideracions realitzades per l'Advocacia de la 

Generalitat, de data 3 de novembre de 2020, indicant que s'han acceptat totes 
les observacions realitzades, i detallant que s'aporta memòria econòmica que 
constava en l'expedient, de data 3 de novembre de 2020 i subscrita per la 
directora general de l'Agenda Valenciana d'Antidespoblació. 
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19. Text final del Projecte de decret en castellà, de data 3 de novembre 
de 2020, i Informe favorable de l'interventor delegat en la Presidència i en la 
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 
Democràtica. 

 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 
Primera.- Sobre el caràcter de la consulta. 
 
La present consulta és preceptiva a tenor del que disposa l'article 10 de 

la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu, 
segons el qual aquesta Institució haurà de ser consultada preceptivament en 
els supòsits de «projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que 
es dicten en execució de lleis i les seues modificacions». 

 
En aquest sentit, el secretari autonòmic de Presidència, per delegació 

d'atribucions del M. H. President, com a autoritat consultant, ha instat la 
consulta de conformitat amb l'article 10.4 de la citada Llei Autonòmica 
10/1994, de 19 d desembre, sol·licitant que l'emissió del dictamen siga 
realitzada amb caràcter d'urgència. 

 
 
Segona.- Objecte del Decret i marc normatiu. 
 
El Projecte de decret a què es refereix el present Dictamen té per finalitat 

la modificació de les bases reguladores que per a la concessió de subvencions 
van resultar aprovades i incorporades en l'annex del Decret 1/2020, de 6 de 
febrer, del president de la Generalitat, i a les quals resultava d'aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de caràcter bàsic en la 
majoria dels seus preceptes a l'empara de les competències reservades a 
l'Estat en l'article 149.1.13a, 14a i 18a de la Constitució; el seu Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, ja que 
part dels seus preceptes també constitueixen legislació bàsica estatal, i la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions, els articles 159 a 177 de la qual, continguts en el títol X, tenen 
per objecte específic les «subvencions». 

 
Resulta clar que, havent sigut aprovat el nostre Dictamen 29/2020, 

sobre el text de les bases que es pretenen modificar, l'abast del present 
Dictamen es limitarà a la motivació i contingut de les modificacions preteses, 
sense perjudici de possibles consideracions addicionals, com es justificarà. 
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Tercera.- Procediment d'elaboració del projecte de Decret. 
 
L'elaboració del Projecte de decret i la seua tramitació, encara que 

ajustada, en gran part, al procediment i als tràmits regulats en l'article 43 de 
la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, que contempla el procediment 
d'elaboració de les disposicions reglamentàries autonòmiques, que va ser 
desenvolupat 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, mereix les consideracions següents: 

 
1. Tal com ja vam exposar respecte de la tramitació del Decret 1/2020, 

la modificació pretesa no ha sigut sotmesa a l'informe de l'Institut Valencià 
de Finances (com sí que va ser realitzada en el cas anterior) i tampoc ha sigut 
remesa, encara que siga ad cautelam, al Banc d'Espanya, en relació amb 
l'activitat a prestar de serveis bancaris bàsics. 

 
2. Cal significar que la Memòria econòmica del Projecte de decret inicial 

comptava ja amb una àmplia justificació dels costos de les mesures a 
emprendre, que no ha sigut incorporada a la tramitació sinó amb 
posterioritat, en ocasió de la sol·licitud de l'Advocacia General de la 
Generalitat. 

 
3. Finalment, hem de reiterar de nou que l'Informe sobre impacte de 

gènere, de 13 de juliol de 2020, torna a confondre la naturalesa d'aquest 
instrument d'avaluació de l'impacte normatiu en la matèria, al no efectuar 
una anàlisi de la situació de partida o avaluar en quina mesura la norma pot 
contribuir a la millora d'una eventual desigualtat, mantenint sense més que 
no existeix cap mesura «que puga ser discriminatòria o afectar la igualtat entre 
homes i dones». 

 
 
Quarta.- Estructura del Projecte de decret. 
 
El projecte normatiu tramitat com a Projecte de decret del president de 

la Generalitat presenta l'estructura i sistemàtica següent: 
 
- El títol de la disposició. 
 
-Una part expositiva que igual que el text que va donar lloc al Decret 

1/2020, no apareix qualificada com a preàmbul. 
 
- Un article únic. 
 
- Una disposició addicional, sobre la incidència pressupostària. 
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- Una Disposició final sobre l'entrada en vigor. 

 
En relació amb l'estructura que s'ha seguit, incorporant el text de les 

Bases modificades dins de l'article únic del Decret projectat, recomanem que 
s'ajuste al que disposa l'article 38 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del 
Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels 
projectes de la Generalitat, conforme al qual els projectes que tinguen per 
objecte exclusiu la modificació de normes inclouran en el seu articulat 
l'aprovació de la modificació amb indicació dels preceptes afectats i en un 
annex la relació completa d'aquells en la nova redacció. 
 
 

Cinquena.- Observacions singulars al text del projecte de Decret. 
 
 
I. Amb caràcter general. 
 
 
Sobre la inclusió de les subvencions en el Pla Estratègic de 

Subvencions. 
 
En el Dictamen 29/2020, ja citat, expressem que la part expositiva de 

la norma referia que les ajudes no estaven incloses en el Pla Estratègic de 
Subvencions de la Presidència de la Generalitat i els seus organismes públics 
per al període 2018-2020, aprovat mitjançant Resolució de la Presidència de 
6 de juny de 2018, i que el fet que estigueren incorporades en la Llei 10/2019, 
de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2020, suposant 
això la modificació del referit Pla Estratègic com es pretenia, va meréixer la 
següent consideració: 

 
«Res obsta al fet que la Presidència de la Generalitat puga regular els 

supòsits que comporten la modificació del Pla Estratègic de Subvencions, però 
no és menys cert que l'objectiu de comptar amb un Pla Estratègic suposa 
comptar amb un document que oferisca tota la informació relativa a l'activitat 
subvencional de la Presidència de la Generalitat i els seus organismes públics 
de manera completa i integrada, afavorint amb això la informació a la 
ciutadania i la transparència en la gestió, i per això res impedeix que si la Llei 
anual de Pressupostos opera determinats canvis, puga efectuar-se una 
modificació del Pla, integrant les diferents ajudes, sense necessitat que la 
ciutadania haja de procedir a la seua integració. 

 
L'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, desenvolupat per l'article 13 del seu Reglament, aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, consigna que aquests plans estratègics han 
de concretar els objectius i els efectes que es pretenen, el termini necessari per 
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a la seua consecució, els costos previsibles i les seues fonts de finançament, 
supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària, de manera que l'atorgament de subvencions es condiciona a la 
prèvia elaboració i aprovació del corresponent pla estratègic de subvencions.» 

 
El temps transcorregut hauria permés la inclusió de les presents 

subvencions en aquest Pla Estratègic, mitjançant la corresponent modificació. 
 
 
II. Sobre la motivació de les modificacions preteses. 
 
Tant l'informe de necessitat i oportunitat com el propi Preàmbul de la 

norma justifiquen la modificació en el fet de la declaració de l'estat d'alarma, 
mitjançant el Reial decret 463/2020, com a conseqüència de la situació de la 
crisi sanitària, i en el fet que aquesta crisi ha potenciat l'ús de mitjans 
telemàtics o a distància, també en les institucions financeres, i en la 
necessitat de modificar les característiques tècniques dels caixers, per a 
permetre que les entitats puguen participar en la convocatòria, així com en la 
següent consideració essencial: 

 
«Quant a les entitats que poden ser beneficiàries de les subvencions i que 

es recullen en la base quarta de les bases reguladores, s'amplia a les entitats 
autoritzades pel Banc d'Espanya per a la instal·lació, gestió i explotació de 
caixers automàtics. Així mateix, referent a la restricció prevista en l'apartat 2 
de la citada base quarta, la situació actual, les modificacions tècniques 
realitzades i la llibertat d'empresa aconsellen la seua eliminació.» 

 
Aquesta limitació ja va ser posada de manifest en el nostre Dictamen 

sobre el Decret precedent, quan assenyalem la falta de concordança entre el 
títol inicial de la norma, que regulava les subvencions per a fomentar la 
instal·lació, manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics, i 
l'article 1 que delimitava les subvencions per a la posada en funcionament de 
«serveis bancaris», ja que en aquest cas s'habilitava el fet que només pogueren 
ser beneficiàries de les subvencions «les entitats bancàries autoritzades per a 
operar a Espanya»: 

 
«Aquesta limitació de les entitats beneficiàries va ser objectada per les 

entitats que van al·legar en el procés d'informació pública, P. S. de P. EP, SL, i 
E. […] F., que van objectar sobre la falta de justificació de l'exclusió d'altres 
entitats supervisades pel Banc d'Espanya que poden realitzar l'activitat 
subvencionada d'igual manera i complir amb l'activitat de foment, i així mateix 
els efectes distorsionadors sobre el mercat, ja que només es pot subvencionar 
l'accés a l'efectiu. 

 
En el seu informe sobre aquestes al·legacions, l'òrgan proponent de la 

norma indica que l'objecte de la subvenció no se cenyeix tan sols a la instal·lació 
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de caixers automàtics, sinó que s'estén a la prestació de serveis bancaris 
bàsics, mitjançant la prestació d'un servei mínim d'assistència financera 
permanent, a prestar per personal propi de l'entitat beneficiària.» 

 
Per tant, i com que la modificació permet que les entitats beneficiàries 

no siguen només entitats bancàries, no té sentit que el títol de la norma sobre 
la qual s'efectuen les modificacions no reflectisca l'adequat sentit de la 
modificació operada, mantenint la referència a la «prestació de serveis 
bancaris bàsics». 

 
D'un altre costat, no resulta alié a la motivació de la norma, ja que 

resulta palés en la documentació que les modificacions que es pretenen no 
sols tenen el seu ancoratge en la situació de crisi sanitària, sinó que tenen 
també la seua motivació en la Resolució de 13 de juliol de 2020, de la 
Presidència de la Generalitat, per la qual es va deixar sense efectes, per causes 
sobrevingudes, la convocatòria de les ajudes i tenint en compte, com s'afirma 
en la Resolució, «que fins al moment no s'ha presentat cap sol·licitud i, per tant, 
no existeix perjudici per a terceres persones o entitats». 

 
 
Al títol del Decret. 
 
Tal com ja s'ha argumentat en l'apartat sobre la motivació de les 

modificacions i la concreta modificació a la base 4, el fet que les entitats 
beneficiàries puguen ara ser unes altres que les entitats bancàries 
autoritzades per a operar a Espanya justifica que en el títol del Decret se 
substituïsca la referència a la prestació de «serveis bancaris bàsics», 
incompatible amb el fet que ho siguen «entitats no bancàries». 

 
 
A la part expositiva. 
 
La part expositiva incorre en les mateixes mancances que les que tenia 

la part expositiva del precedent text que va donar lloc al Decret 1/2020. 
 

D'una banda, l'article 10 del Decret 24/2009 exigeix que la part 
expositiva de la resta de projectes normatius que no siguen avantprojectes de 
llei siga denominada «Preàmbul». 

 
D'altra banda, ha d'advertir-se que l'article 129.1 de la Llei 39/2015, 

de procediment administratiu 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». 
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Aquest paràgraf recull els principis de bona regulació aplicables a la 

potestat reglamentària de les Comunitats Autònomes (STC de 24 de maig de 
2018), no així a la iniciativa legislativa dels governs autonòmics. 

 
Per tant, trobant-nos davant una disposició reglamentària, ha de 

procedir-se a justificar els principis de bona regulació, de manera que en la 
norma projectada s'explique i justifique que l'esmentada norma s'adequa als 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència i eficiència. Conformement a l'exposat, haurà de ser no sols 
invocat l’article, sinó que, a més, haurà de justificar-se l'adequació de la 
norma projectada als citats principis de bona regulació. 

 
Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament 

d'aquest Consell. 
 
 

A la modificació de l'apartat 2 de la base primera. 
 
La lletra (iii) del 2 apartat de la base primera en el Decret precedent, 

incorporava com a objecte de l'activitat subvencionable el que es qualificava 
com a «assistència financera presencial», que passa a ser definida com a 
«assessorament financer», sense cap exigència vinculada a la presència física, 
la qual cosa, si bé és cert que resulta conforme als mètodes de treball i 
sistemes organitzatius de les empreses i, entre elles, de les entitats financeres, 
no resulta molt d'acord amb els objectius pretesos d'eliminació de l'exclusió. 

 
 
A la modificació de l'apartat 1 de la base segona. 
 
La modificació de l'apartat 1 canvia la referència a les «dependències» 

municipals, transformant-les en «instal·lacions» municipals, sense que quede 
constància en la tramitació de què s’ha d'entendre per tal concepte, les raons 
que justifiquen la modificació i si és sinònim del de «locals municipals» del 
següent paràgraf de l'apartat. 

 
L'últim paràgraf de l'apartat regulava amb claredat l'abast de les 

obligacions a assumir per l'entitat beneficiària, que comença amb l'assumpció 
del cost d’adaptació dels locals i les obligacions següents: 

 
«Seran per compte de l'entitat beneficiària els costos de tots els materials, 

elements, personal, programari, despeses d'assegurances, transports i 
instal·lació final, així com tots els altres que es deriven del compliment de les 
condicions estipulades en aquestes bases, incloses, en el seu cas, l'obra civil 
necessària per a la instal·lació del caixer, les connexions a la xarxa elèctrica i 
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de dades i qualsevol altra adaptació necessària a realitzar en la dependència 
municipal.» 

 
La nova redacció del paràgraf elimina de les obligacions de les entitats 

beneficiàries el cost d'adaptació dels costos, així com «l'obra civil necessària 
per a la instal·lació del caixer, les connexions a la xarxa elèctrica i de dades i 
qualsevol altra adaptació necessària a realitzar en la dependència municipal», 
de tal forma que l'increment dels costos que haurà d'assumir l'entitat local 
resulta notable. 

 
 
A la modificació de l'apartat 3 de la base segona. 
 
Fruit de l'eliminació, de l'objecte de la subvenció, de la prestació 

d'assessorament «presencial», que ja ha sigut advertida, l'anterior redacció 
exigia la prestació, amb personal propi, d'un servei d'assistència financera 
presencial als ciutadans, durant 50 hores a l'any, amb una freqüència mínima 
d'atenció presencial, i amb un pla personalitzat d'atenció a la ciutadania per 
cada caixer que havia de ser presentat a la Direcció General competent en la 
matèria. 

 
La nova redacció resulta del següent tenor literal: 
 
«L’entitat beneficiària prestarà un servei d'assessorament financer dirigit 

a la ciutadania dels municipis on s'instal·len els caixers, a clients i a usuaris 
d'aquests.» 

 
Resulta evident que la prestació del servei d'assessorament financer no 

sols ha sigut despullada de la seua naturalesa presencial, sinó que, a més, la 
nova redacció no incorpora cap mínim d'hores a l'any, ni la seua freqüència, 
ni tan sols el fet d'una mínima tutela per part de la Direcció General 
competent en la matèria, de tal forma que en aquestes condicions, d'absència 
total de control de la prestació del servei, de cap manera pot considerar-se 
una obligació de l'entitat beneficiària i objecte de subvenció. 

 
 
A la modificació de la base quarta. 
 
La modificació de la base quarta permet que puguen ser beneficiàries 

de les subvencions no sols les entitats bancàries, sinó també aquelles altres 
entitats especialitzades en mètodes de pagament, com els criteris de 
solvència, experiència i xarxa mínima instal·lada a Espanya, als quals es 
refereix l'apartat 1 in fine, amb la necessària conseqüència que aquesta 
ampliació de les entitats ha de tindre en la titulació de la norma. 
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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 president de la Generalitat, pel qual es 

modifiquen les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar 
i fomentar la prestació de serveis bancaris, a través, principalment, de la 
instal·lació, manteniment i posada en funcionament de caixers automàtics, 
en determinats municipis i nuclis de població en l'àmbit territorial de la 
Comunitat Valenciana, aprovades en l'annex del Decret 1/2020, de 6 de 
febrer, del president de la Generalitat, és conforme amb l'ordenament jurídic, 
sempre que s'atenga l'observació essencial formulada a la redacció del 
preàmbul. 
 

V.M.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 2 de desembre de 2020 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT. 


