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DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    608/2020 
Expedient   545/2020 
 

 
 
           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. H., de 27 d’octubre de 2020 

(Registre d’entrada de 29 del mateix mes i any), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït 
per la Presidència de la Generalitat, relatiu al Projecte de decret del Consell, 
pel qual s’aprova el Reglament regulador de l’alojamiento turístic en la 
Comunitat Valenciana. 
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Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
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Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
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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 un escrit de data 27 d’octubre de 2020, remés pel secretari 

autonòmic de Presidència, va tindre entrada en aquest Consell Jurídic 
Consultiu el Projecte de decret del Consell pel qual s’aprova el Reglament 
regulador de l’allotjament turístic en la Comunitat Valenciana, de conformitat 
amb el que disposen els articles 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 pels 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 del Projecte de decret del 

Consell pel qual s’aprova el Reglament regulador de l’allotjament turístic en 
la Comunitat Valenciana, consten els documents, tràmits i informes 
següents: 
 
 1. Resolució de data 14 de novembre de 2020 del secretari autonòmic 
de Presidència d’inici del procediment d’elaboració del Projecte de decret. 
 
 2. Informació pública mitjançant edicte publicat en el DOGV de data 14 
de gener de 2019 del Projecte de decret. 
 
 3. Informe de data 18 de gener de 2019 de la Sotssecretaria sobre 
absència d’al·legacions sobre aquest tema. 
 

4. Memòria econòmica de l’esborrany del Projecte del director general 
de Turisme, de data 27 de març de 2019, on es conclou que el Decret projectat 
no suposa major increment de cost. 

 
5. Informe de necessitat i oportunitat del director general de Turisme, 

de data 19 d’octubre de 2018. 
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6. Informe d’impacte de gènere, emés el 27 de març de 2020 pel director 
general de Turisme en compliment del que disposa l’article 19 de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
on es conclou que: «(…) es valora l’impacte de gènere com a POSITIU, ja que, 
d’una banda, en la situació de partida no existeix discriminació ni desigualtats 
en relació amb la igualtat de drets, oportunitats, limitacions i requeriments per 
a dones i homes i, per un altre, s’ha millorat el llenguatge en el Projecte de 
decret per a evitar una redacció sexista i no contribuir a un impacte negatiu de 
gènere.» 

 
7. Informe del director general de Turisme de data 27 de març de 2020 

sobre l’impacte en la infància i l’adolescència, en compliment del que disposa 
l’article 22 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica 
del menor, sent l’impacte neutre, «atés que no existeixen necessitats prèvies 
en el context d’intervenció de la norma, i no es preveu cap modificació d’aquesta 
situació». 

 
8. Informe del director general de Turisme de data 27 de març de 2020 

sobre l’impacte en la família, en compliment de la disposició addicional desena 
de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, 
introduït per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, sent l’impacte neutre, «(…) atés 
que no existeixen necessitats prèvies en el context d’intervenció de la norma, i 
no es preveu cap modificació d’aquesta situació». 

 
9. Informe del director general de Tecnologies de la Informació de data 

4 d’abril de 2020 sobre la coordinació informàtica, en compliment del que 
disposa l’article 94 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel 
qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica de la Comunitat 
Valenciana, concloent que «(…) no afecta a cap dels programes informàtics dels 
quals fa ús en l’actualitat aquesta direcció general i, per tant, no fa falta 
introduir o gestionar modificacions en els referits instruments informàtics». 

 
10. Informe positiu de competitivitat, de data 2 d’abril de 2019, de la 

Direcció General d’Economia. 
 

11. Informe de valoració de la Direcció General de Turisme de data 4 
d’octubre de 2018 sobre la consulta prèvia de la norma, d’acord amb el que 
estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i han presentat 
al·legacions la F. de C. de la C. V. i l’A. de x. P., g. i s. d’h. d’ú. T. de la C. V.. 

 
12. Informe de la Direcció General de Turisme de data 27 de juliol de 

2020 sobre les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública 
per C. de E. de H. y 7T. de la C. V. (CONHOSTUR), A. de V. de U. T. (VIUTUR), 
C. de P. con D. F. y O. de la C. V. (COCEMFE CV), F. E. de H. de V. (FEHV), 
A. E. de H. P. V., M. y P. E. (AHV), C. de E. T. de la C. V. (CET-CV), A. de E. 
G. de B. y V. T. de A. (ABTA), F. C. E. de la M. A. (CEMA), A. de a. de a. de G. 
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(ALOGA), A. de V. de A. p. e. c. de V. (AVAEC), A. h. de Be., C. B. y C. V. 
(HOSBEC), Sr. C. M. G. (viviendas turísticas, alquiler por habitaciones), A. de 
E. de H. y T. de la M. A. (AEHTMA), C. de C. e I. de A. y V., F. de C. de la C. 
V.., A. de E. de A. T. de la C. B.(APTUR), A. E de A. de V. de la P. de A. 
(AEAVPA), A. T. de A. del i. C. V., G. P. C. de las C. V., H. M. d'O. S.L. 
 
 13. A legacions efectuades per la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, la Conselleria d’igualtat i Polítiques inclusives, i la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 
 

14. Informe de la Direcció General de Turisme de data 27 de juliol de 
2020 a les diferents a legacionsefectuades. 

 
15. Informe de l’Advocacia General de la Generalitat Valenciana de data 

21 de setembre de 2020. 
 
16. Informe de la Direcció General de Turisme de 21 d’octubre de 2020 

sobre les observacions realitzades per l’Advocacia de la Generalitat. 
 
17. Esborrany definitiu del Projecte de decret. 

 
 

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». 
 

En aquest sentit, el secretari autonòmic de Presidència, com a autoritat 
consultant, ha instat la consulta amb caràcter d’urgència de conformitat amb 
els articles 10.4 de la citada Llei Autonòmica10/1994, de 19 de desembre. 

 
 
Segona.- Marc normatiu i objecte del Decret. 
 
El turisme és una competència autonòmica ex article 148.1.18 de la 

Constitució: «Les comunitats autònomes podran assumir competències en les 
següents matèries: promoció i ordenació del turisme en el seu àmbit territorial». 
D’acord amb això l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el 
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seu article 49.1.12é, habilita la Comunitat Autònoma a legislar en matèria de 
turisme, i es dicta la Llei 15/2018, de 7 de juny de turisme, oci i hospitalitat 
de la Comunitat Valenciana, més d’acord amb la realitat social, cultural, 
territorial, econòmica i tecnològica del turisme. 

 
Actualment cal posar l’accent en la connexió del turisme amb el 

consum, ja que el turisme s’ha convertit en un nou producte de consum, la 
qual cosa implica l’existència d’una pluralitat i modalitat d’allotjaments 
turístics la regulació unitària dels quals pretén realitzar-se en el Decret 
projectat, així com la protecció dels consumidors i usuaris turístics. 

 
La regulació tradicional d’allotjaments turístics ve regulada pel Decret 

92/2009, de 3 de juliol, que aprova el Reglament d’allotjaments turístics; no 
obstant això, l’esmentada norma no està adaptada a la Llei de turisme 
15/2018. Tot això, unit als problemes pràctics de la regulació, que ha portat 
a una pluralitat d’expedients sancionadors per part de l’Agència Valenciana 
de Turisme a diverses plataformes, la qual cosa fa necessària la redacció 
d’una normativa àgil i pràctica que evite la seua dispersió normativa i dote de 
major seguretat jurídica el sector. 

 
El Projecte de decret del Consell sobre el qual es dictamina té per 

finalitat, d’una banda, unificar en una sola norma els decrets que regulen les 
diferents modalitats d’allotjament turístic i, d’altra banda, regular el 
procediment d’inscripció en el registre de turisme, el règim de preus i els 
distintius de les empreses i establiments turístics. 
 

 
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, d’acord 
amb 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, d’acord amb el que preveu 

l’article 165. 1) de la Llei 1/2015, i també l’article 5 de la Llei 10/2005, de 9 
de desembre, d’assistència jurídica a la Generalitat. 

 
L’elaboració del Projecte de decret i la seua tramitació es va ajustar, 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 
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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. 

 
En aquest sentit, el procediment es va iniciar mitjançant la Resolució 

del secretari autonòmic de Presidència de data 14 de novembre de 2020, 
mitjançant la qual es va disposar iniciar l’expedient relatiu al procediment 
d’elaboració del Projecte de decret. 

 
S’han incorporat els informes sobre l’impacte de gènere, sobre l’impacte 

en la infància i en l’adolescència i sobre l’impacte en la família emesos per la 
Direcció General de Turisme de data 27 de març de 2020. Tanmateix hem 
d’advertir, com s’ha dit en dictàmens anteriors sobre projectes normatius 
(dictamen 711/2019), així com en la Memòria de l’any 2019 d’aquest Consell 
Jurídic, que els informes sobre l’impacte de gènere, sobre l’impacte en la 
infància i en l’adolescència i sobre l’impacte en la família haurien d’haver sigut 
emesos pels òrgans de l’Administració especialitzats i competents en la 
matèria: «(…) perquè els informes d’impacte resulten efectius han de contindre 
una sèrie de dades que permeten l’anàlisi pel que fa a la situació en l’àmbit on 
la norma desplegarà els seus efectes. Una vegada reunida aquesta informació 
es podria determinar si la norma de referència té impacte positiu o negatiu i, en 
cas d’impacte negatiu, poder adoptar mesures per a afavorir la igualtat de 
dones i homes en l’àmbit de la norma projectada». 
 

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

presenta l’estructura i sistemàtica següent: 
 
- El títol de la disposició. 
- Preàmbul. 
- Tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i tres 

disposicions finals. 
- Annexos 
 
En concret, la norma consta dels articles i disposicions següents: 

 
Títol I. Disposicions generals 
 
Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació  
Article 1. Objecte. 
Article 2. Àmbit d’aplicació. 
 
Capítol II. Definicions. 
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Article 3. Definició d’empresa i establiment d’allotjament turístic. 
Article 4. Definicions generals. 
 
Capítol III. Principis generals i hospitalitat 
Article 5. Principis generals. 
Article 6. Codi ètic i hospitalitat. 
 
Capítol IV. Distintius. 
Article 7. Obligatorietat d’exhibició de distintius. 
Article 8. Característiques dels distintius i tècniques de reproducció. 
 
Capítol V. Règim de preus aplicable a les empreses prestadores de 

serveis. 
Article 9. Especificació i globalitat de preus. 
Article 10. Publicitat de preus. 
Article 11. Comunicació de preus als clients. 
Article 12. Concepte d’allotjament. 
Article 13. Reserves. 
Article 14. Bestretes. 
Article 15. Sobrevenda. 
Article 16. Anul·lacions. 
Article 17. Facturació. 
Article 18. Pagament del preu. 
Article 19. Dipòsit per pèrdua o deterioració d’instal·lacions. 
 
Capítol VI. Exercici de l’activitat d’allotjament turístic. 
Article 20. Exercici de l’activitat d’allotjament turístic. 
Article 21. Declaració responsable. 
Article 22. Contingut de la declaració responsable per als establiments 

hotelers, blocs i conjunts d’apartaments turístics, albergs turístics i 
allotjaments turístics rurals. 

Article 23. Contingut de la declaració responsable per als habitatges 
d’ús turístic i les empreses gestores d’habitatges d’ús turístic. 

Article 24. Contingut de la declaració responsable per als càmpings i les 
àrees de pernocta en trànsit d’autocaravanes 

Article 25. Inscripció de l’establiment en el Registre de Turisme de la 
Comunitat Valenciana. 

Article 26. Assegurança de responsabilitat civil. 
Article 27. Classificació i reclassificació d’ofici. 
Article 28. Dispenses. 
Article 29. Modificacions i cessament d’activitat. 
Article 30. Baixa. 
 
Capítol VII. Requisits generals comuns als establiments d’allotjament 

turístic. 
Article 31. Requisits que han de complir els establiments. 
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Article 32. Posada a disposició dels allotjaments. 
Article 33. Publicitat dels establiments. 
Article 34.Recepció. 
Article 35. Assistència sanitària. 
Article 36. Fulls de reclamacions i lliure registre d’entrada de viatgers. 
Article 37. Normes de règim interior. 
 
Títol II. Requisits específics per a les diverses modalitats d’allotjament 

turístic. 
 
Capítol I. Establiments hotelers. 
Article 38. Definicions 
Article 39. Classificació en grups, modalitats i categories. 
Article 40. Normes per a la classificació en grups i categories. 
Article 41. Autoavaluació de serveis i instal·lacions. 
Article 42. Aprofitaments per torns. 
Article 43. Establiments hotelers en règim de condomini. 
Article 44. Requisits de seguretat, disseny i qualitat en edificis 

d’establiments hotelers. 
 
Capítol II. Blocs i conjunts d’apartaments turístics. 
Article 45. Definicions. 
Article 46. Classificació en categories. 
 
Capítol III. Habitatges d’ús turístic i empreses gestores. 
Article 47. Definicions. 
Article 48. Document d’autorització i responsabilitat. 
Article 49. Classificació en categories i requisits. 
 
Capítol IV. Càmpings i àrees de pernocta. 
Article 50. Definicions 
Article 51.Classificació i especialitats. 
Article 52. Subministrament d’aigua. 
Article 53. Tractament i evacuació d’aigües residuals. 
Article 54. Clos i tancament de protecció. 
Article 55. Vials interiors. 
Article 56. Sistema de seguretat i protecció 
Article 57. Superfície i capacitat 
Article 58. Subministrament d’electricitat. 
Article 59. Altres serveis. 
Article 60. Adaptació al medi natural. 
Article 61. Superfície i capacitat. 
Article 62. Subministrament d’electricitat 
Article 63. Altres serveis. 
 
Capítol V. Allotjament turisme rural 
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Article 64. Definicions. 
Article 65. Modalitats i categories. 
Article 66. Cases rurals. 
Article 67. Especialitats de les cases rurals. 
Article 68. Hotels, blocs i conjunts d’apartaments turístics i habitatges 

d’ús turístic rurals. 
Article 69. Acampada en finca particular amb habitatge habitat. 
Article 71. Requisits generals 
Article 71. Edificacions. 
Article 72. Salons, menjadors i mobiliari. 
Article 73. Altres dependències. 
Article 74. Requisits tècnics. 
Article 75. Allotjament compartit. 
Article 76. Allotjament no compartit. 
Article 77. Dotació de la finca, terreny i habitatge. 
 
Capítol VI. Allotjament en alberg turístic 
Article 78. Definició 
Article 79. Requisits mínims. 
Article 80. Requisits de seguretat, disseny i qualitat en albergs turístics. 
 
Capítol VII. Règim sancionador 
Article 81. Infraccions i sancions. 
 
Disposició addicional única. Regla de no despesa. 
Disposició transitòria primera. Normativa aplicable als expedients en 

tramitació. 
Disposició transitòria segona. Termini d’adaptació dels establiments 

d’allotjament turístic inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat 
Valenciana. 

Disposició transitòria tercera. Inscripció d’ofici dels albergs turístics en 
el Registre de Turisme en la Comunitat Valenciana. 

Disposició derogatòria única. Derogatòria normativa 
 
Disposició final primera. Habilitació per al desenvolupament 

reglamentari. 
Disposició final segona. Entrada en vigor. 
 
Annex I. Sistema de classificació d’hotels. 
Annex II. Requisits de classificació exigibles als blocs i conjunts 

d’apartaments turístics. 
Annex III. Requisits de classificació exigibles als habitatges d’ús turístic. 
Annex IV. Requisits de classificació exigibles als càmpings, a les unitats 

d’allotjament tipus cabanya, bungalow o habitatge mòbil en càmpings. 
Annex V. Requisits de classificació exigibles a les cases rurals. 
Annex VI. Requisits de classificació exigibles als albergs turístics. 
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Cinquena.- Observacions al text del Projecte de decret. 
 
Amb la finalitat de contribuir a facilitar i millorar la comprensió de la 

disposició normativa que es projecta, així com de millorar l’enquadrament 
dels continguts del Projecte de decret, es formulen les recomanacions i 
suggeriments següents: 

 
Al títol I. Disposicions generals 

 
En l’article 25.1 es fa referència a la inscripció en el Registre de 

Turisme de la Comunitat Valenciana sense que s’indique quin és l’òrgan 
competent, i s’ha d’indicar expressament on dirigir-se, encara que es 
pressuposa que serà el Servei Territorial de Turisme. 

 
En aquest precepte, d'altra banda, es transcriu de manera literal, però 

incompleta, l'article 53 de la Llei de *Turimo, Oci i Hospitalitat de la 
Comunitat Valenciana (paràgrafs tercer i quart), a pesar que l'article 5.3 del 
Decret 24/2009 recomana no reproduir “altres normes excepte en els supòsits 
de delegació legislativa o que la coherència o millor comprensió del text 
l'exigisca”. Per això, si es transcriu el referit precepte de la llei hauria de fer-
se de manera literal i completa, no aproximada, encara que bastaria que es 
fera una remissió a aquest precepte. 

 
En aquest mateix número 1 s’omet el termini per a esmenar en cas de 

faltar algun document perquè es duga a terme la seua inscripció. 
 
I en el número 2 es diu «realitzada la declaració», quan seria preferible 

utilitzar l’expressió «presentada la declaració». Així mateix es fixa un termini 
de dos mesos des que es va presentar la declaració responsable sense que 
quede clar si pot iniciar-se o no l’activitat. 
 

Al títol II. Requisits específics per a les diverses modalitats 
d’allotjament turístic. 
 

En l'article 50, titolat definicions, apreciem que el número 2  en realitat 
no estableix cap definició, sinó que completa la definició de “càmping” de 
l'apartat número 1. Per això, recomanem que el contingut d'aquest apartat 
número 2 es trasllade al número 1, com un segon paràgraf del mateix i, 
correlativament, que el número 3 passe a ser el número 2 i així 
successivament. 
 

En l’article 64 es fa referència a la tipologia d’allotjament turístic rural, 
que no es podran trobar en les zones següents: 
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«a) Que el seu terme municipal siga limítrof amb la mar, excepte que se 
situen en zones l’ús de les quals siga eminentment agrícola, ramader o forestal, 
o que presenten un interés mediambiental, cultural o visual que resulte d’acord 
amb l’aplicació d’altres polítiques sectorials i permeta la dinamització 
econòmica de l’entorn. 

b) Que es troben inclosos o vinculats a una àrea metropolitana. 
c) Que el model d’ocupació i ús de territori del seu terme municipal no 

responga al model rural tradicional 
d) Que se situen en zones residencials, encara que el municipi no es trobe 

en els supòsits previstos en els apartats anteriors.» 
 

L'apartat c) és massa inconcret, la qual cosa podria portar a 
interpretacions diverses, pel que recomanem es determine de forma més 
precisa què cal entendre per “model rural tradicional”. 
 
 

Sisena.- Qüestions de tècnica normativa i aspectes de redacció. 
 
Aspectes de redacció. 
 
El projecte de norma s’ha ajustat, en el llenguatge utilitzat, a l’ús de 

paràmetres no sexistes, segons estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 2 d’abril, 
de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. No obstant això, es 
podria haver fomentat en l’àmbit turístic l’ús del llenguatge no sexista, a 
través de la introducció de clàusules que respecten una imatge igualitària, 
plural i no estereotipada de dones i homes, així com l’ús no sexista del 
llenguatge en la utilització de símbols, distintius i publicitat dels serveis 
turístics. 

 
L’article 71 aquesta duplicat quant al número no al contingut, s’ha 

d’esmenar i renumerar els articles. 
 
Hi ha noms en què no s’ha utilitzat la majúscula de manera correcta 

com ara Àrees Metropolitanes. 
 

Recomanem, com a millora tècnica normativa, un ordre més sistemàtic 
de la norma per a evitar dificultats de comprensió, així com evitar les 
reiteracions dins del mateix text legal en diferents articles, com ocorre en els 
articles 22 a 25. Tampoc sembla tècnicament convenient la reiteració literal 
d’idèntic text en diferents articles, tal com succeeix respecte de l’article 5.2.b) 
o 43 respecte del 39.5. 

 
No s’han formulat observacions de caràcter essencial al text d’aquest 

Projecte de decret. 
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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 s’aprova el Reglament 

regulador de l’allotjament turístic en la Comunitat Valenciana, és conforme 
amb l’ordenament jurídic. 
 

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. 


