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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 9 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 majoria, el 

dictamen següent, el qual duu el vot particular 

corresponent: 

 
 
 

 
 

 
De conformitat amb la comunicació de V. H., de 10 de novembre de 

2020, registrada l'11 de novembre de 2020 en el Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana, el ple d'aquest òrgan ha examinat l'expedient 
instruït per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública relatiu al 
Projecte de decret del Consell pel qual es regula la realització d'anàlisis 
genètiques i biomarcadors moleculars amb finalitats assistencials i la seua 
organització en el Sistema Valencià de Salut. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
Únic.- Mitjançant l’escrit de 10 de novembre de 2020, la consellera de 

Sanitat Universal i Salut Pública va remetre al Consell Jurídic Consultiu un 
Projecte de decret relatiu a la regulació de la realització d'anàlisis genètiques 
i biomarcadors moleculars amb finalitats assistencials i la seua organització 
en el Sistema Valencià de Salut, d'ara en avant el Projecte de Decret. 

 
En la sol·licitud s'insta l'emissió del nostre dictamen d’acord amb el que 

disposen els articles 9 i 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la 
Generalitat, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana (LCJC). 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera.- Sobre el caràcter de l'emissió del dictamen. 
 

 La consulta s'efectua a l'empara de l'article 10.4 de la LCJC. Aquest 
disposa que el Consell Jurídic Consultiu haurà d'informar «els projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de les 
lleis i de les seues modificacions».  
 
 En el cas que ens ocupa, el decret que s'informa desenvolupa la 
disposició final primera de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la 
Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana (LSCV). Aquesta «faculta el 
Consell per a dictar les disposicions reglamentàries que resulten necessàries 
per al desenvolupament i aplicació del que es disposa en» ella, i en particular 
la cartera de serveis del Sistema Valencià de Salut a què es refereix el seu 
article 9. 
 
 
 Segona.- El marc general normatiu. 
 

A) Cartera de serveis del Sistema Valencià de Salut 
 

L'article 43 de la Constitució (CE) «reconeix el dret a la protecció de la 
salut» (apartat 1) i imposa «als poders públics organitzar i tutelar la salut 
pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis 
necessaris» (apartat 2). 



 3

 
 Paral·lelament l'article 149.1.16a CE atribueix a l'Estat la competència 
per a establir les «bases i coordinació general de la sanitat». Per part seua, a 
la Generalitat Valenciana correspon l’«organització, administració i gestió de 
totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat 
Valenciana» (article 54.1 de l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, d'ara en avant EACV). De tots dos preceptes resulta que l'Estat 
té competència, entre altres extrems, per a establir la legislació bàsica, i la 
Generalitat per al seu desenvolupament i execució. 
  

Addicionalment, l’article 3.2 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general 
de sanitat (LGS), garanteix que «l'assistència sanitària pública s'estendrà a 
tota la població espanyola», i en particular que «l'accés i les prestacions 
sanitàries es realitzaran en condicions d'igualtat efectiva». 

 
A aquest efecte l'article 8 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió 

i qualitat del Sistema Nacional de Salut (LSNS) regula la cartera comuna de 
serveis del Sistema Nacional de Salut (SNS). Aquesta cartera és «conjunt de 
tècniques, tecnologies o procediments, entenent per tal cadascun dels mètodes, 
activitats i recursos basats en el coneixement i experimentació científica, 
mitjançant els quals es fan efectives les prestacions sanitàries» (article 8.1 
LSNS). Dins de la cartera comuna es distingeix, la «cartera comuna bàsica de 
serveis assistencials», la «cartera comuna suplementària» i la «cartera comuna 
de serveis accessoris» (articles 8 bis, 8 ter i 8 quater LSNS). 
 

A partir d'ací, «les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seues 
competències, podran aprovar les seues respectives carteres de serveis que 
inclouran, si més no, la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de 
Salut en les seues modalitats bàsica de serveis assistencials, suplementària i 
de serveis accessoris” (article 8 quinquies.1 LSNS). Complementàriament, 
«podran incorporar en les seues carteres de serveis una tècnica, tecnologia o 
procediment no contemplat en la cartera comuna de serveis del Sistema 
Nacional de Salut» (article 8 quinquies.2 LSNS). Ara bé, «amb anterioritat a la 
seua incorporació, la comunitat autònoma concernida haurà d'informar, de 
forma motivada, al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut» 
(article 8 quinquies.1 LSNS). Posteriorment a la incorporació efectiva a la 
cartera complementària es «posaran en coneixement del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat els serveis complementaris (…), els quals s'inclouran 
en el sistema d'informació corresponent» (article 8 quinquies.6 LSNS). 

 
Per a poder incorporar prestacions complementàries les comunitats 

autònomes, a més, «hauran de destinar els recursos econòmics necessaris per 
a assegurar el finançament de la cartera comuna de serveis, sent preceptiva, 
per a l'aprovació de la cartera de serveis complementària d'una Comunitat 
Autònoma, la garantia prèvia de suficiència financera d'aquesta, en el marc del 
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compliment dels criteris d'estabilitat pressupostària» (article 8 quinquies.3 
LSNS). 

 
Sorgeix així la cartera de serveis del Sistema Valencià de Salut, que 

«estarà formada per la cartera comuna del Sistema Nacional de Salut i per la 
cartera complementària que, si escau, es puga aprovar [per la Generalitat] de 
conformitat amb la normativa bàsica estatal i sempre que quede garantida la 
suficiència financera en el marc del compliment dels criteris d'estabilitat 
pressupostària» (article 9.1 LSCV). 

 
Dit això, ha d'indicar-se que el Reial decret 1030/2006, de 15 de 

setembre, estableix la cartera de serveis comuns del SNS i el procediment per 
a la seua actualització. L'apartat 5.3.10 de l'annex III d'aquest reial decret 
inclou, dins de l'epígraf «altres serveis» de la cartera de serveis comuns 
d'atenció especialitzada, l’«atenció als pacients i familiars en l'àrea genètica». 
En concret, aquesta prestació comprén «el diagnòstic de malalties o trastorns 
de base genètica, mitjançant la integració de la informació clínica personal i 
familiar i l'obtinguda després de la realització dels estudis genètics» (lletra a) 
de l'apartat 5.3.10.1). Per a això es disposa del consell genètic (apartat 
5.3.10.3) i l'anàlisi genètica (apartat 5.3.10.4). 

 
El consell genètic és el «procediment destinat a informar una persona 

sobre les possibles conseqüències per a ella o la seua descendència dels 
resultats d'una anàlisi o cribratge genètics i els seus avantatges i riscos i, si 
escau, per a assessorar-la en relació amb les possibles alternatives derivades 
de l'anàlisi. Aquest procediment tindrà lloc tant abans com després d'una prova 
o cribratges genètics i fins i tot en absència d’aquests» (apartat 5.3.10.3 de 
l'annex III Reial decret 1030/2005). 

 
L'anàlisi genètica és el «procediment destinat a detectar la presència, 

absència o variants d'un o diversos segments de material genètic, la qual cosa 
inclou les proves indirectes per a detectar un producte gènic o un metabòlit 
específic que siga indicatiu abans de res d'un canvi genètic determinat» (apartat 
5.3.10.4 de l'annex III Reial decret 1030/2006 i article 3 b del Projecte de 
Decret). 
 

D'acord amb la lletra e) de l'apartat 5.3.10.4 de l'annex III Reial decret 
1030/2006, «només s'inclouran en la cartera comuna bàsica de serveis 
assistencials del Sistema Nacional de Salut aquelles anàlisis genètiques que 
(…) corresponguen a algun dels següents tipus d'estudis (…): 
 

1. Anàlisis genètiques diagnòstiques: Es realitzen en persones amb signes 
o símptomes de malaltia i serveixen per a confirmar o descartar una malaltia o 
trastorn de base genètica determinat. (…). 

2. Anàlisis genètiques presimptomàtiques: Es realitzen en persones 
asimptomàtiques i serveixen per a determinar si presenten un risc elevat de 
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desenvolupar una determinada malaltia, generalment de començament tardà. 
(…).  

3. Anàlisis genètiques de portadors: Es realitzen en persones amb alt risc 
de transmissió de malaltia a la seua descendència, encara que en general 
tenen poca o cap conseqüència per a la salut d'aquesta persona, i serveixen per 
a determinar si la persona és portadora d'una alteració genètica hereditària. 
(…). 

4. Anàlisis genètiques per a diagnòstic prenatal: Es realitzen en cas de fetus 
amb alt risc de patir una determinada malaltia o trastorn genètic relacionat 
amb la seua salut: anomalia cromosòmica o molecular (…). 

5. Anàlisi per al diagnòstic genètic preimplantacional (DGP): Es realitzen en 
(…) preembrions amb alt risc de patir malalties o trastorns de base genètica 
greus (…) [i en] combinació amb la determinació dels antígens 
d'histocompatibilitat dels preembrions in vitro (…). 

6. Anàlisi de farmacogenètica i farmacogenòmica: Es realitzen en persones 
que necessiten ser tractades amb determinats medicaments inclosos en la 
prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut (…).» 
 

A partir de les anàlisis genètiques es contribueix, juntament amb altres 
tècniques, a l'obtenció de biomarcadors moleculars. L'agrupació de la 
informació dels biomarcadors moleculars obtinguda en els centres del 
Sistema Valencià de Salut permet conformar el catàleg de prestacions de 
biomarcadors moleculars del Sistema Valencià de Salut. 

 
Un biomarcador és una «característica objectivament mesurable i 

avaluable com a indicador d'un procés biològic normal, d'un procés patològic o 
de resposta a una intervenció terapèutica» (article 3 a) del Projecte de Decret). 
Entre altres, són biomarcadors la mesura de la temperatura corporal, de la 
pressió arterial o la freqüència cardíaca. 

 
Els biomarcadors moleculars són els «biomarcadors amb propietats 

biofísiques o bioquímiques que fan possible la seua determinació en mostres 
biològiques mitjançant tecnologies òmiques per a indicar la presència o 
expressió d'un gen. Inclouen variants genètiques, anàlisis quantitatives 
d'expressió de gens, pèptids, proteïnes, metabòlits de lípids i altres molècules 
de menor grandària» (article 3 c) del Projecte de Decret). Així l'ADN (àcid 
desoxiribonucleic) serveix per a obtindre biomarcadors moleculars de tipus 
genòmic. També hi ha marcadors moleculars de tipus proteic i d'un altre 
tipus. 

 
El catàleg de prestacions de biomarcadors moleculars del Sistema 

Valencià de Salut, és la «relació de biomarcadors moleculars aprovats per al 
seu ús clínic en les institucions de la xarxa sanitària pública valenciana, amb 
expressió dels grups de pacients candidats, laboratoris i serveis autoritzats per 
a la seua realització i condicions d'utilització» (article 3 c) del Projecte de 
Decret). 
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En definitiva, las tecnologies òmiques, enteses com l'anàlisi d'un gran 

nombre de molècules a partir de mostres biològiques, són una tècnica que 
excedeix l’anàlisi genètica. Dins de les tècniques òmiques s'inclou, entre 
altres, la genòmica, la transcriptòmica, la proteòmica, la metabomòlica, 
l'epigenòmica i la citomàtica. Per tant, existeixen biomarcadors de tipus gènic, 
però també de tipus proteic, metabòlic, etc. Per això, l'obtenció, anàlisi i 
emmagatzematge dels diferents tipus de biomarcadors moleculars no pot 
estar comprés en la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del SNS.  

 
B) Règim d'autoritzacions dels centres i serveis sanitaris 

 
Com afirma l'apartat 5 in fine de l'annex III Reial decret 1030/2006, 

«tots aquests serveis [d'anàlisi genètica] són prestats per les corresponents 
unitats assistencials, recollides en el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, 
pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis 
i establiments sanitaris, autoritzats per les respectives comunitats autònomes». 

 
D'acord amb aquesta distribució competencial exposada ut supra, 

l'article 27.3 de la LSNS, va remetre al desenvolupament reglamentari la 
determinació de «les garanties mínimes de seguretat i qualitat que (…) hauran 
de ser exigides per a la regulació i autorització per part de les comunitats 
autònomes de l'obertura i posada en funcionament en el seu respectiu àmbit 
territorial dels centres, serveis i establiments sanitaris». En la seua execució es 
va dictar el Reial decret 1277/2003. Amb ell es va garantir que tot «centre, 
establiment o servei sanitari compta amb els mitjans necessaris per a 
desenvolupar les activitats a les quals va destinat» (article 27.3 LSNS). 
 
 En la Generalitat Valenciana, el règim d'autorització dels centres i 
serveis sanitaris es regula en el Decret 157/2014, del Consell, pel qual 
s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen 
els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat, i la 7/2017, de 
28 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que ho 
desenvolupa. A aquests cal afegir l'Ordre 4/2020, de 4 d'agost Conselleria de 
Sanitat Universal, relativa als criteris de qualitat dels laboratoris clínics de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 Doncs bé, en atenció al bé jurídic protegit –la vida humana-, l'activitat 
sanitària és un sector regulat. Aquesta està sotmesa a una forta 
reglamentació administrativa. Una manifestació d'aquesta densitat normativa 
la trobem en la necessitat d'autoritzar tot centre o establiment sanitari. Ho 
prescriu l'article 29.1 de la LGS. Aquest disposa que «els centres i establiments 
sanitaris, qualssevol que siguen el seu nivell i categoria o titular, requeriran 
autorització administrativa prèvia per a la seua instal·lació i funcionament, així 
com per a les modificacions que respecte de la seua estructura i règim inicial 
puguen establir-se». 
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Aquest règim de control ex ante és conforme a la Llei 17/2009, de 23 

de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 
L'autorització prèvia als laboratoris clínics compleix amb els requisits de 
l'article 5 d'aquesta: no és discriminatòria ni desproporcionada i es considera 
suficient.  

 
No és discriminatòria perquè té caràcter general. Està establida de 

manera clara, inequívoca, objectiva, transparent i accessible i es coneix per 
endavant. 

 
No és desproporcionada perquè la tutela de la vida humana 

desaconsella una intervenció a posteriori. Un control ex post podria tindre 
conseqüències letals. Per això ha d'entendre's aquest tipus de supervisió és 
adequat i idoni en termes de benefici per a l'interés general i sacrifici per a 
l'operador sanitari. 

 
És necessària perquè, de conformitat amb l'article 3.11 de la Llei 

17/2009, la salut pública és una de les causes en què pot descansar la raó 
imperiosa d'interés general exigida pel Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea que legitima el control ex ante.  
 
 
 Tercera.- Procediment d'elaboració. 

 
En la tramitació del procediment, encara que amb certes deficiències 

corregibles, s'han seguit quasi tots els tràmits essencials exigits per la 
normativa d'aplicació a l'elaboració de disposicions generals i en matèria de 
cartera de serveis del Sistema Valencià de Salut i d'autorització de centres i 
serveis sanitaris. D'una banda: l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, de la Generalitat, del Consell; els articles 129 a 133 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPAC); el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del 
Consell, que regula, entre altres extrems, el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat, i l'article 25 del Decret 105/2017, de 
28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, 
de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de 
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Por un altre, 
l'article 29 LGS; els articles 8 a 8 quinquies i 27 de la LSNS; l'article 9 de la 
LSCV: els reials decrets 1277/2003, de 10 d'octubre, 1030/2006, de 15 de 
setembre, i el Decret 157/2014, del Consell.  

 
L'expedient s'inicia amb la resolució, de 3 de desembre de 2019, de la 

consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. Aquesta acorda la incoació del 
procediment d'elaboració d'una disposició de caràcter general i encarrega la 
seua tramitació a la directora general d'Assistència Sanitària, d'ara en avant 
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la directora general. La resolució estaria emparant-se en l'article 39.1 del 
Decret 24/2009, del Consell. 

 
El 10 de desembre de 2019, la directora general va realitzar la consulta 

pública prèvia a què es refereix l'article 133.1 de la Llei 39/2015 i va atorgar 
15 dies per a realitzar propostes des de la publicació de l'anunci. 

 
S'ha incorporat a l'expedient l'informe de necessitat i oportunitat, així 

com una memòria econòmica. Estan signats per la directora general el 7 de 
gener de 2020. Aquests documents són preceptius per així disposar-ho 
l'article 43.1 a) de la Llei del Consell. També existeix un informe econòmic, 
signat per la directora general de Règim Econòmic i Infraestructures, el 28 de 
gener de 2020. 

 
Del text del Projecte de Decret, tal com preveu l'article 43.1 b) de la Llei 

del Consell, es va donar trasllat a Presidència de la Generalitat i les altres 
conselleries. Tan sols es va rebre un ofici del sotssecretari de la Conselleria 
d'Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital, de 28 de gener de 2020, en 
el qual es descartava formular al·legacions. En la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Públiques van formular al·legacions la Direcció General de 
Planificació, Eficiència, Tecnologia i Atenció al Pacient, el 21 de gener de 2020, 
i el cap del Servei d'Acreditació, Autorització i Registre de Centres, Serveis i 
Establiments Sanitaris, el 3 de març de 2020. Aquestes van ser assumides o 
rebutjades per la directora general en un informe de 6 de març de 2020. 

 
El compliment del tràmit d'audiència pública, previst en l'article 43.1 c) 

de la Llei de Consell, es va dur a terme amb la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana, el 7 d'abril de 2020, de la resolució de la directora 
general, de 19 de març de 2020. S’hi concedien 15 dies per a formular 
al·legacions. També es facilitava una adreça per a consultar l'expedient 
administratiu en línia. 

 
Com recull la directora general, de 22 de juliol de 2020, únicament van 

formular al·legacions la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la 
Investigació de l'Hospital Clínic Universitari de València-Institut 
d'Investigació Sanitària (INCLIVA), G. H. i P. M. SA. Les seues propostes van 
ser assumides o rebutjades segons els casos. 

 
Així mateix, s'han evacuat els informes que es deriven del 43.1 d) de la 

Llei del Consell. Ens estem referint als informes transversals d'impacte per 
raó de gènere, en la família i la infància i l'adolescència, així com el d'afectació 
en les aplicacions o sistemes d'informació, subscrits tots ells per la directora 
general el 7 de gener de 2020. 

 
Aquests informes venen impostos pels següents preceptes: article 19 de 

la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i 
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dones; article 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor, i la disposició addicional desena de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses. L'article 
94.1 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, és el 
que preveu l'elaboració de l'informe de coordinació informàtica de projectes 
normatius per a «l'aprovació o modificació de tota normativa reguladora d'un 
procediment administratiu competència de la Generalitat». 

 
L'Advocacia de la Generalitat va emetre, el 18 de setembre de 2020, 

l'informe jurídic a què es refereix l'article 5.2 h) de la Llei 10/2005, de 9 de 
desembre, de la Generalitat, de l'assistència jurídica de la Generalitat. 

 
Arribats a aquest punt s'indica el següent: 
 
1) No consta informe en el qual es constaten els resultats de la consulta 

prèvia a què es refereix l'article 133.1 LPAC. Tan sols s'ha incorporat el text 
de la consulta pública, de 10 de desembre de 2019. 

 
2) No consta la total realització del tràmit de participació ciutadana 

previst en l'article 25.4 del Decret 105/2017, del Consell. 
 
No s'han recollit en un document els resultats de la difusió en la pàgina 

web de la Conselleria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
del Projecte de Decret. Únicament s'assenyala, en un informe de 7 d'abril de 
2020, que tres organitzacions –una fundació del sector públic de la 
Generalitat i dues empreses sanitàries- van formular al·legacions al tràmit 
d'audiència pública de l'article 43.1 c) de la Llei del Consell, així com que 
algunes d'elles van ser ateses. 

 
L’audiència pública de l'article 43.1 c) de la Llei del Consell, encara que 

pot realitzar-se simultàniament amb el tràmit d'informació pública de l'article 
25.4 del Decret 105/2017, no pot desplaçar-la. 

 
D'acord amb l'article 52.2 del Decret 24/2009, del Consell, «quan de 

conformitat amb l'article 43.1.c de la Llei del Consell el projecte afecte l'esfera 
dels drets i interessos legítims dels ciutadans, i no existisquen organitzacions 
o associacions legalment constituïdes que tinguen encomanades la defensa 
dels seus interessos, l'expedient serà sotmés a informació pública pel termini 
de 15 dies, i es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l'anunci 
corresponent». 

 
Per part seua, l'article 25.4 del Decret 105/2017, del Consell, preveu 

que «en tot cas se substanciaran els processos de participació ciutadana 
establits en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i es publicarà el 
resultat de la valoració global dels esmentats processos». Al seu torn l'article 
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133.2 de la Llei 39/2015 contempla el següent: «quan la norma afecte els drets 
i interessos legítims de les persones, el centre directiu competent publicarà el 
text en el portal web corresponent, a fi de donar audiència als ciutadans 
afectats i obtenir les aportacions addicionals que puguen fer-se per altres 
persones o entitats. Així mateix, podrà també obtenir-se directament l'opinió de 
les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupen o 
representen les persones els drets o els interessos de les quals legítims es veren 
afectats per la norma i les finalitats de la qual guarden relació directa amb el 
seu objecte». 

 
De l'anterior resulta que, encara que tots dos tràmits puguen realitzar-

se de manera simultània i conjunta, és necessari observar cumulativament 
les prescripcions dels decrets 24/2009 i 105/2017, tots dos del Consell. El 
tràmit d'audiència pública ha de consistir en la inserció en el DOGV de 
l'anunci. El tràmit d'informació pública hauria d'haver portat a la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública, com a mínim, a difondre la tramitació 
del projecte normatiu en la pàgina web del departament i publicar els seus 
resultats. Això últim encara no consta que s'haja realitzat. 

 
3) Aquest Consell Jurídic Consultiu considera que els informes 

d'incidència informàtica, així com d'impacte gènere, en la família i en la 
infància i adolescència, tots ells de 7 de gener de 2020, són merament rituals. 
El primer assenyala que «el projecte indicat no afecta cap dels programes o 
eines informàtiques amb què compta l'òrgan al qual correspon l'aplicació 
d'aquesta disposició i que la seua aprovació no comporta la implantació d'un 
nou programa o nous mitjans informàtics». El segon es limita a afirmar que 
l'impacte és nul «al no existir desigualtats de partida en relació a la igualtat 
d'oportunitats i de tracte entre dones i homes». I el tercer i el quart manifesten 
que no «es produeix cap repercussió negativa en l'àmbit normatiu de la protecció 
del menor, de l'adolescència i de la protecció a la família». 

 
Com ja vam declarar en el Dictamen 407/2018, «no resulta infreqüent 

que aquest Consell Jurídic verifique que, en els informes que acompanyen 
l'expedient, els preceptius informes sobre l'impacte de gènere, l'impacte en la 
protecció del menor i l'adolescència, en la família (…), siguen tots ells idèntics, 
i subscrits en la mateixa data, mitjançant la formulació d'una declaració ritual, 
quan no incorporen idèntica redacció». Aquest criteri ha sigut reiterat en 
dictàmens posteriors. 
 

Per això, reiterem, com vam dir en el Dictamen 310/2018, que «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 (Dictamen 383/2017, per tots)». 
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4) La memòria econòmica, de 7 de gener de 2020, de la directora 

general, es limita a afirmar que «l'aprovació del Decret (…) no comporta, en si 
mateix, obligacions econòmiques de cap mena, en els pressupostos de la 
Generalitat». Per part seua, l'informe econòmic de la directora general de 
Règim Econòmic i Infraestructures de la Generalitat, de 28 de gener, tan sols 
expressa que «s'estima adequat el contingut del decret» perquè «l'aplicació i 
desenvolupament del decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels 
capítols de despesa de la Generalitat».  

 
Aquests informes, principalment la memòria econòmica que té caràcter 

preceptiu, encara que formalment compleixen amb el que disposa l'article 
43.1 a) de la Llei del Consell, no s'ajusten als principis de necessitat, eficàcia 
i eficiència proclamats en l'article 129.1 de la LPAC. És necessari realitzar un 
detingut estudi dels costos econòmics per a la Generalitat de la «inclusió en el 
catàleg de prestacions [del Sistema Valencià de Salut] de biomarcadors 
moleculars de proves diagnòstiques amb finalitats assistencials» (article 1 del 
Projecte de Decret). Només d'aquesta manera la memòria econòmica de la 
directora general –també l'informe econòmic de la directora general de Règim 
Econòmic i Infraestructures de la Generalitat- complirien la seua funció. 
Aquests dos documents lacònicament afirmen que la introducció de la 
biologia molecular a la pràctica clínica dels centres del Sistema Valencià de 
Salut no comporta obligacions econòmiques en els pressupostos de la 
Generalitat i que no afectarà els capítols de despesa de la Generalitat. No 
obstant això, una disposició general el destinatari de la qual és l'Administració 
sanitària, i que –com s'afirma en el preàmbul del Projecte de Decret- pretén 
avançar en la «medicina de precisió» i la «medicina personalitzada» té unes 
implicacions econòmiques. 

 
Per això, per tal com les tècniques òmiques generen quantitats massives 

de dades, la seua implementació requereix d'un adequat estudi econòmic amb 
la finalitat de garantir la sostenibilitat del Sistema Valencià de Salut. Amb el 
decret s'aspira «establir les bases per a regular aquest ús amb finalitats 
assistencials» (paràgraf nové del preàmbul del Projecte de Decret). 

 
Segons s'afirma en els paràgrafs primer i quart del preàmbul, «els 

avanços tecnològics en biologia molecular i ciències òmiques (les que estudien 
en el seu conjunt gens, proteïnes…), incloent la seua anàlisi quantitativa, han 
permés un millor coneixement i abordatge de moltes malalties, amb progressos 
rellevants en el seu diagnòstic, prevenció o tractament. La integració de la 
informació proporcionada per aquest conjunt de disciplines en el context clínic 
és ja una realitat». Per això, es volen in troducir aquestes tècniques òmiques 
en el Sistema Valencià de Salut a fi d'avançar en «la medicina de precisió» i en 
«la prevenció personalitzada». 
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A l'anterior cal afegir que la posada en funcionament de la comissió 
tècnica assessora d'avaluació de biomarcadors moleculars del Sistema 
Valencià de Salut i de les unitats d'assessorament genètic del capítol II del 
Projecte i l'article 11, implicaran un cost, encara que siga indirecte, pel temps 
que empleats públics li dedicaran. També tindrà unes conseqüències 
econòmiques la creació de bancs de biomarcadors moleculars de l'article 13 
del Projecte de Decret. 

 
Estem davant la pretensió d'ús de diferents tecnologies amb les quals 

es podrà obtindre gran informació relacionada amb la salut, i en última 
instància, transformar el paradigma d'investigació. Així, amb el 
desenvolupament de la biologia molecular podrà passar-se en el futur del 
mètode científic deductiu, en el qual es formula una hipòtesi i posteriorment 
es confronta aquesta amb dades, a l'inductiu. D'aquesta manera, a partir de 
les dades es podran formular teories basades en les evidències generades. 

 
Addicionalment, cal tindre en compte que «la inclusió d'una nova 

prestació en el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut 
s'acompanyarà d'una memòria econòmica que continga la valoració de l'impacte 
positiu o negatiu que puga suposar. Aquesta memòria s'elevarà al Consell de 
Política Fiscal i Financera per a la seua anàlisi en el context d'aquest principi 
de lleialtat institucional» (article 10 LSNS). 

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

Reglament d'aquest Consell Jurídic Consultiu.  
 
 

Quarta.- Estructura del projecte. 
 
La disposició general proposada revist la forma de Decret del Consell. 

El seu contingut es divideix en una part expositiva, amb índex i preàmbul, i 
una altra dispositiva. Aquesta última conté 14 articles, agrupats en quatre 
capítols i nou disposicions (tres addicionals, una derogatòria i cinc finals). El 
contingut del Projecte de Decret és el següent: 

 
Preàmbul 
 
Capítol I. Disposicions generals 
Article 1. Objecte 
Article 2. Àmbit d'aplicació 
Article 3. Definicions 
 
Capítol II. Comissió tècnica assessora d'avaluació de biomarcadors 

moleculars del Sistema Valencià de Salut. 
Article 4. Creació i funcions de la comissió tècnica assessora d'avaluació 

de biomarcadors moleculars. 
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Article 5. Composició de la comissió tècnica assessora d'avaluació de 
biomarcadors moleculars. 

 
Capítol III. Catàleg de prestacions de biomarcadors moleculars del 

Sistema Valencià de Salut. 
Article 6. Catàleg de prestacions de biomarcadors moleculars del 

Sistema Valencià de Salut. 
Article 7. Criteris per a la indicació de biomarcadors moleculars en el 

Sistema Valencià de Salut per a la identificació de síndromes o malalties 
hereditàries. 

Article 8. Procés per a la incorporació o exclusió de biomarcadors 
moleculars en el catàleg de prestacions del Sistema Valencià de Salut. 

 
Capítol IV. Organització i processos de realització de biomarcadors 

moleculars. 
Article 9. Sol·licitud de realització de biomarcadors moleculars inclosos 

en el catàleg de prestacions del Sistema Valencià de Salut. 
Article 10. Laboratoris i serveis autoritzats per a la realització d'anàlisis 

genètiques de biomarcadors moleculars inclosos en el catàleg de prestacions 
del Sistema Valencià de Salut. 

Article 11. Unitats d'assessorament genètic 
Article 12. Distribució de les funcions dels diferents àmbits 

assistencials en l'atenció relacionada amb biomarcadors moleculars. 
Article 13. Biobancs i foment de la investigació 
Article 14. Protecció de dades, confidencialitat i seguretat 
 
Disposició addicional primera. Incidència pressupostària 
Disposició addicional segona. Biomarcadors moleculars i dispositius 

organitzatius del programa del càncer hereditari. 
Disposició addicional tercera. Facultat de desenvolupament 
 
Disposició derogatòria única. Derogació normativa 
 
Disposició final primera. Habilitació normativa 
Disposició final segona. Modificació del Decret 74/2015, de 15 de maig, 

del Consell, pel qual es regula la lliure elecció en l'àmbit de l'atenció primària 
i especialitzada del Sistema Valencià de Salut, així com la creació del seu 
registre autonòmic. 

Disposició final tercera. Modificació del Decret 64/2016, de 27 de maig, 
del Consell, pel qual es regulen les bases per a la designació de les unitats de 
referència del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana. 

Disposició final quarta. Modificació del Decret 24/2019, de 22 de febrer, 
del Consell, pel qual es crea i regula el Consell Autonòmic de Salut Mental de 
la Comunitat Valenciana. 

Disposició final cinquena. Entrada en vigor 
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Cinquena.- Observacions al contingut del projecte normatiu. 
 
De caràcter general 
 
D'acord amb l'article 1 del Projecte de Decret, aquest té per objecte, «en 

l'àmbit de la cartera de serveis del Sistema Valencià de Salut, establir el procés 
d'inclusió en el catàleg de prestacions de biomarcadors moleculars de proves 
diagnòstiques amb finalitats assistencials». El títol del Projecte de Decret 
assenyala que aquesta disposició general «regula la realització d'anàlisis 
genètiques i biomarcadors moleculars amb finalitats assistencials». El títol 
diferencia, d'acord amb les definicions de l'article 3 del Projecte de Decret, les 
anàlisis genètiques dels biomarcadors moleculars. Per la seua part els articles 
4 i 5 regulen la comissió tècnica assessora d'avaluació de biomarcadors 
moleculars, sense limitar-se als d'origen genòmic, i els articles 6 i 7 es 
refereixen al catàleg de prestacions de biomarcadors moleculars del Sistema 
Valencià de Salut amb la mateixa amplitud. Finalment, el capítol aborda 
l'organització i els processos de realització de tota mena de biomarcadors 
moleculars. 

 
Aquesta referència als biomarcadors moleculars, en general, té 

importants conseqüències. La cartera comuna de serveis del SNS només 
inclou, i sota certes condicions i requisits, la realització d'anàlisis genètiques. 
D’aquestes anàlisis podran obtindre's biomarcadors moleculars de tipus 
genòmic, però no d'un altre origen (v.gr. proteic). 

 
Tal com va afirmar l'Advocacia de la Generalitat, en el seu informe de 

18 de setembre de 2020, «l'informe de necessitat i el preàmbul de la norma han 
de deixar clar si el catàleg de prestacions de biomarcadors, al qual 
reiteradament es refereix el projecte, constitueix una tècnica, tecnologia o 
procediment no contemplat en la cartera comuna de serveis del Sistema 
Nacional de Salut». Segons el parer d'aquest Consell, ha de reflectir-se de 
manera nítida i meridiana si s'està incidint en la cartera complementària del 
Sistema Valencià de Salut, no sols en l'expedient del Projecte de Decret i en 
la seua part expositiva, sinó també en el seu títol i al llarg de la part 
dispositiva. 

 
En efecte, segons expressa el paràgraf sisé del preàmbul, únicament 

forma part forma part de la cartera comuna de serveis d'atenció 
especialitzada, com «altres serveis», «l'atenció als pacients i familiars en l'àrea 
de genètica, que comprendrà el consell genètic i les anàlisis genètiques» (dins 
de [l apartat] 5.3 [de l'annex III del Reial decret 1030/2006]. En canvi, l'ús de 
tècniques òmiques diferents a les anàlisis genètiques, no està inclòs en la 
cartera comuna bàsica de serveis assistencials. També excedeix de la cartera 
comuna del SNS les anàlisis genètiques que no s'ajusten als estudis 
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enumerats i criteris indicats en l'apartat 5.3.10.4 de l'annex III del Reial decret 
regulador de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut. 

 
Com ja es va exposar en la consideració preliminar segona, els 

biomarcadors moleculars s'obtenen a partir de diferents tècniques, una de les 
quals és la genòmica, entesa com a ciència que estudia el conjunt de 
seqüències de l'ADN. Aquesta es basa en les anàlisis genètiques. Ara bé, la 
biologia molecular comprén no sols els biomarcadors de tipus genòmic sinó 
també uns altres de tipus proteic, metabòlic, etc. Comprén altres tècniques 
com la transcriptòmica, la proteòmica, la metabomòlica, l'epigenòmica i la 
citomàtica. 

 
En definitiva, en principi, és necessari adequar el títol del Projecte de 

Decret i el contingut de la seua part dispositiva al que manifesta el preàmbul, 
a saber que el Projecte de Decret únicament «estableix els criteris per a la 
incorporació, que estan ja inclosos en l'àmbit de la cartera de serveis del 
sistema nacional de salut, de les anàlisis genètiques de biomarcadors 
moleculars, a la xarxa sanitària del Sistema Valencià de Salut» (paràgraf 10). 
A més ha de reflectir-se, per exemple en les definicions de l'article 3, que 
l'aprovació del decret no implica la introducció de tècniques, tecnologies o 
procediments nous perquè l'anàlisi genètica és la tècnica o procediment i el 
biomarcador la característica que es mesura. 

 
Dit això, si s'opta per no restringir l'àmbit d'aplicació del Projecte de 

Decret a la regulació de biomarcadors moleculars de tipus genòmic, haurà de 
tramitar-se la disposició general tenint en compte que s'està incrementant la 
cartera complementària de serveis del Sistema Valencià de Salut. 

 
Així, si no es limiten les tècniques òmiques que el Projecte de Decret 

pretén implementar a l'atenció als pacients i familiars en l'àrea genètica en 
els termes previstos en l'apartat 5.3 de l'annex III del Reial decret 1030/2006, 
s'estaria incrementant la cartera complementària de serveis del Sistema 
Valencià de Salut.  

 
L'anterior exigiria, de conformitat amb els articles 8 i 10 quinquies de la 

LSNS, que amb caràcter previ a l'aprovació del Projecte de Decret, s'informara 
de la disposició general als consells interterritorial del SNS i de Política Fiscal 
i Financera, i posteriorment, posar en coneixement del Ministeri de Sanitat, 
Consum i Benestar Social dels serveis complementaris introduïts en el 
Sistema Valencià de Salut. En paral·lel s'hauria de garantir , mitjançant el 
corresponent estudi econòmic, la «suficiència financera (…) [de la Generalitat], 
en el marc del compliment dels criteris d'estabilitat pressupostària» (article 8 
quinquies.3 LSNS). Per a augmentar la cartera complementària de serveis del 
Sistema Valencià de Salut és necessari preveure una dotació econòmica 
addicional i finançada amb fons propis de la Generalitat. 
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Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre 
Reglament. 
 

De caràcter singular 
 
Sense perjudici del que assenyala la consideració general, cal afegir-hi 

les observacions i recomanacions següents. 
 

Al preàmbul 
 

«La part expositiva del projecte normatiu declararà breument i 
concisament els motius que hagen donat lloc a la seua elaboració, els objectius 
i les finalitats que es pretenen satisfer. Al·ludirà als antecedents i a les 
competències en l'exercici de les quals es dicta, així com a les línies generals 
del seu contingut quan calga per a un millor enteniment, fent esment a la 
incidència que puga tindre en la normativa en vigor, amb especial atenció als 
aspectes nous» (article 11 del Decret 24/2019, del Consell). 

 
En aplicar el que disposa aquest precepte al preàmbul objecte d'informe 

se significa el següent: 
 

 - Se suggereix fer un esment al contingut de la part final dispositiva del 
Projecte de Decret. Aquest Consell coincideix amb l'Advocacia de la 
Generalitat en què han de justificar-se les raons de la modificació del «Decret 
74/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual es regula la lliure elecció en 
l'àmbit de l'atenció primària i especialitzada del Sistema Valencià de Salut, així 
com la creació del seu registre autonòmic, del Decret 64/2016, de 27 de maig, 
del Consell, pel qual es regulen les bases per a la designació de les unitats de 
referència del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana, i del Decret 
24/2019, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Consell 
Autonòmic de Salut Mental de la Comunitat Valenciana». 
 
 - Es recomana fer un esment al Decret 185/2020, de 16 de novembre, 
del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública. 
 
 A l'article 4. Creació i funcions de la comissió tècnica assessora 
d'avaluació de biomarcadors moleculars. 
 
 L’article 4 del Projecte de Decret es refereix a la creació i funcions de la 
comissió tècnica assessora d'avaluació de biomarcadors moleculars. La lletra 
j) fa referència, entre les seues funcions, a l'establiment d’«un procés 
extraordinari perquè la direcció general competent en matèria de cartera de 
serveis, de manera excepcional i amb caràcter temporal fins que es complete el 
procés establit en el present decret, incorpore provisionalment la realització d'un 
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biomarcador molecular que no estiga inclòs en el catàleg de prestacions del 
Sistema Valencià de Salut». 
 
 Se suggereix emprar un terme diferent a «procés». Pròpiament correspon 
a la comissió tècnica assessora d'avaluació de biomarcadors moleculars, com 
a òrgan col·legiat, dictar instruccions o fixar regles sobre la manera en què 
s'ha d'actuar davant un procediment administratiu prèviament creat per una 
norma. 
 
 En cas de voler instaurar un vertader procediment administratiu, 
aquest hauria de tindre un ancoratge normatiu anàleg al previst en l'article 8 
del Projecte de Decret. 
 

A l'article 5. Composició de la comissió tècnica assessora 
d'avaluació de biomarcadors moleculars. 
 
 L'article 5 del Projecte de Decret regula la composició de la comissió 
tècnica assessora d'avaluació de biomarcadors moleculars. L’apartat tercer 
preveu que els experts en matèria de biologia molecular o genètica, anatomia 
patològica, avaluació de les tècniques sanitàries es nomenen entre 
«professionals del Sistema Valencià de Salut, universitats públiques, 
fundacions i organismes d'investigació i societats científiques».  
 
 Per tal com els membres electius «no ho són per raó del càrrec» sinó per 
la seua ciència i experiència, se suggereix que en l'apartat 3, quan es 
determina d'entre quins professionals s'ha de realitzar la designació, se 
substituïsca la referència a «universitats públiques» per la referència al 
«Sistema Universitari Valencià». 
 

D'altra banda, en l'apartat número 1 es disposa que «es procurarà que 
la composició siga paritària», però no queda clar si amb això s'està fent 
referència al fet que aquesta comissió es procurarà que estiga composta pel 
mateix nombre de dones que d'homes. 
 
 Com hem declarat en nombrosos dictàmens, la composició dels òrgans 
col·legiats ha d'ajustar-se al principi de presència equilibrada de dones i 
homes, tal com resulta de la legislació, tant estatal com autonòmica, en 
matèria d'igualtat entre dones i homes, principi que, d’acord amb el que va 
declarar la Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, de 10 de maig de 
2016 (reiterada en Sentència de la mateixa Sala i Secció de 27 de juny de 
2017), «opera com un principi rector de la decisió que exigeix que s'expliquen 
complidament, cas per cas, les raons per les quals es prescindeix 
casuísticament d'aquesta regla». Pel que només serà excusable no aconseguir 
la presència equilibrada quan hi haja raons fundades i objectives, 
degudament motivades, i s’imposarà a l'Administració tant l'efectiva aplicació 
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del principi, com l'exigència de justificar, en el supòsit concret, els motius que 
causen la impossibilitat d'aplicar-lo. 
 

Per això, haurà d'aclarir-se si el mencionat terme «paritària» es refereix 
a la presència paritària de dones i homes. I si no fora així, hauria de fer-se la 
pertinent previsió, i indicar que la composició de la comissió tècnica assessora 
d'avaluació de biomarcadors s'ajustarà al principi de presència equilibrada 
entre dones i homes, expressió que resulta més ajustada a la legislació sobre 
igualtat que la de «paritària», i en tal cas aquesta observació és de caràcter 
essencial als efectes previstos en el citat article 77.3 del nostre Reglament. 
 
 
 Als articles 6. Catàleg de prestacions de biomarcadors moleculars 
del Sistema Valencià de Salut i 7. Criteris per a la indicació de 
biomarcadors moleculars en el Sistema Valencià de Salut per a la 
identificació de síndromes o malalties hereditàries. 
 
 Els articles 6 i 7 aborden el catàleg de prestacions de biomarcadors 
moleculars del Sistema Valencià de Salut i els criteris per a la indicació dels 
biomarcadors moleculars en el Sistema Valencià de Salut per a la identificació 
de síndromes o malalties hereditàries. 
 

L'article 3 del Decret 24/2009, del Consell, assenyala que «no es 
reproduiran altres normes excepte en els supòsits de delegació legislativa o que 
la coherència o millor comprensió del text ho exigisca» (apartat 5). En aquells 
casos en què es considere que «s'hagen de reproduir (…) preceptes de (…) es 
transcriuran literalment i s'indicarà el precepte que es reprodueix» (apartat 6). 
 
 El que disposa el paràgraf anterior ha de prendre's en consideració en 
els articles 6.2 i 7 que reprodueixen els apartats 5.3.10.4 c) i 5.3.10.4 e) de 
l'annex III del Reial decret 1030/2006. 
 
 
 A l'article 9. Sol·licitud de realització de biomarcadors moleculars 
inclosos en el catàleg de prestacions del Sistema Valencià de Salut. 
 
 L'article 9 determina qui poden demanar la realització de biomarcadors 
moleculars inclosos en el catàleg de prestacions del Sistema Valencià de 
Salut. 
 

Per raons similars a les exposades en l'observació a l'article 4, es 
proposa substituir els termes «circuit» i «procediment» en els apartats 1 i 2 de 
l'article 9 del Projecte de Decret, per uns altres dels quals no es puga deduir 
la creació d'un procediment administratiu. Si es vol assenyalar un 
procediment per a obtindre aquests estudis caldria afirmar que 
reglamentàriament s'establirà un procediment per a això. 
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A l'article 10. Laboratoris i serveis autoritzats per a la realització 

d'anàlisis genètiques de biomarcadors moleculars inclosos en el catàleg 
de prestacions del Sistema Valencià de Salut. 

 
L'article 10 supedita l'establiment dels laboratoris i serveis per a la 

realització d'anàlisis genètiques de biomarcadors moleculars inclosos en el 
catàleg de prestacions del Sistema Valencià de Salut a l'obtenció d'una 
autorització. En aquest precepte, a més, s'indiquen els requisits per a obtindre 
l'autorització. 
 
 En l'actualitat, segons es va dir en l'apartat B) de la consideració 
segona, la posada en funcionament de centres i serveis sanitaris està sotmesa 
a autorització administrativa. Per això: 
 
 - Es proposa aclarir si aquests requisits d’autorització són aplicables 
solament als laboratoris del Sistema Valencià de Salut o també a la resta de 
laboratoris establits en la Comunitat Valenciana.  
 
 - Es recomana regular aquesta matèria en la normativa de la 
Generalitat ja existent, a saber, el Decret 157/2014, del Consell, i les ordres 
7/2017, de 28 d'agost, i 4/2020, de 4 d'agost, de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. Per a això es podria incloure com a disposició final 
la modificació de la normativa preexistent. D'aquesta manera s'evita la 
dispersió normativa del règim d’autorització de centres i serveis sanitaris. 
 
 En qualsevol cas, convindria que l'article 10 –si es manté- faça un 
esment a la normativa reguladora de les autoritzacions sanitàries i indique 
els requisits addicionals que s'exigiran per a l'establiment de laboratoris i 
serveis per a la realització d'anàlisis genètiques de biomarcadors moleculars. 
Es recomana imbricar els requisits addicionals amb la normativa reguladora 
de l'autorització de centres i serveis sanitaris esmentada en la lletra b) de la 
consideració segona. 
 
 

A la Disposició addicional primera. Incidència pressupostària. 
 
 En aquesta disposició es fa constar que l'aplicació i desenvolupament 
de la norma projectada no tindrà cap incidència pressupostària i que, en tot 
cas, la despesa serà atesa amb els mitjans humans i materials de la 
Generalitat. 
 

Com ja hem raonat en aquest dictamen, considerem que la Memòria 
econòmica, encara que formalment compleix amb el que es disposa en l'article 
43.1 a) de la Llei del Consell, no realitza un detingut estudi dels costos 
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econòmics per a la Generalitat de la inclusió en el catàleg de prestacions del 
Sistema Valencià de Salut de biomarcadores moleculars de proves 
diagnòstiques amb finalitats assistencials 
 

Per això i en congruència amb el que ja s’ha exposat, considerem que el 
contingut d'aquesta Disposició addicional no està prou justificat, per la qual 
cosa s’ha d’adequar a allò que resulte de la Memòria en la qual es realitze un 
estudi dels costos econòmics que entenem que comportarà l'aplicació i el 
desenvolupament de la norma projectada. 
 

Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre 
Reglament. 
 
 
 Aspectes de redacció 
 
 
 Ús de la barra obliqua 

 
 - Ha d'evitar-se l'ús de la barra obliqua «/» amb la finalitat de diferenciar 
entre dona i home, i s’han d'utilitzar fórmules neutres que permeten 
visibilitzar les dones (per exemple, en el paràgraf número cinc del preàmbul). 
 
 - Tampoc és gramaticalment correcta la utilització de la forma «i/o», 
com ocorre en les lletra l) de l'article 4, així com en els articles 7.1 c), 10.3 i 
11.7 del Projecte de Decret, i s’ha de substituir per la conjunció disjuntiva «o». 
 
 
 Cita de normes 
 
 El paràgraf número 13 del preàmbul del Projecte de Decret esmenta la 
Llei 19/2018. No concreta ni l'origen, ni la seua data d'aprovació i objecte, per 
la qual cosa haurà de completar-se. 
 
 
 Falta de concordança gramatical 
 
 En l'article 5.3 del Projecte de Decret s'ha escrit «els membres de la 
Comissió designades per la presidència d'aquesta». Suggerim afegir el terme 
«persones» davant de «membres» a fi que existisca concordança de gènere entre 
el participi en funció d'adjectiu i el substantiu al qual es refereix, i fer ús, al 
mateix temps, d'un llenguatge inclusiu. 
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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 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública, pel qual es regula la realització d'anàlisis genètiques i biomarcadors 
moleculars amb finalitats assistencials i la seua organització en el Sistema 
Valencià de Salut és conforme a l'ordenament jurídic sempre que s'atenguen 
les observacions essencials formulades. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 9 de desembre de 2020 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA. 
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VOTO PARTICULAR 

 
 

 
Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen expediente 

593/2020 aprobado por el Pleno del Consell de 9 de diciembre 2020, relativo 
al proyecto de Decreto del Consell  por el que se regula la realización de 
análisis genéticos y biomarcadores moleculares con fines asistenciales y su 
organización en el sistema sanitario de salud. 
 
 

Discrepo respetuosamente de la observación esencial realizada al art. 
5.1 de la norma proyectada, sobre la necesidad de realizar referencia expresa 
a la composición equilibrada del órgano colegiado que regula tal precepto, ello 
con fundamento en los siguientes motivos: 
 
 

En primer lugar este Consejo llama la atención sobre la omisión de una 
referencia a la composición equilibrada entre mujeres y hombres, en el órgano 
colegiado que se regula 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, Ley Valenciana 9/2003, de 2 de 
abril (en adelante LV Igualdad) para igualdad entre mujeres y hombres. Que 
no se mencione expresamente en la norma que, para la composición de los 
Consejos, “procurarán (…) 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 sobre 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 
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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. 
 
 

En segundo lugar, motiva mi discrepancia, no 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 
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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, 
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 
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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, que sea consiguiente a 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 
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 
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Dicho planteamiento ha sido el seguido en numerosos pronunciamiento 

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 

                     

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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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. 
 
 
En por ello que considero que las observaciones realizadas, además de ser 
innecesarias, carecen de la condición de esencialidad que se le irroga, según 
el art. 77 del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu. 
 
 

En Valencia, a diez de diciembre de dos mil veinte 
 
 

 
 
 
 

Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 


