
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    643/2020 
Expedient   665/2020 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 16 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 con la comunicació del sotssecretari de la Conselleria de 

Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, de 2 de desembre de 2020 
(Registre d'entrada de 3 de desembre), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana ha examinat amb caràcter urgent l'expedient 
instruït per aquesta Conselleria sobre el Projecte d'ordre de desenvolupament 
parcial del Decret llei 9/2020, de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents 
en els àmbits de seguretat ferroviària, de ports de titularitat de la Generalitat 
i del taxi. 

 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortíz  
 
Secretaria General 
(article 40 del Reglament) 
Sra. 
Patricia Boix Mañó 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
Únic.- Mitjançant l'escrit avantdit, el sotssecretari de la Conselleria de 

Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat va remetre a aquesta institució 
consultiva el Projecte d'ordre de desenvolupament parcial del Decret llei 
9/2020, de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents en els àmbits de 
seguretat ferroviària, de ports de titularitat de la Generalitat i del taxi, de 
conformitat amb el que disposa l'article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de 
desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu per tal que aquest Òrgan 
consultiu emeta el dictamen preceptiu. 

 
L'expedient està integrat pels documents següents: 
 
1. Resolució del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i 

Mobilitat, de 20 d'octubre de 2020, subscrita per delegació per la secretària 
autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, autoritzant 
l'inici del procediment d'elaboració del projecte normatiu, i encomanant la 
seua tramitació a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes. 

 
2. Informe justificatiu de 5 de novembre de 2020 de la directora general 

de Ports, Aeroports i Costes, sobre la no realització del tràmit d'audiència als 
ciutadans previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú, d'acord amb el que disposa el seu apartat 
4, de possibilitat de prescindir d'aquest tràmit quan concórreguen raons 
greus d'interés públic, i que es concreten en aquest cas tant en el 
desenvolupament d'un Decret llei, com en l'entrada en vigor del Reial decret 
926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre 
la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2. 

 
3. Informe de la mateixa directora general i en la mateixa data, relatiu 

a la competitivitat de la norma, de conformitat amb la Instrucció número 
1/2015, de la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, 
pel qual es conclou que manca d'incidència, «per ser susceptible d'aplicar-se 
per igual a tots els operadors que a causa de les mesures de contenció i de 
limitacions a la mobilitat van veure impossibilitat, reduït, afectat o limitat el 
desenvolupament de la seua activitat o la prestació de serveis». 

 
4. Informe sobre impacte en la família del Projecte d'ordre, subscrit el 

dia 5 per la directora general que tramita l'expedient, informant que el text de 
la norma manca d'impacte en matèria de família. 
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5. Memòria Econòmica d'idèntica data i autoritat que la subscriu, en la 
qual s'indica que la disposició manca de cost repercutible en el pressupost de 
la Generalitat per absència de despesa, però afecta els ingressos previstos per 
minoració, en una quantitat estimada de 3.603.084 euros. 

 
6. Informe de necessitat i oportunitat, també de 5 de novembre, que es 

limita a consignar la necessitat d'elaboració del projecte, presumint que en el 
procés «s'han emés els informes preceptius, s'han realitzat els tràmits 
d'audiència pertinents i s'ha acomplit l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, de la Generalitat, del Consell.  

 
7. Informe sobre l'absència d'incidència informàtica del Projecte d'ordre, 

de 5 de novembre de 2020. 
 
8. Informe qualificat com a justificatiu de la realització dels tràmits de 

participació pública previstos en l'article 47 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de 
la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana, que 
justifica el seu no caràcter preceptiu, i que la proposta manca d'impacte 
significatiu en l'activitat econòmica, no imposa obligacions rellevants als 
destinataris i regula aspectes parcials en matèria portuària, esmentant, així 
mateix, l'entrada en vigor del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, i del 
Decret 15/2020, de 30 d'octubre, del president de la Generalitat, pel qual 
s'adopten mesures temporals i excepcionals en la Comunitat Valenciana, com 
a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i 
a l'empara de la declaració de l'estat d'alarma. 

 
9. Text del projecte normatiu, sense datar, en exclusiva versió en 

castellà, sobre el qual s'efectuarà el nostre Dictamen. 
 

I estant l'expedient en tal estat, i amb el contingut expressat, el 
conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va 
remetre l'escrit de sol·licitud del nostre Dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera.- Sobre el caràcter de l'emissió del dictamen. 
 
Aquest Òrgan consultiu emet el present dictamen en virtut del que 

disposa l'article 10.4 de la Llei de la Generalitat Valenciana, 10/1994, de 19 
de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que estableix la consulta preceptiva en «els projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de les 
lleis i de les seues modificacions». 
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La sol·licitud de Dictamen ha sigut formulada amb caràcter urgent, de 

conformitat amb l'apartat 2 de l'article 14. 
 
 
Segona.- El marc general normatiu i finalitat del Projecte. 
 
El present Projecte d'ordre té per finalitat exclusiva procedir a un 

desenvolupament parcial dels articles 1 a 5 del capítol I del Decret llei 9/2020, 
que regulava diferents mesures de suport econòmic als usuaris i operadors 
portuaris. Aquest conjunt de mesures, destinades a tots els operadors 
portuaris i usuaris dels ports de competència de la Generalitat (article 4), i 
compatibles amb altres mesures de caràcter tributari o laboral (article 5), eren 
les següents: 

 
Mitjançant l’article 1 s’establia una deducció del 50% de la quota 

resultant en les taxes per ús i ocupació dels espais en els ports de la 
Generalitat en virtut de concessió i autorització, durant el temps de vigència 
de l'estat d'alarma (apartat 1); del 50% de la quota resultant en les taxes per 
ús i ocupació d'espais en els ports de la Generalitat per a les entitats que 
ostenten per a una sèrie d'activitats, des de l'endemà de la finalització de 
l'estat d'alarma i durant els quatre mesos següents (apartat 2). 

 
Així mateix, l'article 2 establia una deducció del 50% en les tarifes G-2 

i G-3, vaixells i passatgers i mercaderies, aplicables als operadors portuaris 
des de l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma i durant els quatre mesos.  

 
I finalment, l'article 3 permet que mitjançant resolució del conseller de 

Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat s'establisca una moratòria en 
les liquidacions en les taxes generades per ús i ocupació d'espais portuaris i 
serveis prestats, «de manera que les liquidacions afectades en el període 2020-
2021 es veuran postergades en la seua emissió i cobrament, segons un 
calendari que acompanyarà la citada resolució i que en cap cas s'estendrà més 
enllà del 31 de desembre de 2021». 

 
Les tres mesures essencials, per tant, incorporades en el Decret llei es 

concreten en dues deduccions de taxes (articles 1 i 2) i una moratòria, i segons 
es justifica per part de la Conselleria competent en matèria de ports, suposa 
un desenvolupament del que disposa el Decret llei. 

 
 
Tercera.- Procediment d'elaboració. 
 
En relació amb la norma sotmesa a consulta resulta d'aplicació l'article 

43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, per a l'elaboració dels 
reglaments, atés que es tracta del desenvolupament reglamentari d'un Decret 
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llei. Dit això, de l'expedient remés es desprén que la tramitació, a pesar que 
provinga d'una norma aprovada en una situació d'extraordinària i urgent 
necessitat, no ha complit tots els tràmits essencials exigits en la citada norma 
legal. A més, havent sigut publicat el Decret llei el 7 de juliol de 2020, s'estima 
que hi havia temps suficient com perquè la Conselleria que ha instruït el 
procediment haguera procedit a un tràmit d'audiència, en un sector 
d'activitat, en el qual resulten identificats amb claredat els possibles 
beneficiaris de la mesura. 

 
A més, la norma projectada no ha sigut remesa ni a la resta de 

departaments del Consell, ni amb caràcter singular a la Conselleria 
competent en matèria d'hisenda pública, a l'efecte dels següents tres 
informes: 

 
1. L'Informe preceptiu de la Direcció General de Tecnologies de la 

Informació i les Comunicacions. 
 
2. L'Informe de la Direcció General de Finançament i Fons Europeus, 

almenys ad cautelam, atés que les mesures que es posen en marxa suposen 
l'establiment d'una ajuda pública. 

 
3. L'Informe de la Direcció General de Pressupostos i de la de Tributs, 

tant a l'efecte del que disposa l'article 26 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de 
la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions, sobre l'impacte de despesa de la norma, com en relació amb les 
atribucions d'aquest departament en matèria de tributs. 

 
De manera addicional, no consten tampoc emesos els següents 

informes: 
 
1. Informe d'impacte de gènere, i en la infància i l'adolescència. 
 
2. Informe jurídic, preceptiu, de l'Advocacia de la Generalitat. 
 
La fórmula aprovatòria de la norma projectada, no obstant això, es 

refereix al previ tràmit d'audiència pública, que no consta realitzat, així com 
al compliment dels tràmits previstos en la Llei 5/1983, i en el Decret 24/2009, 
i al previ informe de l'Advocacia General de la Generalitat, que tampoc consta 
en l'expedient. D'altra banda, a pesar que la norma sí que comporta un 
impacte en el pressupost d'ingressos de la Generalitat no consta, com s'ha 
dit, el citat Informe de la Direcció General de Pressupostos. 

 
D'altra banda, l'Informe justificatiu de la norma projectada es formula 

en termes generals, sense explicar ni concretar les modificacions projectades 
i la seua justificació, per la qual cosa s'estima que ha de completar-se el citat 
informe en tal sentit. 
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En conseqüència, en l'estat actual del Projecte d'ordre de la Conselleria 

de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, de desenvolupament 
parcial del Decret llei 9/2020, de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents 
en els àmbits de seguretat ferroviària, de ports de titularitat de la Generalitat, 
procedeix que aquest departament complete l'expedient, remeiant l'absència 
dels informes preceptius identificats anteriorment.  

 
 

III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que en l'estat actual del Projecte d'ordre de la Conselleria de Política 

Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, de desenvolupament parcial del 
Decret llei 9/2020, de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents en els 
àmbits de seguretat ferroviària, de ports de titularitat de la Generalitat, 
procedeix que aquest departament complete l'expedient, remeiant l'absència 
dels informes identificats en el cos del Dictamen, en els termes exposats. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 16 de desembre de 2020 
 
 
        LA LLETRADA MAJOR 
 
      (article 40.e) del Reglament del Consell Jurídic,  
     aprobat per Decret, del Consell, 37/2019, de 15 de març) 

 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES 
PÚBLIQUES I MOBILITAT. 


