
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

Dictamen    001/2021 
Expedient   639/2020 
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de desembre de 2020 (Registres d’entrada de 23 de novembre i 4 de desembre, 
respectivament), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana ha examinat l’expedient instruït per la Vicepresidència 1ª del 
Consell i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en relació al projecte de 
Decret pel qual es regula i aprova el mapa de serveis socials de la Comunitat 
València. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
 
Primer.- Mitjançant l’escrit del sotssecretari de la Vicepresidència 1a 

del Consell i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de data 23 de 
novembre de 2020, es va remetre a aquest Òrgan consultiu el Projecte de 
decret pel qual es regula el Mapa de Serveis Socials 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.- Justificació de la norma. 
 
D’acord amb el que recull l’Informe de necessitat i oportunitat, emés el 

28 d’abril de 2020 a càrrec del director general de l’Institut Valencià de 
Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials, el Decret projectat se 
sustenta en el desenvolupament de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la 
Generalitat, de serveis socials inclusius i es remarca sobre aquest tema que: 
«...es fa imprescindible i prioritari establir l’organització territorial del SPVSS a 
través d’un Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana que delimite i 
desenvolupe les demarcacions territorials que estableix la Llei, d’acord amb les 
característiques d’aquestes i de la realitat de la geografia i la demografia de la 
CV (article 21.2 de la Llei) ». 

 
I s’afig que: 
 
«De manera resumida aquest decret considera el Mapa de serveis socials 

en el seu doble vessant de zonificació (això és, determinar en la geografia 
concreta de la CV les demarcacions territorials previstes en la Llei 3/2019) i de 
mapificació (això és, determinar en l’estructura funcional i territorial del SPVSS 
totes i cadascuna de les prestacions de serveis socials). 

 
El decret pretén, doncs, desenvolupar la Llei de Serveis Socials Inclusius 

en una de les seues parts estructurals i per això prioritàries: a) regulant el 
procediment i els criteris que han de servir per a confeccionar, modificar i 
actualitzar el Mapa de serveis socials; b) establint el primer Mapa de serveis 
socials de la CV, i c) regulant una eina de coneixement i anàlisi com és el procés 
tècnic d’organització, localització i coneixement en el qual se situa l’existència 
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de tots i cadascuna de les prestacions de serveis socials dins de l’estructura 
funcional i territorial del SPVSS. 

 
Per a l’elaboració de la zonificació, tal com s’explica en el preàmbul i 

s’explicita després en l’articulat del decret, s’han tingut en compte uns principis 
l’ordre d’importància dels quals és indistint: a) tindre en compte l’actual 
configuració dels serveis socials quant a la seua organització i finançament 
amb la finalitat que el període de transició cap a la nova configuració del SPVSS 
no genere especials disfuncions; b) partir de l’actual organització 
administrativa dels municipis dins de les demarcacions territorials històrica i 
culturalment consolidades a les comarques (requisit previst en la disposició 
addicional quinzena de la Llei 3/2019), i c) el respecte per l’actual organització 
supramunicipal d’entitats locals per a la gestió dels serveis socials en la seua 
forma de mancomunitats. Amb aquests principis es pretén fonamentalment 
harmonitzar i conciliar la responsabilitat i competència de la conselleria 
responsable en matèria de serveis socials per a determinar el Mapa amb 
l’autonomia de l’administració local en la configuració d’un sistema en el qual 
tenen competències pròpies. 

(…) 
 
Aquest decret forma part del conjunt de normativa de desenvolupament 

de la Llei 3/2019 i ha d’anar d’acord amb tot aquest conjunt, de manera 
especial amb la normativa que regule la coordinació interadministrativa i la 
col·laboració financera en matèria de serveis socials, la tipologia i 
característiques dels serveis i centres de serveis socials i la seua organització 
territorial, la cartera de prestacions del SPVSS, etc. Sense un desenvolupament 
coherent en els continguts i en el temps d’aquesta normativa de 
desenvolupament de la Llei 3/2019, aquesta no es podrà implantar en totes les 
seues virtualitats i el fet que aquesta Llei estiga vigent però en un escenari 
estructural conforme a la normativa anterior, pot provocar una irreparable 
disfuncionalitat de tot el sistema de serveis socials. 

 
Finalment, la correcta implantació de la Llei 3/2019 serà possible dins 

de les coordenades de la planificació i per això, la pròpia Llei concedeix una 
importància radical a l’elaboració i posada en marxa d’un Pla Estratègic de 
serveis socials en la CV. L’article 42.2 de la Llei indica que la planificació del 
SPVSS s’elaborarà prenent com a referència l’organització territorial fixada en 
el capítol IV del títol I, això és, perquè puguen donar-se els passos cap a una 
vertadera planificació del sistema es requereix com a pas precedent 
imprescindible disposar del Mapa de serveis socials. Sense aquest Mapa no es 
podrà abordar la planificació estratègica del SPVSS. 

 
La necessitat i urgència d’aquesta norma que regula i estableix el Mapa 

de serveis socials queda posada en relleu en la pròpia Llei 3/2019 que estableix 
en el seu calendari de desenvolupament previst en la disposició final primera, 
que el Mapa de serveis socials de la CV s’aprovarà en un termini de dotze 
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mesos des de l’entrada en vigor de la Llei. Així mateix, la mateixa disposició 
final estableix que el Pla Estratègic de serveis socials s’aprovarà en un termini 
de díhuit mesos des de l’entrada en vigor de la Llei. Aquests terminis estan 
apuntant a la importància d’aquests dos instruments (Mapa i Pla Estratègic) 
sent el Mapa requisit necessàriament anterior al Pla Estratègic». 

 
I, tal com es declara en l’apartat III del preàmbul del Projecte de decret:  
 
«La nova estructura funcional i territorial dels serveis socials i més en 

concret del SPVSS, sorgida amb l’entrada en vigor de la Llei de Serveis Socials 
Inclusius, obliga, entre altres actuacions, a fer una tasca de concreció de les 
demarcacions territorials esmentades de zones bàsiques, àrees i departaments 
de serveis socials, en la realitat del territori de la Comunitat Valenciana. Una 
tasca que emana expressament d’aquesta Llei en els seus articles 21.2 i 26. 
Això és, per a la posada en marxa i la implantació efectiva de la Llei de Serveis 
Socials Inclusius és requisit imprescindible elaborar un Mapa de serveis socials 
de la Comunitat Valenciana. 
 
 D’aquesta manera, el Mapa de serveis socials de la Comunitat 
Valenciana s’entén com un instrument imprescindible de planificació i gestió 
del SPVSS que es complementa amb altres instruments de planificació previstos 
en la Llei de Serveis Socials Inclusius, com ara el Pla Estratègic de serveis 
socials de la Comunitat Valenciana, els Plans Estratègics de caràcter zonal, el 
Pla d’Infraestructures, la Cartera de prestacions i els instruments d’ordenació 
del sistema. Un conjunt d’instruments que han de desplegar-se de manera 
simultània amb la finalitat d’aconseguir una adequada i progressiva 
implantació de la Llei de Serveis Socials Inclusius.  
 
 El Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana és, en aquest 
sentit, una eina de planificació que ha de propiciar i garantir una distribució 
equitativa dels recursos i prestacions en un territori caracteritzat per 
l’heterogeneïtat quant a la distribució de la població i ha d’assegurar el principi 
d’igualtat i de proximitat de provisió i accés a les prestacions de tota la població, 
en una realitat sociodemogràfica caracteritzada per la seua diversitat, prestant 
especial atenció a les situacions d’alta dispersió geogràfica, risc de 
despoblament i baixa densitat demogràfica.  
 
 Així mateix, en ser aquest un decret de desenvolupament de la Llei de 
Serveis Socials Inclusius, la regulació del Mapa de serveis socials de la 
Comunitat Valenciana és una tasca que ha de ser contemplada dins d’un 
conjunt coherent d’iniciatives de desenvolupament de la mateixa Llei, com són 
la regulació dels instruments d’intervenció administrativa del registre, 
autorització i acreditació de centres i serveis mitjançant el Decret 59/2019, de 
12 d’abril, del Consell, d’ordenació del SPVSS; la regulació de la coordinació i 
la col·laboració interadministrativa en el finançament dels serveis socials 
mitjançant la modalitat de contracte programa pel citat Decret 38/2020, de 20 
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de març, així com la regulació que en el seu moment es realitze de la tipologia 
de serveis i centres de serveis socials i la seua ordenació dins dels nivells 
funcionals del SPVSS». 

 
I l’apartat V de la part expositiva refereix les tasques d’implementació 

del citat mapa de serveis socials, assenyalant que: 
 

 «El present decret parteix de la idea que el Mapa de serveis socials de la 
Comunitat Valenciana previst en l’article 26 de la Llei de Serveis Socials 
Inclusius, és la conjunció d’aquestes dues accepcions i es constitueix com un 
instrument bàsic de planificació i de gestió puix que estableix l’organització 
territorial del SPVSS, tasca pròpia de la «zonificació», i estableix l’eina de 
coneixement actualitzat de la ubicació i estat del conjunt de prestacions, serveis 
i centres de serveis socials dins d’aqueixa organització territorial, tasca pròpia 
de la «mapificació». 
 
 Aquesta conjunció de sentits ha necessàriament d’articular-se al mateix 
temps atenent les seues pròpies especificitats. Així, mentre que la tasca de 
«zonificació» té un caràcter més estàtic, la tasca de «mapificació» té un caràcter 
més dinàmic. El Mapa, en el seu vessant com a instrument de «zonificació» 
s’estableix amb voluntat de permanència en el temps i la seua actualització es 
regula de manera expressa en aquest decret. El Mapa, en el seu vessant de 
«mapificació» de recursos és un instrument operatiu que s’estableix amb 
voluntat de la seua contínua actualització, de manera que oferisca la informació 
precisa en tot moment. 
 

D’altra banda, l’exigència d’implantar les demarcacions en les quals 
s’organitza territorialment l’SPVSS, això és, de determinar les zones bàsiques, 
les àrees i els departaments de serveis socials en el territori concret, es presenta 
com una tasca complexa ja que aquesta «zonificació» ha d’optar ineludiblement 
per vertebrar espais d’intervenció supramunicipals i per vincular municipis per 
a la gestió dels serveis socials. Una vertebració territorial que fins i tot partint 
de criteris compromesos amb el respecte a l’autonomia local genera una xarxa 
de relacions que ha de garantir l’estabilitat del sistema, al mateix temps que 
ha de preveure la perspectiva de possibles canvis. En aquest sentit la 
«zonificació» si bé té una vocació d’estabilitat ha de contindre, al mateix temps, 
un dinamisme intern que permeta les variacions que afavorisquen la millor 
estructuració territorial del sistema». 

 
En raó de tot això, l’autoritat proponent ha elaborat el projecte de 

Decret de referència. 
 
 
I, en tal estat el procediment, l’autoritat consultant remet l’expedient 

per a dictamen d’aquest Consell. 
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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». 

 
La sol·licitud es formula com a «urgent» en virtut del que disposa l’article 

14 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació d’aquest Consell Jurídic, 
havent-se adoptat Acord del Consell, de 13 de març de 2013, en relació a la 
urgència en l’elaboració del present Projecte de decret. 

 
 La norma que es projecta és un Decret del Consell que té per objecte 
desenvolupar la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis 
socials inclusius, i es conclou, per tant, en la preceptivitat de la consulta a 
aquest Suprem Òrgan Consultiu. 

 
 
Segona.- El marc general normatiu. 
 

 Els sistemes de serveis socials constitueixen un dels pilars de l’estat 
social i democràtic de dret sorgit a partir de l’aprovació de la Constitució en 
1978, la qual atribueix en l’article 148.1.20 la competència exclusiva en 
matèria d’assistència social a les comunitats autònomes.  
 
 L’article 148.1.20 de la Constitució Espanyola atribueix competències 
a les comunitats autònomes en matèria de serveis socials i, tal com es va dir 
en el nostre Dictamen 449/2018, en relació amb l’Avantprojecte de Llei de la 
Generalitat de serveis socials inclusius, l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, en la redacció que es va aprovar per mitjà de la Llei 
orgànica 1/2006, de 10 d’abril, dins dels drets dels valencians i les 
valencianes, ha previst en l’apartat 3r del seu article 10 que: 
 
 «En tot cas, l’actuació de la Generalitat se centrarà primordialment en els 
següents àmbits: defensa integral de la família; els drets de les situacions 
d’unió legalitzades; protecció específica i tutela social del menor; la no 
discriminació i drets de les persones amb discapacitat i les seues famílies a la 
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igualtat d’oportunitats, a la integració i a l’accessibilitat universal en qualsevol 
àmbit de la vida pública, social, educativa o econòmica; l’articulació de 
polítiques que garantisquen la participació de la joventut en el 
desenvolupament polític, social, econòmic i cultural; participació i protecció de 
les persones majors i dels dependents; assistència social a les persones que 
patisquen marginació, pobresa o exclusió i discriminació social; igualtat de 
drets d’homes i dones en tots els àmbits, en particular en matèria d’ocupació i 
treball; protecció social contra la violència, especialment de la violència de 
gènere i actes terroristes; drets i atenció social dels immigrants amb residència 
en la Comunitat Valenciana.» 
 

A més, ha d’indicar-se que els apartats 24 i 27 de l’article 49.1 del 
mateix Estatut d’Autonomia afirma que la Generalitat té competència 
exclusiva sobre les matèries següents: 
 
 «24. Serveis Socials. 
 
 27. Institucions públiques de protecció i ajuda de menors, joves, 
emigrants, tercera edat, persones amb discapacitat i altres grups o sectors 
necessitats de protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, 
reinserció i rehabilitació.» 
 
 En exercici de la competència citada i en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana es va aprovar la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de 
serveis socials inclusius, l’elaboració de la qual es va motivar en raó de 
disposar d’una regulació normativa que permeta articular un nou marc del 
sistema de serveis socials, incorporant la integritat de cadascun d’ells, així 
com l’articulació dels elements substantius, com la provisió dels serveis 
socials des de la proximitat i des de la responsabilitat pública, com a element 
vertebrador del sistema. 
 
 La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials 
Inclusius de la Comunitat Valenciana, configura, en suma, el marc jurídic 
d’actuació dels poders públics valencians en l’àmbit dels serveis socials, 
ordena i regula els serveis socials en la Comunitat Valenciana i planifica i 
estructura el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Amb aquest objectiu, 
la norma promou la universalitat del Sistema Públic Valencià de Serveis 
Socials garantint, en condicions d’igualtat, equitat i justícia. 
 
 De tal sort que l’estructuració, integració, cohesió i regulació del 
Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, a partir de l’aprovació de la Llei 
de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, incorpora els 
diversos nivells (nivell local i nivell autonòmic), i igualment el sistema 
d’atenció per a l’autonomia personal i per a les persones en situació de 
dependència, a més de la renda valenciana d’inclusió social o de ciutadania, 
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amb la finalitat de compondre un marc legislatiu coherent en la seua 
estructura, plantejament i desenvolupament. 
 
 A aquest efecte, els vectors de la nova regulació normativa es formulen 
a partir dels serveis socials d’interés general, els serveis socials com a servei 
públic essencial, els serveis socials com a dret subjectiu, els drets dels usuaris 
dels serveis socials i dels seus professionals, el catàleg de prestacions del 
Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, una adequada organització 
funcional i territorial que atenga els espais vulnerables, les ràtios d’equips i 
de professionals, el model d’intervenció amb un professional de referència, la 
planificació dels recursos mitjançant indicadors, l’actualització dels 
mecanismes i instruments tècnics de coordinació, col·laboració i cooperació; 
la col·laboració de la iniciativa privada, una qualitat objectiva dels serveis 
socials, una participació ciutadana eficaç, el reforçament del servei 
d’inspecció i la garantia del finançament del Sistema Públic Valencià de 
Serveis Socials. 
 

En concret, en l’article 26 de la Llei citada s’estableix que el Mapa serà 
el marc de referència per a la planificació del sistema i haurà de ser elaborat 
per la Conselleria competent en matèria de serveis socials. 

 
L’indicat Mapa, en ser un instrument de planificació que ha de 

determinar-se i acordar-se sobre una realitat viva com és el territori, té un 
caràcter temporal, tal com reconeix la pròpia Llei 3/2019, que en el seu article 
26.5 indica que el Mapa s’actualitzarà periòdicament, com a màxim 
quadriennalment, per a ajustar-se a l’evolució de la realitat social. 

 
El present Projecte de decret pretén, doncs, regular els procediments 

per a l’elaboració, modificació i actualització del Mapa de serveis socials i 
persegueix, al mateix temps, fixar el primer Mapa o la primera delimitació en 
el territori de les demarcacions previstes en la Llei 3/2019, una tasca que en 
el decret es denomina «zonificació». 

 
En virtut del que antecedeix, en exercici de l’habilitació legal, s’elabora 

el Projecte de decret elevat a dictamen d’aquest Òrgan consultiu de la 
Comunitat Valenciana, atés que és viable jurídicament i es dicta com a 
manifestació de l’exercici de les competències estatutàries que la Generalitat 
ostenta i tot això de conformitat a la legislació prenotada. 

 
 
Tercera.- Procediment d’elaboració. 
 
Ha d'examinar-se si en seu de procediment d'elaboració del Projecte de 

decret que es dictamina s'ha seguit el que disposa l'article 43 de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, que conté el procediment per a 
l'elaboració de les disposicions administratives. 
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I igualment, analitzat l'iter procedimental, si es dona igualment total 

compliment, en l'aspecte que interessa, al Decret 24/2009, de 13 de febrer, 
del Consell, que atén, entre altres extrems, el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius en la Generalitat. 

 
Cal advertir que en data 23 de novembre de 2020 va tindre la seua 

entrada en aquest Consell Jurídic Consultiu l’expedient i, després de la revisió 
d’aquest amb caràcter preliminar, mitjançant l’escrit de 27 de novembre 
següent, es va acordar la seua devolució amb suspensió del termini per a 
dictaminar i es va sol·licitar que es completara amb la incorporació de la 
documentació considerada necessària per a emetre el dictamen preceptiu, i 
s’ha rebut, en data 4 de desembre del corrent, l’expedient integrat, al costat 
dels documents que s’expressen a continuació, pels esborranys del Projecte 
de decret previ a l’Informe de la Direcció General de Pressupostos i 
l’Advocacia, que confirmen que el text projectat no incorporava la totalitat de 
les disposicions finals modificatives de decrets anteriors. 

 
Es va remetre un Informe datat el 2 de desembre de 2020, subscrit pel 

director general de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels 
Serveis Socials, sobre l’«adaptació al Dictamen 639/2020 del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC) al Projecte de decret del Consell 
pel qual es regula i aprova el mapa de serveis socials de la Comunitat 
Valenciana», en el qual es conclou que: 
 

1. Les modificacions previstes en les disposicions finals segona, 
tercera i quarta responen a la necessitat d'anar configurant un espai 
regulador coherent amb el desenvolupament i implantació de la Llei de serveis 
socials i és propi d'una etapa de transició, en la qual es van emetent, en 
diferents moments, mesures de caràcter autoorganitzatiu del sistema públic 
de serveis socials, que requereixen d'una posterior harmonització entre elles. 
 

2. Aquestes modificacions s'han anat presentant en els diferents 
processos consultius o participatius de la tramitació del Projecte de decret 
que regula i aprova el mapa de serveis socials en la Comunitat Valenciana, en 
l'estadi de redacció que a cada moment tenen, d'acord amb l'evolució del propi 
text del Decret. 
 

3. Cap de les modificacions afecta drets de les persones usuàries de 
serveis socials, ni les persones que poden ser-ho. Molt al contrari, les 
modificacions previstes tracten de millorar els textos legals amb la intenció de 
dotar-los de major claredat, de major coherència entre ells i, per tant, de 
majors garanties jurídiques en les relacions de la ciutadania amb les 
administracions públiques. 
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4. Cap de les modificacions proposades comporten un impacte 
econòmic, ja que versen sobre aspectes organitzatius o de procediments ja 
implantats i que es pretenen millorar. 
 

Doncs bé, sense perjudici de les raons exposades en aquest informe, la 
veritat és que, a la vista de la documentació remesa a aquest Consell Jurídic 
Consultiu, es troba a faltar la pràctica de tràmits necessaris per a considerar 
que el procediment s'haja instruït íntegrament, i incorporar tots els tràmits i 
documents necessaris per a resoldre. 
 

En efecte, a la vista de l'estat del procediment, atesos els successius 
tràmits procedimentals en l'estat actual, cal confrontar-los amb les 
consideracions exposades, i es pot assenyalar sobre aquest tema que: 
 

1. Les modificacions projectades, recollides en la part final del 
Projecte de decret, ho són en relació a disposicions generals dictades en 
desenvolupament de la Llei de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana, per la qual cosa haurien de subjectar-se totes elles als tràmits 
imposats en el procediment d'elaboració, tal és el cas de la Memòria 
Econòmica a la totalitat del text projectat, incloses les modificacions previstes 
en les disposicions finals que es relacionen, així com el tràmit d'audiència a 
les corporacions locals, entitats i associacions representatives dels interessos 
afectats i els respectius tràmits d'informes de l'Advocacia de la Generalitat i 
del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. I, si bé són resultat 
d'harmonitzar els sistemes autoorganitzatius, pot considerar-se que el text 
final no va ser objecte del tràmit d'audiència o posat en consideració dels 
òrgans preinformants, conforme es recull en l'esborrany remés a aquest 
Consell Jurídic Consultiu. 
 

2. La necessitat de modificar disposicions generals en els respectius 
estadis de tramitació no obsta per a no sotmetre a consideració de les entitats 
informants en la tramitació del procediment les modificacions normatives que 
es plantegen. 
 

3. Sense desmeréixer gens les finalitats perseguides, les 
modificacions projectades, en tota la seua extensió, haurien de ser objecte en 
el seu moment de posada a consideració dels respectius ens en els tràmits 
previstos en el procediment d'elaboració del Decret projectat.  
 

4. Tampoc haurien d’exceptuar-se del tràmit d'audiència ni dels 
informes de referència tals disposicions finals modificatives, amb base en el 
seu caràcter organitzatiu, quan es planteja la constitució d'òrgans col·legiats 
que haurien ser posats a consideració en els tràmits successius. 
 

En efecte, sense ànim exhaustiu, en la disposició final segona del Decret 
projectat es planteja la modificació, entre altres, dels articles 3, 38.2, 39 i 40 
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del Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament 
de l'atenció primària de serveis socials. Cal notar que, ad exemplum, en 
l'article 38 es declaren «preceptives», «com a mínim», les «Comissions 
tècniques de valoració i seguiment de prestacions econòmiques», 
d’«intervenció social i organitzativa», i es regula la primera en l'article 39 i la 
segona en l'article 40, segons text projectat. Així mateix, s'afig un nou apartat 
a l'article 40 del mateix Decret, constituint-se la «Comissió d'intervenció 
social», amb la finalitat de «garantir una atenció individual integral mitjançant 
l'establiment del Pla Personalitzat d'Intervenció Social (PPIS) regulat en la Llei 
3/2019 de serveis socials inclusius». 
 

En suma, tot això es considera de notable rellevància, per la qual cosa 
no s’hauria de prescindir de sotmetre la regulació projectada, en tota la seua 
extensió, als tràmits previstos del procediment d'elaboració del Decret 
projectat. 

 
En relació amb el mateix procediment d’elaboració ha d’assenyalar-se 

que, en el present cas, la iniciativa en l’elaboració del decret projectat va partir 
de la Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, de data 4 de març de 2020. 
 

Consta en el procediment la memòria justificativa de la necessitat i 
oportunitat d’elaborar el Projecte de decret que ens ocupa, remesa per la 
Direcció General de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en 
Serveis Socials de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en 
Serveis Socials de 28 d’abril de 2020. 

 
S’ha emés una primera memòria econòmica favorable, de la mateixa 

data i procedència, de la qual es conclou que l’aprovació del projecte normatiu 
no estableix disposicions de despesa que no s’hagen concretat en la memòria 
econòmica de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis 
socials inclusius, a la qual el Projecte de decret es disposa a desplegar. 

 
No obstant això, en una segona memòria, de data 8 d’octubre de 2020, 

es fa referència a la despesa prevista amb la creació d’una nova figura 
professional, «la persona supervisora del departament de serveis socials», i es 
necessiten 21 noves persones per a d’altres llocs de nova creació; es realitza 
una anàlisi econòmica dels costos per a la seua implantació, en què s’indica 
que el cost total final es troba recollit en el projecte de pressupostos de la 
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a 2021, el 
qual ascendeix a un total de 603.939,525 € per al segon semestre de l’any 
2021 i a 1.207.879,05 per a l’any 2022. 

 
Finalment, la memòria conclou la necessitat de desenvolupar la Llei 

3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana i a tal fi proposa la creació ex novo de tals llocs de treball, alhora 
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que conté altres mesures que «no impliquen en aquest Decret una identificació 
de la casuística concreta de manera que no comporten una previsió de despesa 
concreta». 

 
Ha d'advertir-se que les modificacions proposades dels decrets de 

desplegament de la Llei d'assegurances socials inclusives de la Comunitat 
Valenciana, relacionats, en els articles en què es creen les diferents 
comissions tècniques, tampoc es troben reflectits en la Memòria Econòmica, 
en el sentit que procedisca. No van ser considerats, motiu pel qual no van 
poder ser objecte de menció en la Memòria Econòmica. 
 
 Consta en l’expedient el preceptiu informe favorable de la directora 
general de Pressupostos, emés en data 20 d’octubre de 2020, de conformitat 
amb el que disposen els efectes previstos en l’article 26 de la Llei 1/2015, de 
6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions.  

 
 També es van incorporar al procediment els informes d’impacte per raó 
del gènere; infància i adolescència; família i coordinació informàtica, tots ells 
emesos pel centre directiu proponent de la disposició general que ens ocupa, 
amb competències sobre els respectius àmbits. 

 
 S’ha practicat el tràmit de consulta pública, regulat en l’article 133.1 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i consta emés l’Informe del director general 
de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials, 
de data 2 de setembre de 2019 respecte al tràmit indicat. 

 
S’han incorporat les al·legacions formulades, durant el tràmit 

d’audiència, per la Presidència i altres conselleries de la Generalitat. 
 

 S’ha donat audiència a les corporacions locals, entitats i associacions 
representatives dels interessos afectats per la declaració, que s’han incorporat 
en part al text final de l’esborrany del Projecte,  si bé cal reiterar que el text 
posat a consideració d’aquests ens no incloïa les modificacions recollides en 
les disposicions finals referenciades. 

 
Consta l’Informe de l’Advocacia General de la Generalitat, de 3 de 

setembre de 2020, i s’han incorporat en l’esborrany final les observacions 
formulades a la norma projectada. 

 
Finalment, s’ha emés dictamen pel Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana, en sessió de data 16 de novembre de 2020. 
 
Ha de significar-se que els informes avantdits són de contingut 

favorable a la disposició general projectada. 
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Dit l'anterior, recapitulant, s'observa en el procediment instruït que la 
Memòria Econòmica del Projecte, ni tampoc en la fase de tràmit d'audiència 
a les corporacions locals, entitats i associacions representatives dels 
interessos afectats, ni tampoc informes de l'Advocacia de la Generalitat i del 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, ha tingut presència ni 
s'han verificat respecte a la totalitat del projecte normatiu i no es correspon, 
en la seua part dispositiva final, amb el text final remés a aquest Consell 
Jurídic Consultiu per a dictamen preceptiu i, per consegüent, cal considerar, 
en atenció a això, que no s'ha proporcionat l'oportunitat ni en el tràmit 
d'audiència citat, ni tampoc als òrgans o institucions preinformants, de 
pronunciar-se sobre les novetats recollides en la totalitat del text de sengles 
propostes modificatives dels decrets de desplegament de la Llei d'assistència 
social inclusiva de la Comunitat Valenciana, que s'indiquen. 

 
Per això, en l'estat actual de l'expedient remés a aquest Consell per a 

dictamen ha d'assenyalar-se que, a més de no prendre's en consideració en 
la Memòria Econòmica els òrgans col·legiats de nova creació, tampoc ha sigut 
objecte del preceptiu tràmit d'audiència. 
 

- S’observen discrepàncies en la relació de l’estructura del Projecte de 
Dictamen que s’efectua en l’Informe, de 3 de setembre de 2020, de l’Advocacia 
de la Generalitat i el text remés a dictamen d’aquest Consell Jurídic 
Consultiu. Així, en l’Informe de la citada Advocacia consten «set disposicions 
addicionals, quatre transitòries i tres finals», mentre que el text remés a 
aquesta Institució Consultiva comprén 8 disposicions addicionals, 5 
transitòries i 5 finals, i és així que les disposicions finals 2a, 3a i 4a 
projectades tenen per objecte la modificació dels decrets 38/2020, 59/2919 i 
181/2017, respectivament. El Projecte a informar per l’Advocacia hauria 
d’haver sigut el text finalment redactat en la seua integritat.  
 

No hi ha dubte de l’increment notable del nombre de disposicions finals 
sobre aspectes que no són nimis, incloent modificacions del Dret vigent, en 
desenvolupament de la Llei sectorial de serveis socials i que no es van 
sotmetre a consideració de la citada Advocacia per a informe preceptiu. 

 
- El mateix ocorre respecte al tràmit d’Informe del Comité Econòmic i 

Social, de 16 de novembre de 2020, en el qual es constata que en l’apartat II, 
referit al «Contingut», es fa referència a la «Disposició Final Segona modifica 
els articles 23.2 i 30.6 del Decret 38/2020», no elevant a la seua consideració 
en el tràmit d’informe la resta de disposicions finals modificatives de decrets 
preexistents, i s’obvia en el tràmit d’informe la totalitat del text projectat en la 
seua part final. 
 

S'estima, doncs, que tant en la Memòria Econòmica com en el tràmit 
d'audiència i que tant en els seus informes l'Advocacia de la Generalitat com 
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el Comité Econòmic i Social haurien d'haver emés els seus informes al text 
del Projecte íntegrament, incloses les disposicions finals citades in extenso. 
 

Per aquest motiu el Projecte que ha d’informar tant l'Advocacia de la 
Generalitat, com la Institució estatutària abans citada, ho haurà de ser en la 
seua integritat, abastant el contingut de la disposició final segona, incloent 
les modificacions proposades als articles 31, 38.2 i 40 del Decret 38/2020, 
del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis 
socials, que en la comparativa dels esborranys remesos s'han incorporat 
tardanament, sense ser objecte dels informes de referència, la qual cosa no 
és conforme al procediment d'elaboració de les disposicions generals, tenint 
en compte que constitueix desenvolupament d'una Llei superior, i ni tan sols 
es fa esment a tal disposició en el preàmbul de la norma projectada. 
 

En el mateix sentit, la modificació plantejada en la disposició final 
tercera respecte als articles 13, 14, 17, 25, 30, 31, 32, 38, 48, 62 i de les 
disposicions addicionals primera, tercera i sisena, i disposició derogatòria 
única, del Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema 
públic valencià de serveis socials, tampoc íntegrament va ser objecte d'estudi 
i informe per tals òrgans preinformants, per no formar part del text remés a 
la seua consideració. 
 

Finalment, tampoc ha sigut sotmés a l'Informe de l'Advocacia de la 
Generalitat (i per contra sí que ho va ser al Comité Econòmic i Social) el text 
projectat en el que concerneix la seua disposició final quarta de cara a la 
modificació de l'apartat 2 de la disposició transitòria primera dels apartats VI 
a X de l'annex «Sectors i serveis del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials 
susceptibles d'acords d'acció concertada» del Decret 181/2017, de 17 de 
novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la 
prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats 
d'iniciativa social. 
 

Cal notar la rellevància del tràmit d'informe en el procediment 
administratiu i, més encara, en el d'elaboració de projectes de disposicions 
generals en desenvolupament d'una llei, com és el present, que comporta les 
declaracions de judici provinents d'instància externa a l'instructor del 
procediment, que tenen per finalitat assessorar o il·lustrar en relació amb els 
diferents aspectes jurídics o tècnics que planteja el procediment i, al substrat 
objecte de la norma projectada. 
 

Tan és així que aquest tràmit, en el cas que ens ocupa, s'imposa 
preceptivament, en el procediment i en relació a l'Informe de l'Advocacia de la 
Generalitat, segons l'article 5.2 a) de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, 
d'assistència jurídica a la Generalitat, per tractar-se d'un projecte de 
disposició general, en relació a la modificació de decrets dictats en 
desplegament de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis 
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socials inclusius i que són objecte de les disposicions finals avantdites del 
Projecte de decret del Consell sotmés a Dictamen. 
 

Anàlogament, el dictamen del Comité Econòmic i Social també s'imposa 
de manera preceptiva en virtut de l'article 4.c) de la Llei 1/2014, de 28 de 
febrer, en relació a l'apartat 9 de la disposició final primera de la Llei 3/2019, 
de 18 de febrer. 
 

En conseqüència, en el procediment d'elaboració del Decret projectat, 
haurà d'incorporar-se la Memòria Econòmica que contemple el text 
íntegrament i oferir-se el tràmit d'audiència a les corporacions locals, entitats 
i associacions representatives dels interessos afectats amb manifestació de 
l'esborrany del Projecte en tota la seua extensió i sol·licitar-se per la Direcció 
General proponent, els respectius informes preceptius sobre la totalitat del 
text del Projecte normatiu que es proposa, tant de cara a la Memòria 
Econòmica, com el de l'Advocacia de la Generalitat i del Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat Valenciana, en atenció a les disposicions que regulen 
tal procediment, i, en concret segons preceptuen els incisos e) i d) de l'apartat 
1 de l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià. 
 

I acomplir-se totalment també la tramitació procedimental dels 
projectes de disposicions generals, regulada en el Decret 24/2009, del 
Consell, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el 
procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 

En el cas objecte de dictamen, haurà d'acompanyar-se l'expedient amb 
l'esborrany íntegre del Projecte, practicant-se els citats tràmits, posant en 
consideració el Projecte íntegrament als òrgans preinformants que s'han citat 
i, ultimat el procediment per tots els seus tràmits, remetre l'expedient 
complet, al costat de la sol·licitud de l'autoritat consultant a aquest Òrgan 
Jurídic Consultiu per al dictamen preceptiu sobre el fons de l'assumpte del 
Projecte de decret pel qual es regula i aprova el mapa de serveis socials de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 
 Les consideracions de procediment exposades amb anterioritat 
impedeixen a aquest Consell entrar, en aquest moment, en l'anàlisi concreta 
de l'articulat de la norma projectada. No obstant això, del contingut d'alguns 
preceptes (com succeeix amb el Capítol IV projectat) sembla que la pretensió 
de l'autoritat consultant és dissenyar una planificació de serveis que afecta 
diverses entitats o Administracions. En aquest cas, se suggereix que es 
reconsidere la possibilitat d'articular aquesta actuació mitjançant l'aprovació 
formal d'un “Pla d'Actuacions en matèria de Serveis socials” o mitjançant 
l'instrument corresponent. 
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III 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que es complete l'expedient relatiu al Projecte de decret pel qual es 

regula i aprova el Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana, 
incorporant-se els informes referits en la consideració tercera del present 
dictamen, abans de l'emissió de dictamen per aquest Consell Jurídic 
Consultiu sobre el fons de l'assumpte. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 7 de gener de 2021 
 
 
 
       LA LLETRADA MAJOR 
 
     (article 40.e) del Reglament del Consell Jurídic,  
    aprobat per Decret, del Consell, 37/2019, de 15 de març) 

 

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


