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I 
ANTECEDENTS 

 
 
 De l'examen de l'expedient resulta el següent: 
 
 
 Únic.- Mitjançant escrit del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, de 
data de 5 de novembre de 2020, es va remetre a aquest Òrgan consultiu 
l'expedient sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del cos 
superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració. 
 
 S'han incorporat a l'expedient els informes i tràmits que exigeix l'article 
43 de la Llei 5/1983, del Consell. 
 
 I, trobant-se el procediment en l'estat descrit, ha sigut remés l'expedient 
per al seu dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 

 Primera.- Sobre el caràcter del dictamen. 
 
 En data 6 de novembre de 2020 va tindre entrada en aquest Òrgan 
consultiu la petició de dictamen en relació amb el Projecte de decret pel qual 
s’aprova el Reglament del cos superior tècnic d'inspectors de tributs de 
l'Administració. 
 
 La sol·licitud es va formular pel conseller d'Hisenda i Model Econòmic 
a l'empara de l'article 10, apartat 4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre. 
 
 En l'examen dels projectes de disposició de caràcter general, és doctrina 
d'aquest Consell, que l'abast d'actuació d'aquest Òrgan consultiu comporta 
l'examen de la competència de la Generalitat, l'habilitació legal per a dictar la 
citada disposició, la comprovació que s'hagen seguit els tràmits 
procedimentals i, especialment, l'anàlisi de la legalitat del contingut del 
projecte normatiu, així com la formulació d'observacions de possible millora 
tècnica del projecte, sense que amb això es pretenguen qüestionar en cap 
moment els aspectes tècnics i d'oportunitat que, en rigor, correspon valorar a 
l'Administració consultant. 
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 Segona.- Objecte del Projecte de decret i marc normatiu. 
 
 El Projecte de decret remés té per objecte, de conformitat amb el que 
estableix l'article 1 del Decret projectat, aprovar el Reglament del cos superior 
tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat. 
 
 La Llei 14/1997, de 26 de desembre, de mesures de gestió 
administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, va introduir una 
nova disposició addicional novena en el llavors text refós de la Llei de la Funció 
Pública Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 24 d'octubre de 1995, 
mitjançant la qual es va crear el cos de funcionaris, corresponent al grup A 
de titulació, denominat cos d'inspectors de tributs de la Generalitat 
Valenciana. Posteriorment, la redacció dels apartats 4 i 5 de la citada 
disposició addicional va ser modificada per la Llei 10/1998, de 28 de 
desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 
d'organització de la Generalitat Valenciana. 
 
 La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de 
la Funció Pública Valenciana, en la seua disposició addicional cinquena, va 
mantindre la vigència de la seua llei de creació i normativa reglamentària de 
desenvolupament. 

 
 Segons la norma de creació del cos d'inspectors de tributs, són funcions 
dels inspectors de tributs totes aquelles de caràcter no directiu inherents a la 
gestió tributària de la Generalitat. Es preveu també que l'ingrés en el cos 
exigirà la titulació en Dret, en Economia o en Administració i Direcció 
d'Empreses, sent vàlid també «el títol universitari oficial de grau corresponent» 
(disposició addicional cinquena de la Llei 10/2010). Així mateix, s'estableix 
com a sistema d'ingrés la superació de la corresponent oposició lliure i, si 
escau, d'un posterior curs de formació específica en matèria tributària. La 
regulació de l'àmbit i extensió de les competències dels funcionaris del cos i 
el seu règim es va remetre, per la Llei de creació de 1997, a un posterior 
desenvolupament reglamentari. 
 
 El desenvolupament reglamentari es va articular mitjançant el Decret 
139/2000, de 26 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els aspectes 
reglamentaris del citat cos. El Projecte de decret va ser examinat per aquest 
Consell en el Dictamen 276/2000. 

 La necessitat que l'Administració tributària de la Generalitat compte 
amb el personal funcionari necessari per al compliment de les seues funcions 
està prevista en l'article 23 del Decret 3/2019, de 18 de gener, del Consell, 
d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana. 
 
 En la part expositiva de la norma projectada s'assenyala que «(…) el 
present Decret té per objecte la revisió dels aspectes reglamentaris ja existents 
corresponents al cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració 
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de la Generalitat, mitjançant una regulació específica, atesa l'especialització 
anteriorment indicada. En aquest últim cas, si bé el Decret 139/2000, de 26 de 
setembre, del Consell, recull gran part d'aquests aspectes, des de la seua 
entrada en vigor s'han produït vàries vicissituds que, d'una manera o una altra, 
han afectat les matèries regulades en aquest, com per exemple: l'entrada en 
vigor de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública 
valenciana, o el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova 
el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de 
la funció pública valenciana. Per tot això, juntament amb el temps transcorregut 
des de l'entrada en vigor del Decret 139/2000, i principalment amb la finalitat 
de mantindre la qualificació d'aquest grup de funcionaris per a garantir la seua 
alta especialització en matèria tributària, clau per al correcte acompliment de 
les funcions de l'Agència Tributària Valenciana, és necessari adequar la 
normativa a l'actualitat del cos, el procés selectiu d'incorporació, mantenint les 
exigències formatives requerides fins al moment, així com els criteris de provisió 
dels llocs de treball…» 
 
 De conformitat amb l'exposat anteriorment, res obsta al fet que el 
Consell, en l'exercici de les seues competències, i en desenvolupament de la 
citada normativa, procedisca a la tramitació i aprovació del present Projecte 
de decret. 
 
 
 Tercera.- Procediment. 

 
El Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del cos superior 

tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat, ha sigut 
sotmés a la tramitació prevista en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell que conté la regulació del procediment d'elaboració de 
les disposicions de caràcter general. 

 
Amb caràcter previ a l'examen de l'observança dels tràmits 

procedimentals seguits per l'autoritat consultant en relació amb la norma 
projectada, procedeix recordar que la Sentència del Tribunal Suprem, de 13 
de novembre de 2000 (rec. Núm. 513/1998) assenyala que «el procediment 
d'elaboració dels reglaments constitueix un procediment especial, previst per 
l'article 105.1 CE i regulat amb caràcter general en l'article 24 CE, i un límit 
formal a l'exercici de la potestat reglamentària. La seua observança té, per tant, 
un caràcter ad solemnitatem, de manera que, conforme a reiterada 
jurisprudència d'aquesta Sala, l'omissió del procediment o un defectuós 
compliment, que es traduïsca en una inobservança transcendent per al 
compliment de la finalitat al fet que tendeix la seua exigència, arrossega la 
nul·litat de la disposició que es dicte. Orientació teleològica que té una doble 
projecció: una de garantia ad extra, en la qual s'inscriuen tant l'audiència dels 
ciutadans, directa o a través d'organitzacions o associacions reconegudes per 
la llei, prevista en l'article 24.1. c) LG, com la necessitat d'una motivació de la 
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regulació que s'adopta, en la mesura necessària per a evidenciar que el 
contingut discrecional que incorpora la norma no suposa un exercici arbitrari de 
la potestat reglamentària; una altra de garantia interna encaminada a 
assegurar no sols la legalitat sinó també l'encert de la regulació reglamentària, 
en la qual s'inscriuen els informes i dictàmens preceptius a què es refereix 
l'article 24.1.b) LG…» 
  
 D'aquesta forma, el compliment dels requisits formals és de singular 
importància si es té en compte que el procediment, tant en l'aspecte formal 
com material, opera com una garantia de la legalitat, de l'encert i de 
l'oportunitat de les disposicions administratives que tenen per finalitat 
integrar-se en l'ordenament jurídic amb vocació de permanència. 
 
 Dit el que antecedeix, i conformement a la Llei 5/1983, per Resolució 
de 23 de desembre de 2019, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, es va 
acordar la incoació del procediment per a l'elaboració del Projecte de decret 
pel qual s’aprova el Reglament del cos superior tècnic d'inspectors de tributs 
de l'Administració i la seua tramitació, conforme disposa l'article 39.1 del 
Decret 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 
 D'altra banda, s’ha incorporat a l'expedient una Memòria justificativa 
de 3 de març de 2020.  
 
 En compliment del que estableix l'article 42.2 de la Llei 5/1983, de 30 
de desembre i, de conformitat amb l'article 18 de l'Ordre de 22 de març de 
2005, s'ha incorporat a l'expedient una Memòria econòmica, de 3 de març de 
2020, de la directora general de l'Agència Tributària Valencina en la qual 
s'analitza l'impacte econòmic que comporta l'entrada en vigor de la norma 
projectada. Així mateix, consta un informe, de 28 de juliol de 2020, de la 
directora general de Pressupostos de la Conselleria d'Hisenda i Model 
Econòmic, a l'efecte del que disposa l'article 26.1 de la Llei 1/2015, d'hisenda 
pública, sector públic i subvencions. Aquest informe s'ha emés amb caràcter 
favorable. 
 
 S'ha emés, per l'esmentada directora general de l'Agència Tributària, 
informe de 3 de març de 2020 sobre impacte per raó de gènere de la norma 
projectada, de conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones i en l'article 
4bis de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre 
dones i homes. En aquest informe s'efectua una anàlisi del context en el qual 
es desenvolupa la norma i es realitza la situació de partida de les possibles 
desigualtats de gènere prèvies, la previsió de resultats i la valoració de 
l'impacte de gènere. 
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 Consten els informes, de 3 de març de 2020, d'impacte en la infància, 
en l'adolescència i en la família, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 
jurídica del menor i 6.3 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, 
de protecció integral de la infància i l'adolescència de la Comunitat 
Valenciana, i amb la disposició addicional desena de la Llei 40/2003, de 18 
de novembre, de protecció a les famílies nombroses i article 6.3 de la Llei 
12/2008, de 3 juliol, de la Generalitat citada. 
 
 S'ha incorporat, conformement a la Instrucció 4/2012, sobre 
coordinació informàtica dels projectes normatius i actes administratius, 
l'informe preceptiu del Departament d'Informàtica Tributària de l'Agència 
Tributària Valenciana. El citat Informe s'ha emés en data de 5 de març de 
2020 amb caràcter favorable.  
 
 S'ha concedit tràmit per a al·legacions al text normatiu als diferents 
departaments del Consell, i consten en l'expedient les respectives al·legacions 
efectuades, entre altres, per les conselleries de Justícia, Interior i 
Administració Pública; de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 
Democràtica, i d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, 
entre altres. 
 
 De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, es va sotmetre el text normatiu a audiència ciutadana, 
mitjançant la inserció de l'anunci d'informació pública en el DOGV en data 
11 de març de 2020.  
 
 L'advocat de la Generalitat va emetre un informe en el qual s'efectuen 
determinades observacions al text normatiu. S'ha incorporat, així mateix, 
l'Informe de la Direcció General de Funció Pública de 4 de setembre de 2020. 
En data 19 d'octubre de 2020, es va emetre un informe en relació amb les 
al·legacions efectuades per la citada Direcció General de Funció Pública.  
 
 En data 4 de novembre de 2020, la sotssecretària de la Conselleria 
consultant va emetre un Informe favorable al text normatiu projectat. 
 
 No obstant això, el contingut del Projecte de decret, de conformitat amb 
el que estableix l'article 37 del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic 
de 2015, i conformement a l'article 154 de la Llei 10/2010, LOGFPV, ha de 
ser negociat amb les organitzacions sindicals, tal com recorda l'Informe de la 
secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública i l'Informe de 
l'Advocacia de la Generalitat, la qual cosa no consta acreditat amb la 
documentació remesa. 
 
 Cal, per consegüent, acomplir aquesta negociació. 
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 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 
Reglament d'aquest Consell. 
  
 
 Quarta. Estructura. 

 
El text de Projecte de decret sotmés a consulta s'estructura en una part 

expositiva, una part dispositiva integrada per un article únic, pel qual 
s'aprova el Reglament del cos d'inspectors de tributs de l'Administració de la 
Generalitat, que s'insereix com a annex, i una part final constituïda per una 
disposició addicional, una derogatòria i dues disposicions finals.  

 
El contingut de l'annex del Projecte de decret és el següent: 

  
 CAPÍTOL I. Objecte i àmbit d'aplicació. 
 -Article 1. Objecte. 
 -Article 2. Àmbit d'aplicació. 
  
 CAPÍTOL II. Funcions dels membres del cos superior tècnic 
d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat. 
 -Article 3. Funcions dels membres del cos superior tècnic d'inspectors 
de tributs de l'Administració de la Generalitat. 
 
 CAPÍTOL III. Ingrés en el cos superior tècnic d'inspectors de tributs de 
l'Administració de la Generalitat. 
 -Article 4. Ingrés en el cos superior tècnic d'inspectors de tributs de 
l'Administració de la Generalitat. 
 -Article 5. Condicions generals de les persones aspirants. 
 -Article 6. Curs de formació. 
 -Article 7. Oposició. 
 -Article 8. Òrgans tècnics de selecció. 
 
 CAPÍTOL IV. Provisió de llocs de treball del cos superior tècnic 
d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat. 
 -Article 9. Provisió de llocs de treball del cos superior. tècnic 
d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat. 
 -Article 10. Llocs de treball proveïts per personal de carrera integrat 
en el cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la 
Generalitat. 
 -Article 11. Comissions de valoració. 
 

 
 Cinquena. Observacions al Projecte de decret. 
 
 Observació de caràcter general. 
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 Com s'ha indicat anteriorment, no consta que el Projecte de decret 
sotmés a consulta haja sigut negociat amb les organitzacions sindicals, com 
exigeix la normativa sobre funció pública, i el compliment d'aquest tràmit és 
previ a la remissió del text normatiu a aquest Consell per al seu dictamen. 
 
 No obstant això, i a fi de facilitar aquestes negociacions (si no s’han 
produït), s'avancen les observacions següents al text remés, advertint que si, 
acomplit el precitat tràmit, s'introdueixen al text definitiu modificacions 
essencials o resulta un nou text, haurà de sol·licitar-se un nou dictamen 
d'aquesta Institució.  
 
 
 Al preàmbul. 
 
 En l'últim paràgraf de la part expositiva s'inclou l'expressió «conforme 
amb el Consell Jurídic Consultiu». Aquesta expressió sols podrà mantindre's 
en el cas que no es formulen observacions essencials en el present Dictamen 
o, formulades, s'atenguen per l'autoritat consultant. 
 
 
 A la disposició derogatòria. 
 
 En l'apartat 1, l'incís «Amb efectes des de l'entrada en vigor del present 
Decret», resulta innecessari, per la qual cosa se suggereix la seua supressió. 
 
 
 A l'annex. 
 
 
 A l'article 2. Àmbit d'aplicació. 
 
 En l'apartat 2 es disposa que «A l'efecte del que disposa el present 
reglament, i de conformitat amb el que preveu l'article 58 de la Llei 10/2010, 
de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública 
valenciana, és membre del cos superior tècnic d'inspectors de tributs de 
l'Administració de la Generalitat el personal funcionari que, després de la 
superació del corresponent procediment selectiu, és nomenat com a tal per 
l'òrgan o autoritat competent, i el seu nomenament es publica en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana». 
 
 A aquest respecte, ha de tindre's en compte que el citat article 58 de la 
Llei 10/2010, de 9 de juliol, subjecta la condició de funcionari de carrera, no 
sols als dos requisits citats en el referit apartat 2 projectat, sinó, a més, a 
altres dos («Jurament o promesa d'acatament a la Constitució, a l'Estatut 
d’Autonomia…» i «Presa de posició del lloc…»), per la qual cosa se suggereix 
que es complete en tal sentit o es remeta a aquest precepte legal en bloc. 
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 D'altra banda, resulta reiteratiu respecte del que estableix l'article 4.1 
projectat. 
 
 
 A l'article 3. Funcions dels membres del cos superior tècnic 
d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat. 
 
 En l'apartat 1, a) s'atribueix als inspectors de tributs, la «Tramitació, 
proposta i resolució dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i 
de revisió d'actes en via administrativa en matèria tributària», i en l'apartat d) 
se'ls atribueix la «Resolució o, si escau, proposta de resolució, de recursos i 
reclamacions relatius a les matèries recollides en les lletres a) i b) precedents». 
 
 Se suggereix, atesa la similitud dels apartats a) i d), que es refunden en 
un sol. D'altra banda, l'apartat a) ha de matisar-se, ateses les possibles 
competències dels òrgans superiors, de la manera següent: «Tramitació, 
proposta i, si escau, resolució dels procediments d'aplicació dels tributs, 
sancionadors i de revisió d'actes en via administrativa en matèria tributària». 
 
  
 A l'article 4. Ingrés en el cos superior tècnic d'inspectors de tributs 
de l'Administració de la Generalitat. 
 
 En l'apartat 1 es disposa que «L’ingrés en el cos superior tècnic 
d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat requerirà la 
superació de la corresponent oposició lliure o, si escau, concurs oposició, i, quan 
així ho preveja la respectiva convocatòria, la realització amb aprofitament d'un 
curs de formació específica en matèria tributària…» 
 
 El precitat apartat preveu com a sistemes d'accés al cos superior tècnic 
d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat l’«oposició lliure» i, 
«si escau, concurs oposició». 
 
 Dit això, en la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de creació del precitat 
cos d'inspectors, per la qual es va introduir en la llei sobre funció pública la 
disposició addicional novena, disposa que l'ingrés en aquest cos «es produirà 
pel sistema d'oposició lliure». 
 
 En relació amb el sistema de concurs oposició, l'esmentada Llei 
14/1997, va establir en la citada disposició addicional novena la possibilitat 
del concurs oposició en els supòsits i amb els requisits establits en aquest 
apartat 4. No obstant això, els apartats 4 i 5 de la referida disposició 
addicional van ser modificats per la Llei 10/1998, de 28 de desembre, de 
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la 
Generalitat Valenciana, excloent la referència al concurs oposició de l'apartat 
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4; pel que, en relació amb el sistema d'ingrés, ha de suprimir-se la referència 
al concurs oposició, reiterant el que estableix l'actual article 4 del Decret 
139/2000, sobre inspectors de tributs de la Generalitat.  
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 
Reglament d'aquest Consell.  
 
 D'altra banda, l'expressió «la realització amb aprofitament d'un curs de 
formació…» se suggereix que se substituïsca, en línia amb la terminologia 
emprada per la Llei 14/1997, per la següent: «la superació d'un curs de 
formació…» 
 
 En l'apartat 2, segon paràgraf, la cita al «curs de formació a què es 
refereix l'article 8» ha de ser feta al «curs de formació a què es refereix l'article 
6». 
 
 
 A l'article 6. Curs de formació. 
 
 En l'apartat 1 es disposa que «En cas d'existir el curs de formació, es 
regirà pel que disposa l'article 22 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del 
Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball 
i mobilitat del personal de la funció pública valenciana…» 
 
 En primer lloc, se suggereix que l'incís «En cas d'existir el curs de 
formació…», se substituïsca per «En cas de preveure's en la respectiva 
convocatòria el curs de formació…»  
 
 D'altra banda, atés que l'article 6 projectat, relatiu al curs de formació, 
estableix aspectes relatius a aquest curs diferents dels establits en l'article 22 
del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, se suggereix que l'incís «…es 
regirà pel que disposa l'article 22 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del 
Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció…», se substituïsca pel 
següent: «…es regirà, en allò no previst en aquest precepte, pel que disposa 
l'article 22 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el 
Reglament de selecció…» 
 
 En tot cas, la remissió al citat article 22 del Decret 3/2017, a excepció 
del segon paràgraf de l'article 22.4, resulta innecessària, atés que, o bé el seu 
contingut ja està recollit en l'article 6 projectat, o bé no resulta aplicable, atés 
el caràcter eliminatori del curs de formació en el cas que estiga previst en la 
convocatòria (Llei 14/1997 i article 6 projectat).  
 
 D'altra banda, el citat segon paràgraf de l'article 22.4 del Decret 
3/2017, disposa, en relació amb els aspirants que no realitzen o que, si escau, 
no superen el curs de formació quan aquest tinga caràcter eliminatori, que 
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«No obstant això, se'ls reservarà la puntuació obtinguda en l'oposició o concurs 
oposició per una sola vegada, i podran tornar a ser nomenats personal 
funcionari en pràctiques en el curs o període de pràctiques immediatament 
posterior que es convoque per a l'accés al mateix cos, escala o agrupació 
professional funcionarial. A aquest efecte, hauran de sol·licitar la seua 
participació en la corresponent convocatòria.» 
 
 El contingut del paràgraf precitat -que s'aplicaria, per remissió de 
l'article 6 projectat a l'article 22 del Decret 3/2017-, atesa la seua 
importància, hauria de preveure's expressament o, si escau, excloure's la 
seua aplicació en la norma projectada. 
 
 En l'últim incís de l'apartat 1 l'expressió «amb aprofitament» resulta 
innecessària. 
 
 En l'apartat 3 es disposa que «La valoració de l'aprofitament de les 
assignatures impartides en el curs de formació s'efectuarà, a través dels 
corresponents exàmens, per les persones que les hagen impartides, les quals 
remetran els resultats al tribunal a l'efecte que aquest dicte resolució que fixe 
la relació definitiva d'aspirants que hagen aprovat pel seu ordre de puntuació». 
 
 En el precitat apartat s'atribueix l'avaluació de les assignatures del curs 
de formació, de manera imprecisa, a «les persones que les hagen impartides», 
per la qual cosa ha d'atribuir-se expressament aquesta avaluació al propi 
òrgan tècnic de selecció, tal com disposa l'article 23.3 del Decret 3/2017, o a 
l'Institut Valencià d'Administració Pública, de conformitat amb l'article 95 de 
la Llei 10/2010. 
 
 Aquesta observació, atesa la imprecisió en la determinació de l'òrgan 
competent per a l'avaluació de les assignatures del curs de formació, és 
essencial a l'efecte de l'article 77 del Reglament d'aquest Consell. 
 
 L'apartat 4 d'aquest article 6 projectat disposa que «Qui supere el procés 
selectiu i no haguera pogut acreditar els seus coneixements de valencià 
mitjançant la presentació d'un dels documents previstos en l'article 20 del 
Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de 
selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública 
valenciana, haurà d'assistir als cursos específics que a aquest efecte es 
convoquen. Aquelles persones que no els superen seguiran obligats a realitzar 
els successius cursos que l'administració organitze per a l'adquisició del 
coneixement de valencià exigible.» 
 
 S'afig, a més, que «El nivell exigible d'aquests coneixements serà el que 
a cada moment conste en l'article 20, apartat 2, del Decret 3/2017, de 13 de 
gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs 
de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, per al grup 
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A1 al qual accedeix la persona que ha superat les proves selectives 
corresponents.»  
 

Cal assenyalar que, conformement al citat article 20 del Decret 3/2017, 
el nivell que correspon al grup A1 és el del Grau Mitjà. 
  
 Dit això, el contingut d'aquest apartat 4 hauria de reubicar-se en 
l'article 7, en l'apartat referit al sisé exercici tendent a la valoració dels 
coneixements de valencià, o en un precepte independent sobre «cursos de 
perfeccionament», i no en el precepte referit al curs de formació pertanyent al 
procés selectiu . 
 
 D'altra banda, el citat apartat 4 imposa l'obligació de realitzar els cursos 
de formació de valencià a tots aquells que, fins i tot havent aprovat l'exercici 
sobre el coneixement de valencià, no hagueren pogut acreditar els seus 
coneixements de valencià mitjançant la presentació d'un dels documents 
previstos en l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell. 
Aquesta previsió normativa només té sentit si el nivell de coneixements del 
sisé exercici fora inferior al Grau Mitjà (nivell corresponent al Grup A1, segons 
l'article 20 del Decret 3/2017), i és així que, com es veurà en comentar l'article 
7 projectat, no es determina en la norma projectada sobre quin nivell ha de 
versar el sisé exercici sobre el coneixement de valencià. 
 
 D'altra banda, l'article 53.2 de la Llei 10/2010, de Funció Pública 
Valenciana, disposa que «Els qui superen les proves selectives, acreditaran els 
seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, 
diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat, o mitjançant la 
realització d'un exercici específic a aquest efecte. El personal que no puga 
acreditar aquests coneixements haurà de realitzar els cursos de 
perfeccionament que a aquest efecte organitze l'administració de la 
Generalitat». I en la mateixa línia, l'article 20.3 del Decret 3/2017 disposa que 
«Els qui no puguen acreditar coneixements de valencià després de la superació 
de les proves selectives de la forma indicada en l'apartat anterior, hauran de 
realitzar l'exercici específic que es convoque i, en cas de no superar-lo, assistir 
als cursos de perfeccionament que a aquest efecte s'organitzen». 
 
 En els preceptes normatius anteriors solament s'imposa l'obligació de 
realitzar els cursos de formació a aquells aspirants que no van acreditar el 
coneixement de valencià mitjançant certificats o mitjançant l'exercici 
específic, és a dir, d'una manera o una altra.  
 
 D'aquesta manera, el referit apartat 4 projectat hauria de redactar-se, 
en línia amb l'article 53.3 de la Llei 10/2010, d'igual manera, o aplicar-se 
només per al supòsit que el nivell de coneixements de valencià del sisé exercici 
siga inferior al Grau Mitjà. 
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 A l'article 7. Oposició. 
 
 En l'apartat 2, paràgraf quart, referit al «quart exercici», es disposa que 
«En aquest exercici es valorarà el volum i comprensió de coneixements, la 
claredat d'exposició i la capacitat d'expressió oral». 
 
 El mateix es preveu en relació amb la regulació del «cinqué exercici». 
 
 Tals criteris de valoració haurien de reubicar-se en l'apartat 7 del 
mateix article 2 projectat, i són, d'altra banda, innecessaris, atenent el que 
estableix ja aquest últim apartat 7. 
 
 En l'apartat 3, lletra e), últim paràgraf, s'indica que «Solament les 
persones incloses en les llistes definitives de persones aprovades podran 
passar a realitzar el sisé i últim exercici». 
 
 La utilització en l'apartat anterior del terme «llistes definitives», quan 
encara no ha finalitzat el procés selectiu, origina confusió, per la qual cosa se 
suggereix que la citada lletra e) es matise de la manera següent o del que 
procedisca: «Solament els aspirants que hagen superat els exercicis primer a 
cinqué podran passar a realitzar el sisé i últim exercici». 
 
 En l'apartat 3, lletra f) s'assenyala que «El sisé exercici es qualificarà de 
0 a 5 punts. Quan s'hagen presentat certificats, diplomes o títols de valencià, 
que hagen sigut homologats per la Generalitat, es valoraran segons el següent 
barem: 
 
 -A1: 0,25 punts. 
 -A2: 0,50 punts. 
 -B1: 1,00 punt. 
 -B2: 2,00 punts. 
 -C1: 3,00 punts. 
 -C1 + llenguatge administratiu o llenguatge en els mitjans de 
comunicació: 
  3,50 punts. 
 -C2: 4,00 punts. 
 -C2 + llenguatge administratiu o llenguatge en els mitjans de comunicació 
o correcció de textos: 5,00 punts. 
 La valoració del coneixement de valencià s'efectuarà puntuant 
exclusivament el nivell més alt obtingut». 
 
 El contingut d'aquest apartat f), tot i que resulta similar al vigent article 
6.2, lletra e) del Decret 139/2000, pel qual es regula el cos d'inspectors de 
tributs, suscita una sèrie de qüestions: 
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 En primer lloc, no s'indica, com s'ha assenyalat anteriorment, sobre 
quin nivell ha d'elaborar-se el sisé exercici sobre coneixement de valencià, 
sent així que, tractant-se d'un Grup A1, hauria de ser, en línia amb el que 
s'estableix en l'article 20 del Decret 3/2017, i conformement a l'article 6.4, 
projectat, el Grau Mitjà. La determinació del nivell resulta més important en 
aquest cas, en el qual es permet que els diferents aspirants puguen acreditar 
els diferents nivells de coneixement de valencià, atribuint-los, en tots els 
nivells, una puntuació en el procés selectiu. 
 
 D'aquesta forma, el sisé exercici hauria de permetre que tot aspirant 
que no puga aportar els corresponents certificats puga obtindre la mateixa 
puntuació que qui aporta el certificat per a cada nivell, la qual cosa obligaria 
a dissenyar un exercici sobre els diferents nivells, fet que resulta onerós i 
complicat.  
 
 Per això, se suggereix que o bé es fixe expressament el Grau Mitjà per 
al sisé exercici, puntuant només el certificat d'igual o superior nivell en 5 
punts, o bé es preveja el disseny d'un exercici que permeta a qualsevol 
aspirant obtindre la mateixa puntuació que qualsevol altre aspirant 
mitjançant la presentació d'un certificat de mateix nivell de coneixement de 
valencià. 
 
 En l'apartat f) que es comenta l'incís «La valoració del coneixement de 
valencià s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut» resulta 
reiteratiu del que estableix el paràgraf del mateix apartat que assenyala que 
«Quan la persona aspirant justifique diversos nivells de coneixement, es 
computarà únicament el de major nivell», per la qual cosa hauria de suprimir-
se un d'aquests paràgrafs. 

 
 A l'article 8. Òrgans tècnics de selecció. 
 
 En l'apartat 1, lletra c) la cita a l’«apartat 2 de l'article 9 d'aquest 
reglament» ha de ser feta a l’«apartat 2 de l'article 7 d'aquest reglament». 
 
 D'altra banda, ha d'incloure's en el precepte projectat un apartat en el 
qual es dispose que «Es garantirà en la composició de l'òrgan de selecció la 
presència equilibrada de dones i homes, en compliment del que estableix 
l'article 53 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes, en l'article 60.1 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre».  
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 
Reglament d'aquest Consell.  
  
 
 A l'article 11. Comissions de valoració. 
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 En la mateixa línia que l'observació efectuada a l'article 8 projectat, en 
la composició de les comissions de valoració ha de garantir-se la presència 
equilibrada de dones i homes, i establir-se aquesta previsió expressament en 
la norma projectada. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 
Reglament d'aquest Consell. 
  
 
 Després de l'examen del projecte normatiu remés, s'estima que és 
conforme a l'ordenament jurídic sempre que es tinguen en compte les 
observacions essencials formulades. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
  
 Que el Projecte de decret és conforme amb l'ordenament jurídic sempre 
que es tinguen en compte les observacions essencials formulades. 
  

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 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC. 
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VOTO PARTICULAR 
 

 
 

Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen 2/2021, 
expediente 579/2020 aprobado en el Pleno del Consell de 7 de enero de 2021, 
relativo al proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Cuerpo 
Superior Técnico de Inspectores de Tributos de la Administración. 
 
 

Discrepo respetuosamente de la observación esencial efectuada a los 
arts. 8 y 11 de la norma proyectada, sobre la necesidad de realizar referencia 
expresa a la composición equilibrada de los órganos colegiados que se regulan 
en tales preceptos, 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 de mujeres y hombres, en los órganos 
colegiados que se regulan 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, una presunción de incumplimiento de 
tal previsión. No se puede presumir el incumplimiento del ordenamiento por 
la Administración sino, antes al contrario, el art. 103.1 CE determina que la 
presunción tiene rango constitucional y su sentido es el contrario: se presume 
iuris tantum la adecuación a 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 
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en norma superior que exigiese de forma imperativa que la norma contuviese 
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 
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o el incumplimiento de las principios orientadores contenidos en las normas 
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 
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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 

                     

establecer un sistema de selección en el empleo que otorgue una preferencia automática a la 
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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incondicionada, la aplicación el principio de presencia equilibrada en todo 
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 ocho de enero de dos mil veinte 
 
 

 
 
 
 

Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 

 
 
 
 


