
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    003/2021 
Expedient   670/2020 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 7 de gener de 2021, sota la Presidència de la 

Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
De conformitat amb la comunicació de V. H., de 3 de desembre de 2020 

(Registre d'entrada de 4 de desembre), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la 
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, relatiu al Projecte de decret del 
Consell pel qual es modifica el Decret 60/2019 que regula l'organització i 
funcionament del Jurat Econòmic Administratiu. 

 
 
 
 

 
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 

 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
 

Primer.- Sol·licitud de dictamen. 
 
Mitjançant l’escrit de data 3 de desembre de 2020, remés pel conseller 

d'Hisenda i Model Econòmic, va tindre entrada en aquest Consell Jurídic el 
Projecte de decret del Consell pel qual es modifica l'article 4.3, la numeració 
de la disposició addicional única i s'inclou una nova disposició addicional 
segona en el Decret 60/2019 que regula l'organització i funcionament del 
Jurat Econòmic Administratiu, i se sol·icita el preceptiu dictamen, de 
conformitat amb el que disposen els articles 9 i 10.4 de la Llei 10/1994, de 
19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 

 
L'expedient està integrat pels informes i els tràmits exigits per la 

normativa aplicable a l'elaboració de les disposicions administratives de 
caràcter general. 

 
I, en tal estat el procediment, el conseller d'Hisenda i Model Econòmic 

remet l'expedient per a dictamen d'aquest Consell, de conformitat amb el que 
disposa l'article 14.2 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre. 

 
 
Segon.- Documentació remesa. 
 
En el procediment tramitat per a l'elaboració del Projecte de decret, del 

Consell, pel qual es modifica el Decret 60/2019 que regula l'organització i 
funcionament del Jurat Econòmic Administratiu, consten els documents, 
tràmits i informes següents: 
 

1. Projecte de decret del Consell, pel qual es modifica el Decret 60/2019, 
de 12 d'abril, del Consell, d'organització i funcionament del Jurat Econòmic 
Administratiu. (Primer esborrany). 
 

2. Resolució d'inici del procediment d'elaboració del projecte de data 29 
de juliol de 2020 del conseller d'Hisenda i Model Econòmic. 

 
3. Memòria Justificativa i Econòmica de data 30 de juliol de 2020. 
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4. Al·legacions efectuades per la Conselleria d'Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de data 18 de setembre 
de 2020. 

 
5. Al·legacions efectuades per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat 

i Polítiques Inclusives de data 8 d'octubre de 2020. 
 
6. Al·legacions efectuades per la Conselleria de Justícia, Interior i 

Administració Pública, de data 30 de setembre de 2020. 
 
7. Al·legacions efectuades per la Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, de data 30 de setembre de 
2020. 

 
8. Al·legacions efectuades per la Presidència de la Generalitat, de data 

29 de setembre de 2020. 
 

9. Al·legacions efectuades per la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esports, de data 25 de setembre de 2020. 

 
10. Informe de la Direcció General de Funció Pública, de data 1 de 

desembre de 2020. 
 
11. Al·legacions efectuades per la Conselleria d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball, de data 2 d'octubre de 2020. 
 
12. Al·legacions efectuades per la Vicepresidència segona i Conselleria 

d'Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori, de data 23 de 
setembre de 2020. 

 
13. Al·legacions efectuades per la Conselleria d'Innovació, Universitats, 

Ciència i Societat Digital de data 28 de setembre de 2020. 
 
14. Al·legacions efectuades per la Conselleria de Política Territorial, 

Obres Públiques i Mobilitat de data 30 de setembre de 2020. 
 
15. Al·legacions efectuades per la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública, de data 8 d'octubre de 2020. 
 
16. Projecte de decret del Consell, pel qual es regula la composició, 

organització i funcions del Jurat Econòmic Administratiu (després 
d'al·legacions) 

 
17. Informe de l'Advocacia General de la Generalitat, de data 15 de 

setembre de 2020. 
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18. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de data 19 
d'octubre de 2020. 

 
19. Informe de la Sotssecretària, de data 2 de desembre de 2020. 
 
20. Projecte de decret del Consell, pel qual es modifica el Decret 

60/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'organització i funcionament del Jurat 
Econòmic Administratiu (últim esborrany). 

 
21. Relació documental -Índex- dels folis que conformen l'expedient 

tramitat per a l'elaboració del Projecte de decret (en ordre invers). 
 
22. Ofici del conseller d'Hisenda i Model Econòmic de data 3 de 

desembre de 2020, que es va registrar d'entrada per aquest Òrgan consultiu 
el mateix dia, en què va remetre el Projecte de decret amb el seu expedient 
per a dictamen per aquest Consell. 

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

s'estructura en aquestes parts i per aquest ordre: 
 

- El títol de la disposició que es tramita. 
- Un preàmbul. 
- La fórmula aprovatòria. 
- Article únic. 
- Disposició addicional única. Incidència pressupostària. 
- Disposició final única. Entrada en vigor. 

 
 

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 10/1994 que estableix que el Consell Jurídic 
Consultiu haurà de ser consultat preceptivament en els supòsits de «projectes 
de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de 
lleis i les seues modificacions». 

 
En aquest sentit, el conseller d'Hisenda i Model Econòmic ha instat la 

consulta de conformitat amb els articles 9 i 10.4 de la citada Llei autonòmica 
10/1994, de 19 de desembre. 
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Segona.- Competència normativa. 
 
El Projecte de decret es dicta de conformitat amb el que disposa l'article 

69.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant 
EACV) que estableix: 

 
«(...) 4. Els òrgans economicoadministratius propis coneixeran de les 

reclamacions interposades contra els actes dictats per l'administració tributària 
autonòmica quan es tracte de tributs propis. 

El coneixement de les reclamacions interposades contra els actes en 
matèria tributària, quan es tracte de tributs cedits, es realitzarà de conformitat 
amb la Llei orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes. 

La Generalitat participarà en els òrgans economicoadministratius de 
l'Estat en els termes que establisca la legislació de l'Estat, la Generalitat 
fomentarà les mesures oportunes per a la realització efectiva de la citada 
participació.» 

 
A més l'article 67.2 de l'EACV estableix que: 
 
«2. Per a aconseguir l'autonomia financera, la Hisenda de la Generalitat 

comptarà, en relació als instruments de finançament que integren la Hisenda 
Autonòmica, de la màxima capacitat normativa, així com amb les màximes 
atribucions respecte a les activitats que comprenen l'aplicació dels tributs i la 
resolució de les reclamacions que contra aquestes activitats se susciten, en els 
termes que determine la Constitució i la Llei orgànica prevista en l'article 157.3 
d'aquesta.» 

 
Com a antecedents, el Decret 119/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel 

qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i 
Model Econòmic, en el seu article 12.5, ja va crear el Jurat Econòmic 
Administratiu, indicant que «... és l'òrgan col·legiat que, directament o per 
delegació, resol les reclamacions econòmiques  administratives que 
s'interposen, en matèria de tributs propis, contra els actes administratius 
tributaris i determinades actuacions dels particulars; així com contra les 
actuacions realitzades per l'Institut Valencià d'Administració Tributària que 
determine la legislació vigent. El Jurat Econòmic Administratiu depén 
directament de la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 
i la seua composició, organització i funcions s'establiran per decret del Consell.» 

 
El Projecte de decret té per objecte, segons s'indica en el preàmbul, 

«continuar avançant en la conformació del Jurat, modificar l'esmentada 
exclusivitat de pertinença al Cos d'Advocats, possibilitant que altres funcionaris 
de carrera, amb mèrits suficients i acreditats per la seua pertinença al Cos 
Superior Tècnic d'Administració General de l'Administració de la Generalitat i 
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amb titulació específica en Dret, puguen ocupar l'esmentada titularitat de la 
Secretaria de Jurat Econòmic Administratiu». 

 
 
Tercera.- Procediment d'elaboració del Projecte de decret. 
 
L'elaboració del Projecte de decret i la seua tramitació s'ajusta, en gran 

part, al procediment i als tràmits regulats en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 
30 de desembre, del Consell, que contempla el procediment d'elaboració de 
les disposicions reglamentàries autonòmiques, que va ser desenvolupat pels 
articles 52 i següents del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre 
la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius 
de la Generalitat. 

 
Conforme a l'informe de necessitat i justificació, el Projecte de decret té 

per finalitat «L'aplicació del Decret 60/2019 ha posat de manifest l'existència 
de dificultats d'índole jurídica, perquè suposaria modificacions en la 
reglamentació del Cos d'Advocats de la Generalitat no abordables en aquest 
moment, així com de disponibilitat de recursos humans per a la cobertura de la 
titularitat de la Secretaria. És per això que resulta convenient per a continuar 
avançant en la conformació del Jurat, modificar l'esmentada exclusivitat de 
pertinença al Cos d'Advocats, possibilitant que altres funcionaris de carrera, 
amb mèrits suficients i acreditats per la seua pertinença al Cos Superior Tècnic 
d'Administració General de l'Administració de la Generalitat i amb titulació 
específica en Dret, puguen ocupar l'esmentada titularitat de la Secretaria de 
Jurat Econòmic Administratiu». 

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

d'elaboració del projecte de data 29 de juliol de 2020 del conseller d'Hisenda 
i Model Econòmic. 
 

Es va incorporar a les actuacions memòria justificativa, així com la 
memòria econòmica. 

 
Consta l’informe de l'Advocacia General de la Generalitat Valenciana de 

data 15 de setembre de 2020. 
 

 No consta en l'expedient remés els informes sobre impacte de gènere, 
així com els informes d'impacte sobre la infància i l'adolescència, i sobre la 
família. Ara bé, el contingut de la modificació del Decret 60/2019 projectada 
manca d'impacte en relació amb els citats col·lectius, doncs, d'una banda, se 
substitueix la referència, en el seu article 4, als Advocats de la Generalitat per 
la dels funcionaris del Cos Superior Tècnic de l'Administració General de la 
Generalitat; i per un altre, es reprodueix la Disposició Addicional Dècima de 
la Llei 9/2019, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera de 
la Generalitat. 
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 No obstant l'anterior, se suggereix que s'incorpore a l'expedient un 
informe en el qual s'al·ludisca a l'abast de la modificació projectada i al 
correlatiu nul impacte sobre els referits col·lectius. 
 
 En definitiva, i sense perjudici del ressenyat en el paràgraf anterior 
s'estima que en el present cas s'han verificat les regles de procediment que 
resulten d'aplicació a un Decret com el projectat, i s’acompleix el que regula 
la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i el Decret 24/2009, de 13 de 
febrer. 

 
 
Quarta.- Observacions a l'articulat. 
 
El projectat Decret remés és una disposició de caràcter general que 

modifica el Decret 60/2019, de 12 d'abril, del Consell, que regula 
l'organització i funcionament del Jurat Econòmic Administratiu, en els 
següents extrems: 

 
 A la part expositiva. 
 
 Si bé no consta citat expressament en la part expositiva de la norma 
projectada l'article 129 de la Llei 39/2015, reguladora del procediment 
administratiu comú, referit als principis de bona regulació, la justificació de 
tals principis, aquesta justificació es desprén de la lectura del propi Preàmbul 
del text remés. 

 
Modificació de l'article 4.3. 
 
Es preveia que la Secretaria del Jurat recaiguera necessàriament i de 

manera exclusiva en el cos d'advocats de la Generalitat, modificant ara que 
«serà exercida per funcionari de carrera i pertànyer al Cos Superior Tècnic de 
l'Administració de la Generalitat amb Llicenciatura o Grau en Dret, i tindrà rang 
de prefectura de servei equivalent a les vocalies». 

 
Aquest Consell Jurídic Consultiu en el seu Dictamen número 147/2019 

ja va realitzar l'advertiment a l'article 4.3 següent: «(…) Quant a la presència 
dels advocats de la Generalitat com a secretari del Tribunal, no consten dins 
de les funcions que la Llei 10/2005, de 9 de desembre d'assistència jurídica a 
la Generalitat, ni el Decret 84/2006, de 16 de Juny pel qual s'aprova el 
Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat li assignen. 

 
Actualment s'està tramitant una modificació del Decret 84/2006, de 16 

de juny, on es podrien haver inclòs les esmentades noves funcions de 
l'Advocacia, conforme als principis de bona regulació normativa, i seguint les 
indicacions de l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat “Les funcions 
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que se li atribueixen al secretari del jurat, que ha de ser un advocat de la 
Generalitat, necessàriament obliguen a efectuar un canvi en la regulació pròpia 
de les funcions dels advocats de la Generalitat, atés que en la regulació vigent, 
no estan previstes aquestes funcions.» 

 
Per tant, aquesta modificació recull el parer d'aquesta Institució ja 

formulat en el seu citat Dictamen 147/2019, referent al vigent Decret 
60/2019. 
 
 

Introducció de la disposició addicional segona. Funcionament 
unipersonal de jurat. 
 

Aquesta segona modificació fa referència a l'habilitació per a actuar com 
a òrgan unipersonal a qualsevol membre del jurat. 

 
En concret diu així la proposta de modificació: «Mentre no es produïsca 

l'assumpció efectiva de la competència per a la resolució de les reclamacions 
econòmiques administratives a què es refereix l'article 59.1 de la Llei 22/2009, 
de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es 
modifiquen determinades normes tributàries, el Jurat Econòmic Administratiu 
podrà actuar com a òrgan unipersonal, en totes les seues funcions, mitjançant 
qualsevol dels seus membres, inclosa la persona que exercisca la presidència, 
i d'acord amb l'assignació d'expedients i distribució de tasques que fixe la seua 
presidència”. 

 
S'introdueix una excepció amb caràcter transitori al que disposa 

l'article 5.3 del Decret 60/2019, en el qual s'estableix: 
 
«3. El Jurat Econòmic Administratiu de la Generalitat pot actuar de 

manera unipersonal mitjançant la persona titular d'una vocalia o de la 
secretaria, en la resolució d'inadmissibilitats o qüestions incidentals o en 
l'arxivament d'actuacions en cas de caducitat, renúncia, desistiment o 
satisfacció extraprocessal. La resta de resolucions s'acorden pel Ple». 

 
Aquesta norma ja estableix la possibilitat que es puga actuar de manera 

unipersonal en certs casos determinats. 
 
Amb la reforma proposada es transcriu textualment la disposició 

addicional desena de la Llei 9/2019 de la Generalitat, i s'habilita de manera 
genèrica tots els membres de l'òrgan col·legiat, a actuar com a òrgan 
unipersonal. 
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Cinquena.- Aspectes de redacció. 
 
Des de l'òptica de l'ús d'un llenguatge no sexista, s'ha aplicat 

correctament, ja que durant el text s'han utilitzat expressions com «la persona 
que exercisca la presidència» ajustant-se al que disposa la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, d'igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, 
de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. 

 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
Pel que queda exposat, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte de decret, del Consell, pel qual es modifica el Decret 

60/2019 que regula l'organització i funcionament del Jurat Econòmic 
Administratiu és conforme amb l'ordenament jurídic. 
 

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. 


