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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 3 de febrer de 2021, sota la Presidència de 

l’Honorable Senyora 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 V. H., de 18 de gener de 2021 
(Registre d’entrada de data 19 de gener), el Ple del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana ha examinat amb caràcter urgent l’expedient 
instruït per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, 
sobre el Projecte d’Ordre de desenvolupament parcial del Decret Llei 9/2020, 
de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents en els àmbits de seguretat 
ferroviària, de ports de titularitat de la Generalitat i del taxi. 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 
Primer. Mitjançant l’escrit avantdit, el sotssecretari de la Conselleria de 

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

 
Aquest expedient porta la seua causa del nostre precedent Dictamen 

643/2020, en l’antecedent tercer del qual ens pronunciem de la manera 
següent sobre el procediment d’elaboració de la norma: 

 
«En relació amb la norma sotmesa a consulta resulta d’aplicació l’article 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
De manera addicional, no consten tampoc emesos els següents informes: 
 
1. Informe d’impacte de gènere, i en la infància i l’adolescència. 
 
2. Informe jurídic, preceptiu, de l’Advocacia de la Generalitat. 
 
La fórmula aprovatòria de la norma projectada, no obstant això, es 

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

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

termes generals, sense explicar ni concretar les modificacions projectades i la 
seua justificació, per la qual cosa s’estima que ha de completar-se el citat 
informe en tal sentit. 

 
En conseqüència, en l’estat actual del Projecte d’ordre de la Conselleria 

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

 
La conclusió del Dictamen 643/2020 va ser la següent: 
 
«Que en l’estat actual del Projecte d’ordre de la Conselleria de Política 

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

Segon. De conformitat amb la nova sol·licitud de dictamen, consten 
aportats els següents documents: 

 
1. Resolució del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i 

Mobilitat, de 20 d’octubre de 2020, per la qual s’autoritza l’inici del procediment 
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d’elaboració del Projecte d’Ordre, i s’encomana la seua tramitació a la Direcció 
General de Ports, Aeroports i Costes. 

 
2. Informe de la directora general de Ports, Aeroports i Costes, de 14 de 

gener de 2020, en el qual s’indica que tant la norma com el seu posterior 
desenvolupament i aplicació no afecta cap dels programes informàtics, i no 
resulta necessària la prèvia obtenció de l’informe de la Direcció General de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 

 
3. Informe de la mateixa data i autoritat, pel qual es justifica l’omissió de 

la realització del tràmit d’audiència, atesa la naturalesa de la norma, de 
desenvolupament parcial d’un Decret llei, i així mateix per no imposar cap mena 
d’obligació als destinataris, i ser a més una regulació parcial de la matèria. 

 
4. Informe també de la mateixa data i autoritat, concloent en la nul·la 

incidència de la norma sobre la competitivitat, a l’efecte de la Instrucció número 
1/2015, de la Direcció General d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, 
sobre l’elaboració de l’Informe de Competitivitat en la tramitació de projectes 
normatius. 

 
5. Informe sobre impacte en la família del projecte de normatiu, també 

subscrit el dia 14 de gener per la meritada directora general, informant de la 
inexistència d’impacte en matèria de família. 

 
6. Memòria econòmica, subscrita en la mateixa data i per la mateixa 

autoritat, amb la següent conclusió: 
 
«La disposició proposada habilita l’elaboració d’una nova Ordre de 

desenvolupament parcial del Decret llei 9/2010, de 3 de juliol, del Consell, de 
mesures urgents en els àmbits de seguretat ferroviària, de ports de titularitat de 
la Generalitat i del taxi, que manca de cost repercutible en els pressupostos de la 
Generalitat donada l’absència de despesa però sí que afectarà els ingressos 
previstos en aquest pressupost en una quantitat estimada dels seus ingressos 
anuals que ascendeixen a 3.603.084,00 €». 

 
7. Informe de necessitat i oportunitat de 14 de gener de 2020, de la 

directora general encarregada de la tramitació, motivant la necessitat de la 
norma i l’emissió dels informes preceptius. 

 
8. Informe justificatiu de la no realització dels tràmits de participació 

pública, previstos en l’article 47 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, 
de transparència, bon govern i participació ciutadana, considerant que aquesta 
omissió entra dins dels supòsits previstos en l’apartat 4 de l’article 133 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
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9. Informe sobre l’impacte de gènere, així mateix subscrit el dia 14 de 
gener de 2020 per la directora general competent en la matèria, considerant 
neutre l’impacte de la modificació proposada, al no afectar la igualtat entre 
homes i dones, i no introduir cap discriminació entre tots dos sexes. 

 
10. Informe de l’Advocacia General de la Generalitat, de 10 de novembre 

de 2020. 
 
11. Text del Projecte d’Ordre, sense datar, en doble versió en valencià i 

castellà, sobre el qual s’efectuarà el nostre Dictamen. 
 
I estant l’expedient en tal estat, i amb el contingut expressat, mitjançant 

ofici del sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques 
i Mobilitat, de 18 de gener de 2021, es va remetre la sol·licitud del nostre 
Dictamen, amb l’apel·lació al seu caràcter urgent. 
 
 

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 de Dictamen ha sigut formulada amb caràcter urgent, en 

relació amb l’apartat 2 de l’article 14, que preveu que quan en l’escrit de 
remissió dels expedients «es faça constar la urgència del dictamen, el termini 
màxim per a la seua emissió serà de deu dies». 

 
Tot i que l’escrit de sol·licitud no motiva la urgència, de la redacció del 

preàmbul i dels informes subscrits per la directora general de Ports, Aeroports 
i Costes per a justificar la falta d’audiència del projecte normatiu, es desprén 
que l’extraordinària i urgent necessitat que va justificar l’aprovació del Decret 
llei es projecta, així mateix, sobre l’Ordre, per tractar-se d’un 
desenvolupament parcial d’aquesta norma. 

 
 
Segona. El marc general normatiu i finalitat del Projecte. 
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El present Projecte d’Ordre té per finalitat exclusiva procedir a un 
desenvolupament parcial dels articles 1 a 5 del capítol I del Decret llei 9/2020, 
que regulava diferents mesures de suport econòmic als usuaris i operadors 
portuaris. Aquest conjunt de mesures, destinades a tots els operadors 
portuaris i usuaris dels ports de competència de la Generalitat (article 4), i 
compatibles amb altres mesures de caràcter tributari o laboral (article 5), eren 
les següents: 

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

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

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

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

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

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

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

concreten en dues deduccions de taxes (articles1 i 2) i una moratòria i, segons 
es justifica per part de la Conselleria competent en matèria de ports, suposa 
un desenvolupament del que disposa el Decret llei. 

 
 
Tercera. Procediment d’elaboració. 
 
Sent aplicable l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del 

Consell, per a l’elaboració dels reglaments, atés que es tracta del 
desenvolupament reglamentari d’un Decret llei, de la informació remesa es 
desprén que la tramitació, a pesar que provinga d’una norma aprovada en 
una situació d’extraordinària i urgent necessitat, podia haver contemplat un 
tràmit d’audiència, en un sector d’activitat, en el qual resulten identificats 
amb claredat els beneficiaris de la mesura. 

 
En el nostre Dictamen 643/2020 advertíem que la norma no havia sigut 

remesa ni a la resta de departaments del Consell, ni amb caràcter singular a 
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la Conselleria competent en matèria d’hisenda, per a recaptar els tres 
informes següents: 

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

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

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

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

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

 
Respecte del primer, la seua absència resulta motivada mitjançant 

l’emissió d’un informe en el qual és la pròpia Direcció General encarregada de 
la tramitació de la norma la que ho considera innecessari, i impedeix que siga 
la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, 
l’encarregada d’apreciar aquest caràcter. Sobre el segon, no consta motivació 
de l’absència de la sol·licitud de l’informe de la Direcció General de 
Finançament i Fons Europeus, que aquest Consell Jurídic Consultiu 
considerava oportú recaptar ad cautelam. 

 
Sobre l’Informe de la Conselleria competent en matèria d’hisenda, 

consideràvem necessària l’emissió d’un informe, tant a l’efecte del que disposa 
l’article 26 de la Llei 1/2015, com en relació amb les atribucions d’aquest 
Departament en matèria de tributs. L’apartat 1 d’aquest precepte estableix 
que «amb caràcter previ a l’aprovació de disposicions legals i reglamentàries», 
la Conselleria amb competències en matèria d’hisenda ha d’emetre un informe 
«de caràcter preceptiu i vinculant, respecte a la seua adequació a les 
disponibilitats pressupostàries i als límits dels escenaris pressupostaris 
pluriennals». No obstant això, i com a excepció a la preceptivitat de l’informe, 
l’apartat 3 excusa la seua sol·licitud i emissió «quan de la memòria econòmica 
es desprenga que la seua aplicació no comporta despesa», i condicionat tot 
això al fet que «en el text que se sotmeta a aprovació o autorització, s’incloga, 
a través de la incorporació d’un apartat, article, disposició o clàusula específica, 
una referència expressa a la no incidència pressupostària de l’actuació en 
qüestió». 

 
Aquest Informe, malgrat l’expressat en el nostre Dictamen 643/2020, 

no ha sigut sol·licitat. L’Informe de l’Advocacia General de la Generalitat 
efectua la consideració següent: 
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«Recordem que l’article 26 de la Llei 1/2015 regula l’emissió d’un informe 
per part la conselleria amb competències en matèria d’hisenda quan s’està 
tramitant qualsevol disposició legal i reglamentària, informe que pot obviar-se 
si l’aplicació de la disposició no comporta despesa. En aquest cas, no comporta 
despesa, encara que sí disminució d’ingressos, per la qual cosa recomanem que 
se sol·licite aquest informe. Això no obstant, atés que estem davant un 
desenvolupament d’un decret llei del Consell que ja va tindre en compte aquesta 
pèrdua d’ingressos, considerem que si la conselleria competent en matèria 
d’hisenda ha tingut en compte aquesta pèrdua d’ingressos no serà preceptiu 
l’informe de l’article 26 de la Llei 1/2015». 

 
Al nostre judici, de la memòria econòmica queda acreditada la notable 

incidència pressupostària del text que es pretén aprovar, que és precisament 
el que l’apartat 3 de l’article 26 exigeix per a exceptuar l’emissió de l’informe, 
ja que el sentit del precepte és assegurar que la Conselleria competent en 
matèria d’hisenda informe favorablement l’impacte i la incidència 
pressupostària de la norma i la seua influència en la despesa pública, i no 
únicament sobre l'absència en l'estat de despeses del pressupost, com sembla 
pretendre's; i, lògicament, l’impacte sobre la despesa pública i la incidència 
pressupostària de la norma pot produir-se tant com conseqüència de 
l’increment de l’estat de despeses, com per la reducció de l’estat d’ingressos, 
com succeeix en aquest cas. 

 
La presumpció a la qual al·ludeix l’Informe de l’Advocacia sobre el 

coneixement de la Conselleria competent en matèria d’hisenda, en haver sigut 
el Consell el que va aprovar el Decret llei, no inhabilita la necessitat que 
aquest informe haguera sigut recaptat, en la seguretat que haguera sigut 
favorable, i tenint en compte que la norma no compta amb cap «apartat, 
article, disposició o clàusula específica», com exigeix l’article 26.3, sobre «la no 
incidència pressupostària de l’actuació en qüestió». 

 
Aquesta absència, reiterada malgrat el contingut del nostre Dictamen 

643/2020, mereix una observació essencial a l’efecte del que disposa l’article 
77.3 del nostre Reglament. 

 
 

Quarta. Estructura del projecte. 
 
El text projectat s’articula en una part expositiva, una part dispositiva 

composta de 4 articles i una parteix final integrada tan sols per una disposició 
final única, sobre l’entrada en vigor. 

 
 
Cinquena. Observacions de caràcter singular al Projecte d’Ordre. 
 
Sobre el rang de la norma. 
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La disposició final primera del Decret llei («Habilitació per al 

desenvolupament reglamentari»), efectua una clara i directa habilitació per al 
desenvolupament reglamentari de la norma al Consell: «El Consell podrà dictar 
les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament, execució i 
compliment del que disposa aquest decret llei».  

 
De manera excepcional la disposició final permet un supòsit 

d’habilitació excepcional a favor de la persona titular de la Conselleria 
competent en matèria de transport i ports, que «podrà dictar els actes i 
disposicions reglamentàries que siguen necessaris en aquells supòsits en els 
quals aquest decret llei atribueix expressament la competència a la conselleria, 
conforme a la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell». 

 
En les matèries compreses en els articles 1 a 5 (capítol I del Decret llei), 

només l’article 3 preveu una atribució expressa de la competència a la 
Conselleria, sobre moratòria en les liquidacions de taxes («Mitjançant resolució 
del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, s’establirà una 
moratòria en les liquidacions en les taxes que es generen per ús i ocupació 
d’espais portuaris i serveis prestats, de manera que les liquidacions afectades 
en el període 2020-2021 es veuran postergades en la seua emissió i cobrament, 
segons un calendari que acompanyarà la citada resolució i que en cap cas 
s’estendrà més enllà del 31 de desembre de 2021». 

 
Per tant, i sent que l’habilitació per al desenvolupament reglamentari 

ha sigut atribuïda al Consell, únicament si existira una atribució expressa a 
la Conselleria competent per raó de la matèria, seria possible que el Decret 
llei poguera ser desenvolupat mitjançant Ordre de la Conselleria, la qual cosa 
no succeeix en aquest cas, ja que la regulació del desenvolupament no afecta 
la moratòria de les liquidacions a les quals es refereix l’article 3 del Decret llei, 
única atribució expressa al conseller de Política Territorial, Obres Públiques i 
Mobilitat. 

 
Fins i tot sent conscients que bona part del contingut de la norma és 

reproducció del contingut del Decret llei, resulta evident que, a través de 
l’Ordre i mitjançant la decisió del conseller competent per raó de la matèria, 
se sostrau de la decisió del Consell l’acord d’inici del procediment per a la 
posada en marxa de les referides deduccions i, com ja s’ha examinat, sense 
el coneixement de la Conselleria competent en matèria d’hisenda i tributs. 

 
El propi text del preàmbul justifica l’atribució per a aprovar la norma 

en la consideració següent: 
 

«La present Ordre es dicta d’acord amb l’article 37 de la Llei 5/1983, de 
30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i en desenvolupament del que 
disposa la disposició final primera del Decret llei 9/2020 que ha disposat que 
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la persona titular competent en matèria de ports podrà dictar els actes i les 
disposicions reglamentàries que siguen necessaris en aquells supòsits en els 
quals aquest decret llei atribueix expressament la competència a la conselleria, 
conforme a la Llei 5/83, de 30 de desembre, del Consell». 

 
Tal com s’ha motivat, el contingut del projecte normatiu no es troba 

entre les matèries respecte de les quals el Decret llei atribueix expressament 
la competència a la Conselleria, la qual cosa justifica que aquesta observació 
sobre el rang normatiu utilitzat siga qualificada com a essencial, a l’efecte del 
que disposa l’article 77.3 del nostre Reglament. 
 
 

Al títol. 
 
El títol de la norma incorpora una referència al Decret llei 9/2020, de 3 

de juliol, del Consell, de mesures urgents en els àmbits de seguretat 
ferroviària, de ports de titularitat de la Generalitat i del taxi, si bé, eliminant 
la referència en la cita de la norma, després de la data, al fet que és del 
Consell, que haurà de ser incorporada. 

 
 
Al preàmbul. 
 

 La redacció final de la fórmula aprovatòria anticipa el resultat de la 
consulta a aquest Consell, i s’ha d’adequar al que disposa l’article 2.5 de la 
Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, indicant-se «conforme amb» 
o «oït» aquest «Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana», en funció 
que s’assumisquen o no les observacions essencials que puguen formular-se. 

 
Així mateix, com ja es va observar en el nostre Dictamen núm. 

261/2019 –reiterat en el posterior Dictamen 409/2019–, i de reiterada 
observació posterior, l’article 129.1 de la Llei 39/2015 disposa que «En 
l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, les 
administracions públiques actuaran d’acord amb els principis de necessitat, 
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència. En 
l’exposició de motius o en el preàmbul, segons es tracte, respectivament, 
d’avantprojectes de llei o de projectes de reglament, quedarà prou justificada 
la seua adequació a aquests principis». Aquest apartat recull els principis de 
bona regulació que, si bé no són aplicables a la iniciativa legislativa dels 
governs autonòmics, sí que ho són a la potestat reglamentària de les 
comunitats autònomes, conforme resulta de la Sentència del Tribunal 
Constitucional 55/2018, de 24 de maig. 

 
Per tant, trobant-nos davant una disposició reglamentària, haurà de 

procedir-se a justificar la seua adequació als principis de bona regulació, de 
manera que en la norma projectada s’explique i justifique que s’adequa als 
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principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència i eficiència. 

 
Aquesta observació és essencial als efectes previstos en l’article 77.3 

del Reglament d’aquest Consell. 
D'altra banda, considerem que el primer paràgraf del preàmbul hauria 

de completar-se amb la referència al Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, 
pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions 
causades pel SARS-CoV-2, i la Resolució de 29 d'octubre de 2020 del Congrés 
dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de 
la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel citat Reial decret. 
 

 
A l’article 3. Requisits. 
 
L’apartat 2 del precepte, per al desenvolupament de l’apartat 2 de 

l’article 1 del Decret llei, modifica substancialment la redacció del Decret llei. 
Així, el Decret llei determinava que la deducció prevista en aquest apartat, a 
atorgar-se per a les entitats que ostenten en una sèrie d’activitats drets 
derivats d’una autorització o concessió per a l’ocupació i explotació d’espais 
en la zona de servei dels ports de la Generalitat, o incorporen en les seues 
instal·lacions locals i superfícies destinades a aquestes, en aquests espais 
concrets: 

 
«a) Transport de passatge en règim de cabotatge, interior o trànsit de 

badia. 
 
b) Activitats nàutiques: xàrters, excursions, lloguer, escoles. 
 
c) Hostaleria i locals de restauració. 
 
d) Altres instal·lacions que incloguen les anteriors activitats». 
 
És cert que la redacció de l’Ordre difereix del que disposa el Decret llei, 

probablement amb millor propòsit, perquè considera que per a beneficiar-se 
de les mesures és necessari desenvolupar-les directament o a través d’altres 
instal·lacions, eliminant la lletra d) de l’article 1 del Decret llei, i deixant tan 
sols en tres les activitats susceptibles de benefici de la deducció, perquè la 
lletra d) no és estrictament una activitat, sinó una forma d’exercici de les 
anteriors. En qualsevol cas, resulta evident que, tot i amb el millor propòsit, 
la present Ordre matisa la redacció del Decret llei. 
 

Als efectes previstos en l’article 77 del Reglament d’aquest Consell, 
s’han formulat tres observacions essencials sobre l’absència del Informe de 
la Conselleria competent en matèria d’hisenda, sobre el rang de la norma i 
sobre el contingut del preàmbul. 
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III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte d’Ordre de la Conselleria de Política Territorial, Obres 

Públiques i Mobilitat, de desenvolupament parcial del Decret Llei 9/2020, de 
3 de juliol, del Consell, de mesures urgents en els àmbits de seguretat 
ferroviària, de ports de titularitat de la Generalitat i del taxi, és conforme amb 
l’ordenament jurídic, sempre que s’atenguen les observacions essencials que 
s’han formulat. 
 
 
 V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 

València, 3 de febrer dde 2021 
 
 
 
       EL SECRETARI GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HBLE. SR. CONSELLER DE POLITICA TERRITORIAL, OBRES 
PUBLIQUES I MOBILITAT. 


