
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    060/2021 
Expedient   032/2021 
 

 
 
           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 

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 20 de gener de 2021, 

que va ser registrada d’entrada el dia 26 de gener, el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït 
per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, sobre el Projecte de Decret del Consell, pel qual es modifica el 
Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial (IVACE), aprovat pel Decret 4/2013, de 4 de gener, 
del Consell. 

 
 
 

 
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  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 
ANTECEDENTS 

 
Primer. La sol·licitud de dictamen porta la seua causa del nostre 

precedent Dictamen 267/2018, aprovat pel Ple d’aquesta institució consultiva 
en la sessió celebrada el dia 25 d’abril de 2018, en el qual després dels 
antecedents i consideracions que consten en el Dictamen, als quals ens 
remetem, es va concloure en el següent: 
 

Que el Consell pot procedir a l’aprovació del Projecte de decret pel qual 
es modifica el Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial (IVACE), aprovat pel Decret 4/2013, de 4 de gener, 
del Consell, a resultes de la remissió a aquest Consell Jurídic Consultiu de 
l’Informe preceptiu i vinculant de la Conselleria competent en matèria d’hisenda 
al qual es refereix l’article 26 de la Llei 1/2015, l’absència del qual habilitaria 
una observació essencial». 
 

Segon. Amb data 2 de maig de 2018, la sotssecretària de la Conselleria 
proponent va remetre a la Direcció General de Pressupostos de la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic la sol·licitud de l’informe preceptiu requerit en la 
conclusió del Dictamen 267/2018, ja citat. 
 

Tercer. Consta un informe de la directora general de Pressupostos de 
data 13 d’octubre de 2018, favorable, «sense perjudici de les autoritzacions i/o 
informes preceptius que procedisquen, establits per la normativa vigent en la 
matèria», i la següent consideració final: 
 

«D’altra banda, s’ha de tindre en compte, d’acord amb el que disposa la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, que tot increment de despesa real que es produïsca en l’entitat haurà 
de realitzar-se sota l’estricte compliment de la Regla de Despesa prevista en 
l’article 12 de l’esmentada Llei». 
 

Quart. Mitjançant ofici de la sotssecretària de la Conselleria consultant, 
de 23 d’octubre de 2018, dirigit a aquest Consell Jurídic Consultiu es va 
procedir a la remissió de l’Informe de la directora general de Pressupostos, 
anteriorment referenciat, a l’efecte del pronunciament d’aquesta institució, de 
conformitat amb la conclusió del Dictamen 267/2018. 

 
Cinqué. Consta escrit aportat en la sol·licitud remesa, i en la 

documentació corresponent al referit Dictamen, l’escrit dirigit pel secretari 
general d’aquesta Institució a la sotssecretària de la Conselleria consultant, 
del tenor literal següent: 
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«En contestació al vostre escrit de data 23 d’octubre, us comunique que 
el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en sessió de 
24 d’octubre de 2018, ha considerat esmenada l’absència de l’informe de 
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, que va apreciar en el 
Dictamen 267/2018, de 25 d’abril». 
 

Sisé. Amb data 12 de maig de 2020, el sotssecretari de la Conselleria 
proponent, en compliment del que preveu l’article 55 del Decret 24/2009, de 
13 de febrer, del Consell, sobre la forma, estructura i procediment d’elaboració 
dels projectes normatius, i de l’article 69.2.d) de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, i vista la documentació del projecte, es va elevar el text 
al Consell, per a la seua aprovació. 
 

Consta el text del Projecte de Decret, subscrit pel conseller d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de data 31 d’octubre de 
2018, 
 

Seté. El 9 de desembre de 2020, el secretari general administratiu de 
la Conselleria proponent va sol·licitar de l’Advocacia General de la Generalitat 
un informe jurídic preceptiu, traslladant els antecedents de la norma en 
relació amb la seua no remissió al Consell, de conformitat amb la següent 
consideració: 

 
«No obstant l’anterior, el citat projecte no va poder ser sotmés a 

l’aprovació del Consell a causa de controvèrsies relacionades amb certes 
competències de l’IVACE en matèria d’innovació que l’Agència Valenciana de la 
Innovació reclamava com a pròpies, complicant-se posteriorment el panorama 
amb la creació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital, titular de les competències en la matèria. 

 
Superades aquestes diferències, el projecte que se sotmet ara a l’informe 

de l’Advocacia, és conforme amb les últimes modificacions normatives operades 
tant a nivell legal mitjançant la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la 
Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 
d’organització de la Generalitat, com a reglamentàries, pel Decret 168/2020, 
de 30 d’octubre, del Consell, de modificació del Decret 105/2019, de 5 de juliol, 
del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i 
de les conselleries de la Generalitat». 
 

Huité. Consta emés Informe de l’Advocacia General de la Generalitat, 
de data 18 de desembre de 2020, que tan sols trasllada com a observació 
sobre el projecte que, a partir del que disposa l’article 102.2 de la Llei 9/2019, 
«es considera convenient la seua remissió als departaments o entitats en 
l’àmbit de les quals poguera incidir, com el cas de la Conselleria d’Innovació, 
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Universitats, Ciència i Societat Digital i de l’Agència Valenciana de la 
Innovació». 
 

Nové. Remés amb data 22 de desembre de 2020 el text del Projecte de 
Decret als dos departaments anteriors, consta adjunt en la documentació 
remesa a aquest Consell l’escrit d’al·legacions de l’Agència Valenciana de la 
Innovació, subscrit per la seua secretària general amb data 23 de desembre 
de 2020. 
 

Desé. La directora general de l’IVACE va remetre un escrit al 
sotssecretari de la Conselleria consultant, de sol·licitud d’emissió del nostre 
Dictamen, remetent un nou text del Projecte de Decret i manifestant «vistes 
les al·legacions remeses per l’Agència Valenciana de la Innovació». Cal destacar 
que també s’adjunta un informe ad hoc de valoració del tràmit de consulta, 
sobre l’adaptació del text a les al·legacions, motivant o justificant la seua 
acceptació o rebuig, i el text adjunt identifica les modificacions realitzades, 
coincidents amb les al·legacions de l’Agència Valenciana de la Innovació. 

 
I en tal estat l’expedient, amb data 20 de gener de 2021, i registrada en 

aquest òrgan el dia 26, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball va adjuntar còpia de l’expedient, indexat i en 
format electrònic amb sol·licitud del nostre Dictamen, a l’efecte del que 
disposa l’apartat 4 de l’article 10 de la nostra Llei de creació, per a l’emissió 
del nostre dictamen preceptiu. 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
Primera. Sobre el caràcter de la consulta. 
 
Aquesta consulta és preceptiva a tenor del que disposa l’article 10 de la 

Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu, 
segons el qual aquesta Institució haurà de ser consultada sobre els projectes 
de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de 
lleis i les seues modificacions. 

 
Tal com ja vam exposar en l’anterior dictamen, el contingut dels 

preceptes del Projecte de Decret objectiva una doble naturalesa en la matèria 
que es pretén regular: «uns amb un marcat caràcter organitzatiu i de 
funcionament l’avaluació del qual no resulta preceptiva de conformitat amb la 
nostra Llei de creació, mentre que uns altres obeeixen a un caràcter executiu -
de desenvolupament, complement o implementació- de normes amb rang de llei, 
i de manera fonamental en relació amb la configuració de la naturalesa jurídica 
de l’IVACE». 
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Segona. Sobre l’adequació del text proposat al nostre Dictamen 
267/2018. 

 
Havent-se pronunciat ja aquest Consell Jurídic Consultiu en el nostre 

anterior Dictamen 267/2018, al contingut íntegre del qual ens remetem, la 
remissió de l’Informe de la Direcció General de Pressupostos va motivar el 
pronunciament d’aquest Consell Jurídic Consultiu, de considerar esmenada 
l’absència de l’informe de la Conselleria competent en matèria d’hisenda, i en 
conseqüència, la conformitat del Projecte de Decret amb l’ordenament jurídic, 
sense la reserva expressada que haguera motivat una observació essencial. 

 
No havent sigut sotmés el Projecte de Decret a l’aprovació del Consell, 

com a conseqüència de les circumstàncies descrites en l’antecedent seté, el 
nou text aportat ha sigut modificat com a conseqüència de les tres al·legacions 
de l’Agència Valenciana de la Innovació, assumides en la redacció final, que 
delimiten amb major precisió les funcions entre els diferents ens amb 
atribucions en la matèria, sense que puga apreciar-se cap reserva de 
naturalesa jurídica sobre aquest tema. 

 
El text del projecte s’ajusta al que preveu l’article 102 de la Llei 9/2019, 

ja citada, que va regular el règim jurídic i competències de l’IVACE, sent bona 
part del text del projecte en aquestes matèries reproducció literal del text de 
la Llei. 
 
 

Tercera . Observacions de caràcter singular. 
 
A la redacció del preàmbul. 
 
Malgrat no haver sigut indicat en el precedent Dictamen 267/2018, s’ha 

d’advertir que 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». 

 
Aquests principis de bona regulació resulten aplicables a la potestat 

reglamentària de les comunitats autònomes (ex. STC de 24 de maig de 2018), 
no així a la iniciativa legislativa en seu autonòmica. 

 
Per tant, sent que es tracta d’una disposició reglamentària, haurà de 

procedir-se a la justificació d’aquests principis de bona regulació, de manera 
que en la norma projectada s’explique i justifique la seua adequació, no sols 
mitjançant la cita del precepte i el detall dels principis, amb una mera 
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invocació, sinó que a més haurà de motivar-se l’adequació de la norma 
projectada a aquests principis. 

 
Aquesta observació té caràcter essencial, a l’efecte de l’article 77.3 del 

Reglament d’aquest Consell Jurídic Consultiu. 
 

A la redacció de l’apartat 3 de l’article 5 de l’annex. 
 
Hem de recordar, no obstant això, que sobre la redacció de l’apartat 3 

de l’anteriorment numerat com a article 3 de l’annex efectuem una 
consideració recomanant l’exclusió de l’expressió «"exclosos del còmput les 
persones que formen part del mateix en funció del càrrec específic que 
exercisquen". I haurà d’afegir-se al final d’aquest apartat 3 "referida a la 
composició total del Consell de Direcció"». 

 
Aquestes recomanacions han sigut ateses en la versió final que se’ns 

trasllada. Així mateix, expressem el següent advertiment: 
 
«Sobre aquest tema ha de tindre’s en compte que la Llei 9/2003, de 2 

d’abril, de la Generalitat, d’igualtat entre dones i homes, exigeix la paritat 
d’homes i dones en la composició global de l’òrgan. Quan aquest preveu la 
pertinença al mateix de membres en funció d’un càrrec i la d’uns altres que han 
de completar aquesta composició, la designació d’aquests últims haurà de 
reequilibrar la disparitat que puga haver-se produït». 

 
La redacció final del text normatiu assumeix no sols l’observança del 

principi de paritat en la composició del Consell de Direcció sinó el següent 
contingut addicional: 

 
«A aquest efecte, cada organisme, institució, associació i organització, als 

quals els corresponga la designació de vocalies, facilitarà la composició de 
gènere que permeta la representació paritària entre homes i dones referida a la 
composició total del Consell de Direcció». 

 
Aquesta redacció no s’ajusta a la manera en què es conforma la 

composició del Consell de Direcció. 
 
Atés que la presidència i les tres primeres vocalies recauen en les 

persones titulars de determinades entitats, i que les dues següents seran 
designades, respectivament, per les conselleries competents en matèria del 
sector públic i d’hisenda, la resta de fins a un màxim de sis persones són 
designades per la Presidència de l’entitat. 

 
Per tant, el text del precepte haurà d’acomodar-se al fet que, a partir 

del sexe de la presidència i les tres vocalies, i de la representació de la resta 
de conselleries, el que correspon és que les institucions, associacions i 
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organitzacions de caràcter econòmic i social puguen proposar representants 
i que, entre ells, la designació de vocalies, que correspon a la Presidència de 
l’entitat, siga la que assegure la composició paritària de sexe, expressió que 
també s’haurà de traslladar al text d’aquest precepte (“composició de sexe”). 
 

La resta de modificacions, com ja expressem en el nostre Dictamen 
anterior, resulten conformes amb l’ordenament jurídic i no efectuen cap 
alteració del règim jurídic que es desprén de la Llei 1/2015, i de la Llei 
9/2019. 

 
S’ha formulat una observació essencial sobre el contingut del 

preàmbul. 
 

III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 

 Que el Projecte de Decret del Consell, pel qual es modifica el Reglament 
d’organització i funcionament de l’Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE) aprovat pel Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, 
és conforme amb l’ordenament jurídic sempre que s’atenga l’observació 
essencial formulada. 

 
V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 

 
 
 València, 3 de febrer de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER DE ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. 


