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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 10 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 
(Registres d’entrada de 25 de gener), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat amb caràcter «urgent» l’expedient instruït 
per la Vicepresidència Primera del Consell i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, en relació al Projecte de decret pel qual es regula i aprova el Mapa 
de serveis socials de la Comunitat Valenciana. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
Primer.- Mitjançant un escrit del sotssecretari de la Vicepresidència 

Primera del Consell i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de data 20 
de gener de 2020, es va remetre a aquest Òrgan consultiu el Projecte de decret 
pel qual es regula i aprova el Mapa de serveis socials de la Comunitat 
Valenciana. 
 

L’expedient està integrat pels informes i tràmits exigits per la normativa 
aplicable a l’elaboració de les disposicions administratives de caràcter 
general. 

 
 
Segon.- Justificació de la norma. 
 
Conforme es recull en l’Informe de necessitat i oportunitat, emés el 28 

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

 
I s’afig que: 
 
«El decret pretén, doncs, desenvolupar la Llei de serveis socials inclusius 

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

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

s’explicita després en l’articulat del decret, s’han tingut en compte uns principis 
l’ordre d’importància dels quals és indistint: a) tindre en compte l’actual 
configuració dels serveis socials quant a la seua organització i finançament 
amb la finalitat que el període de transició cap a la nova configuració del SPVSS 
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no genere especials disfuncions; b) partir de l’actual organització 
administrativa dels municipis dins de les demarcacions territorials històrica i 
culturalment consolidades a les comarques (requisit previst en la disposició 
addicional quinzena de la Llei 3/2019); i c) el respecte per l’actual organització 
supramunicipal d’entitats locals per a la gestió dels serveis socials en la seua 
forma de mancomunitats. (…) 

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

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

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

concret del SPVSS, sorgida amb l’entrada en vigor de la Llei de Serveis Socials 
Inclusius, obliga, entre altres actuacions, a fer una tasca de concreció de les 
demarcacions territorials esmentades de zones bàsiques, àrees i departaments 
de serveis socials, en la realitat del territori de la Comunitat Valenciana. Una 
tasca que emana expressament d’aquesta Llei en els seus articles 21.2 i 26. 
Això és, per a la posada en marxa i la implantació efectiva de la Llei de serveis 
socials inclusius és requisit imprescindible elaborar un Mapa de serveis socials 
de la Comunitat Valenciana. 
(…)». 

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

del citat mapa de serveis socials, assenyalant que: 
 

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

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

per a dictamen d’aquest Consell. 
 
 

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

La sol·licitud es formula com a «urgent» en virtut del que disposa l’article 
14 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació d’aquest Consell Jurídic. 
 

 
Segona.- El marc general normatiu. 
 

 Els sistemes de serveis socials constitueixen un dels pilars de l’estat 
social i democràtic de dret sorgit a partir de l’aprovació de la Constitució en 
1978, la qual atribueix en l’article 148.1.20 la competència exclusiva en 
matèria d’assistència social a les comunitats autònomes.  
 
 L’article 148.1.20 de la Constitució Espanyola atribueix competències 
a les comunitats autònomes en matèria de serveis socials.  
 

Per la seua banda, els apartats 24 i 27 de l’article 49.1 de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana disposen que la Generalitat té 
competència exclusiva sobre les matèries següents: 
 
 «24. Serveis Socials. 
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 27. Institucions públiques de protecció i ajuda de menors, joves, 
emigrants, tercera edat, persones amb discapacitat i altres grups o sectors 
necessitats de protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, 
reinserció i rehabilitació». 
 
 En exercici de la competència citada i en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana es va aprovar la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de 
serveis socials inclusius, l’elaboració dels quals es va motivar en raó de 
disposar d’una regulació normativa que permeta articular un nou marc del 
sistema de serveis socials, incorporant la integritat de cadascun d’ells, així 
com l’articulació dels elements substantius, com la provisió dels serveis 
socials des de la proximitat i des de la responsabilitat pública, com a element 
vertebrador del sistema. 
 
 La Llei 3/2019, de 18 de febrer de la Generalitat, de serveis socials 
inclusius de la Comunitat Valenciana, configura, en suma, el marc jurídic 
d’actuació dels poders públics valencians en l’àmbit dels serveis socials, 
s’ordenen i regulen els serveis socials en la Comunitat i es planifica i 
s’estructura el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Amb aquest 
objectiu la norma promou la universalitat del Sistema Públic Valencià de 
Serveis Socials garantint en condicions d’igualtat, equitat i justícia. 
 

Aquesta Llei va ser objecte de recurs d'inconstitucionalitat que va donar 
lloc a la Sentència del Tribunal Constitucional número 82/2020, de 15 de 
juliol de 2020, en la part dispositiva de la qual el Tribunal va decidir: 
 

«Estimar parcialment el recurs d'inconstitucionalitat núm. 3135-2019 
promogut per més de cinquanta diputats del grup parlamentari Popular del 
Congrés dels Diputats contra diversos preceptes de la Llei 3/2019, de 18 de 
febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana i, en 
conseqüència: 
 

1r. Declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels següents apartats i 
incisos de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la 
Comunitat Valenciana: la lletra b) de l'apartat 4 de la disposició transitòria 
quarta, i l'incís «d'acord amb la distribució establida en l'apartat 4 b) de la 
disposició transitòria quarta» recollit en la lletra b) de l'apartat 2 de la disposició 
transitòria cinquena. 
 

2n. Desestimar el recurs d'inconstitucionalitat en tota la resta». 
 
 Com més avant es dirà, allò declarat per aquesta Sentència afecta algun 
dels articles projectats. 
 
 L’estructuració, integració, cohesió i regulació del Sistema Públic 
Valencià de Serveis Socials a partir de l’aprovació de la Llei de serveis socials 
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inclusius de la Comunitat Valenciana, incorpora els diversos nivells (nivell 
local i nivell autonòmic), i igualment el sistema d’atenció per a l’autonomia 
personal i per a les persones en situació de dependència, a més de la renda 
valenciana d’inclusió social o de ciutadania, amb la finalitat de compondre un 
marc legislatiu coherent en la seua estructura, plantejament i 
desenvolupament. 
 

En concret, en l’article 26 de la Llei citada es conté la regulació relativa 
al Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana, definint-se en l’apartat 
1 com l’«instrument que establirà l’organització territorial del Sistema Públic 
Valencià de Serveis Socials fixada en aquest capítol i serà el marc de referència 
per a la planificació del sistema». 

 
En l’apartat 2 del mateix article s’atribueix la seua elaboració «…a la 

Conselleria competent en matèria de serveis socials, amb la participació de les 
entitats locals i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies». 

 
El que s’ha dit ha de posar-se en íntima relació amb la disposició final 

primera, apartat 3, que és del tenor següent: 
 
«El Consell, a proposta de la conselleria competent en matèria de serveis 

socials i en el termini màxim de dotze mesos a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, aprovarà reglamentàriament el Mapa de serveis socials de la 
Comunitat Valenciana i serveis i plantilles professionals». 

 
Per part seua, en l’apartat 3 de l’article 26 de la mateixa Llei es disposa 

que en l’elaboració del Mapa al qual es fa referència, «…es tindran en compte 
aspectes com la baixa densitat demogràfica, l’alta dispersió geogràfica i el risc 
de despoblació, a fi de garantir una oferta de prestacions i serveis equivalent a 
l’existent en tot el territori, i podent establir-se per a això mesures de 
discriminació positiva d’acord amb llindars de població i ràtios de 
professionals. Així mateix, se seguirà una ordenació racional on es garantisca 
la màxima qualitat en la prestació del servei i s’optimitzen els recursos 
disponibles». 

 
A més, en l’apartat 4 del mateix article es recull expressament que el 

Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana «afavorirà la concordança 
de zonificació entre els serveis socials i el sistema valencià de salut. 5. El Mapa 
de serveis socials de la Comunitat Valenciana s’actualitzarà periòdicament, 
com a màxim amb caràcter quadriennal, per a ajustar-se a l’evolució de la 
realitat social». 

 
El Mapa de serveis socials serà el marc de referència per a la planificació 

del sistema i haurà de ser elaborat per la Conselleria competent en matèria 
de serveis socials comptant amb la participació dels ens interessats com els 
locals o la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
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De la Llei comentada cal concloure que el Mapa dels serveis socials de 

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

 
En suma, el Decret projectat es disposa a acomplir el mandat 

d’elaboració del Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana, de 
conformitat a l’estructura i organització territorial del Sistema Públic de 
Serveis Socials previst en els articles 21 i següents de la meritada Llei. 

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

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

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

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

 
 
Tercera.- Procediment d’elaboració. 
 
En el procediment d’elaboració del Projecte d’ordre que es dictamina 

s’ha seguit el que disposa l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, 
del Consell, que conté el procediment per a l’elaboració de les disposicions 
administratives. 

 
Per part seua, el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, atén, 

entre altres extrems, el procediment d’elaboració dels projectes normatius en 
la Generalitat. 

 
Cal advertir que en data 23 de novembre de 2020 va tindre entrada en 

aquest Consell Jurídic Consultiu l’expedient i, després de la revisió d’aquest 
amb caràcter preliminar, mitjançant un escrit de 27 de novembre següent, 
per aquest Consell es va acordar la seua devolució i la suspensió del termini 
per a dictaminar i es va sol·licitar que es completara amb la incorporació de 
la documentació considerada necessària per a emetre dictamen preceptiu, i 
s’ha rebut, en data 4 de desembre de 2020, l’expedient integrant, al costat 
dels documents que s’expressen a continuació, els esborranys del Projecte de 
decret previ a l’Informe de la Direcció General de Pressupostos i l’Advocacia, 
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que confirmen que el text projectat no incorporava la totalitat de les 
disposicions finals modificatives de decrets anteriors. 

 
En mèrits d’això es va emetre el dictamen 001/2021 que, sense 

examinar el fons del projecte, a la vista de la documentació remesa, va 
considerar que havia de completar-se l’expedient, incorporant-se els informes 
referits en la seua consideració tercera, abans d’emetre dictamen sobre el fons 
de l’assumpte. 

 
Finalment, amb data 25 de gener de 2021 ha tingut entrada en aquest 

Consell Jurídic Consultiu l’expedient, acompanyat de l’Informe del director 
general de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat de Serveis 
Socials, de 20 de gener de 2021, en el qual se’ns dona compte de l’acord de 
remetre a aquest Consell Jurídic Consultiu el Projecte de decret «suprimint les 
disposicions finals segona, tercera i quarta, mantenint el text adaptat a 
l’Informe de l’Advocacia de la Generalitat de 3 de setembre de 2020 i a totes 
les observacions i al·legacions efectuades tant en el tràmit d’audiència a les 
corporacions locals, entitats i associacions representatives dels interessos 
afectats, com pel Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana al seu 
dictamen de 16 de novembre 2020, decaient, per tant, les observacions 
efectuades per aquest òrgan a les disposicions que ara se suprimeixen». 

 
Dit tot això, de l’examen de la documentació remesa a aquest Consell 

cal advertir que, malgrat la supressió de les citades disposicions finals en el 
text projectat, persisteix la discrepància amb els esborranys informats per 
l’Advocacia i el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana i, en tal 
sentit, en la consideració tercera del nostre Dictamen 1/2021, respecte al 
procediment d’elaboració, ja es deia que: 

 
«S’observen discrepàncies en la relació de l’estructura del Projecte de 

dictamen que s’efectua en l’Informe, de 3 de setembre de 2020, de l’Advocacia 
de la Generalitat i el text remés a dictamen d’aquest Consell Jurídic Consultiu. 
Així, en l’Informe de la citada Advocacia consten “set disposicions addicionals, 
quatre transitòries i tres finals”, mentre que el text remés a aquesta Institució 
Consultiva comprén 8 disposicions addicionals, 5 transitòries i 5 finals...». 

 
I així mateix, tampoc es va donar trasllat del text actual en la seua total 

extensió als interessats en el tràmit d’audiència per a al·legacions, tenint en 
compte específicament que la Llei ordena que participen les corporacions 
locals i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en l’elaboració del 
Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.  

 
Se’ns informa que s’ha procedit a la supressió de la resta de les 

disposicions finals de caràcter modificatiu, a resguard de la disposició final 
segona, mantenint-se la modificació de l’article 30.6 del Decret 38/2020, de 
20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària de 
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serveis socials, atés que es trobava inclòs en el text del Projecte que va ser 
informat per l’Advocacia, sotmés al tràmit d’audiència i informat pel Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.  

 
No obstant això, cal concloure que el Projecte que s’ha d’informar tant 

per l’Advocacia de la Generalitat, com per la Institució estatutària abans 
citada, no ho ha sigut en la seua integritat, perquè s’observa que no es va 
incloure en el text a informar en el seu moment tant la disposició addicional 
huitena (Plans d’Infraestructures), com la disposició transitòria cinquena 
(Plans estratègics de caràcter zonal) del Projecte de decret remés a dictamen.  

 
Consta en el procediment l’informe que justifica la necessitat i 

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

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

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

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

es fa referència a la despesa prevista amb la creació d’una nova figura 
professional, «la persona supervisora del departament de serveis socials», que 
necessita 21 persones per a altres tant llocs de nova creació; es realitza una 
anàlisi econòmica dels costos per a la seua implantació, en què es precisa que 
la suma final es troba recollida en el projecte de pressupostos de la 
Vicepresidència Primera del Consell i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives per a 2021, i ascendeix a un total de 603.939,525 € per al segon 
semestre de l’any 2021 i 1.207.879,05 per a l’any 2022. 
 
 Consta en l’expedient el preceptiu informe favorable de la directora 
general de Pressupostos, emés en data 20 d’octubre de 2020, de conformitat 
amb el que disposen els efectes previstos en l’article 26 de la Llei 1/2015, de 
6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions.  

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

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

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

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

 S’ha donat audiència a les corporacions locals, entitats i associacions 
representatives dels interessos afectats per la declaració, i s’han incorporat 
en part al text final de l’esborrany del Projecte. I en aquest Decret s’ha complit 
el que disposa l’article 26.2 de la Llei de serveis socials de la Comunitat, que 
imposa específicament «la participació de les entitats locals i la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies» en l’elaboració del Mapa de serveis de la 
Comunitat Valenciana. 

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

setembre de 2020, i s’incorporen en l’esborrany final les observacions 
formulades a la norma projectada. Si bé no va ser sotmés a informe la totalitat 
del text de la disposició general projectada, com s’ha dit.  

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

Comunitat Valenciana, en sessió de data 16 de novembre de 2020, amb 
l’excepció advertida precedentment.  

 
Ha de significar-se que els informes avantdits són de contingut 

favorable a la disposició general projectada. 
 
I amb les matisacions precedents, en general, ha de considerar-se 

complida la normativa en matèria procedimental d’elaboració de la disposició 
general que ens ocupa. 

 
 
Quarta.- Estructura i contingut. 
 
La disposició proposada revist la forma de Decret i es compon de: 

 
- El títol de la disposició. 
 
- El preàmbul, compost d’un total de cinc apartats numerats amb 

caràcters romans. 
 
- La fórmula d’aprovació. 
 
- El text articulat, compost per un total de 27 articles, dividits en 5 

capítols sota la seua respectiva denominació, que és la següent: 
 
Capítol I (articles 1 a 5): Disposicions Generals. 
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Capítol II (articles 6 a 17): Zonificació. 
Capítol III (articles 18 a 20): Actuació de la zonificació. 
Capítol IV (articles 21 a 25): Mapificació. 
Capítol V (articles 26 i 27): Pla d’Infraestructures. 
 

- Huit disposicions addicionals: «Coordinació i supervisió de 
departaments» (primera); «Assignació de prestacions» (segona); «Canvis 
d’estructures precedents» (tercera); «Ràtios d’equips professionals» (quarta); 
«Unitats d’atenció i intervenció social per a situacions especials» (cinquena); 
«Exigències de Qualitat» (Sisena); «Formació dels equips professionals» 
(Setena); «Plans d’infraestructures» (Huitena). 

 
- Cinc disposicions transitòries: «Vigència temporal de la present 

zonificació» (primera); «Zonificació d’àrees de municipis de més de 30.000 
habitants» (segona); «Zonificació de zones bàsiques de municipis de més de 
7.500 habitants» (tercera); «Altres criteris de zonificació» (quarta), «Plans 
estratègics de caràcter zonal» (cinquena).  

 
Tres disposicions finals: «Desenvolupament normatiu» (primera); 

«Modificació de l’article 30.6 del Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, 
de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials» (segona); 
i «Entrada en vigor» (tercera). 

 
Un apèndix únic: «Taules de referència per a l’aplicació de les 

disposicions transitòries segona i tercera». 
 
Quatre annexos amb aquests continguts: 

Annex I. Departaments de Serveis Socials. 
Annex II. Organització territorial de SPVSS Província de CASTELLÓ. 
Annex III. Organització territorial de SPVSS Província de VALÈNCIA. 
Annex IV. Organització territorial de SPVSS Província d’ALACANT. 

 
 
Cinquena.- Anàlisi del contingut del Projecte de decret. 
 
Examinat el Decret proposat, el seu rang normatiu s’acomoda al seu 

objecte per dirigir-se al desenvolupament reglamentari de la Llei 3/2019, de 
18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
El contingut del Projecte mereix les observacions següents: 
 
Observacions a la terminologia emprada. 
 
En primer lloc hem de destacar que el llenguatge emprat en nombrosos 

passatges de la norma projectada resulta excessivament complex i, en molts 
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casos, amb ús d'oracions que no tenen caràcter prescriptiu, que és el propi 
de tota norma, pel que recomanem que es faça una revisió del text per tal que 
el llenguatge siga més comprensible i s'eviten les oracions merament 
descriptives o programàtiques. 

 
Recomanem, així mateix, que s'evite l'ús de l'expressió «discriminació 

positiva», que hauria de substituir-se per «accions positives», més d'acord amb 
els objectius que es persegueixen i amb la terminologia emprada 
normativament i jurisprudencialment per a qualificar aquest tipus 
d'actuacions. 

 
 D'altra banda, en la versió castellana de la norma ha d'evitar-se l'ús del 

terme «mapificación», un terme que ni està recollit en la pròpia llei que és 
objecte de desenvolupament per la norma projectada, ni és tampoc admés pel 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. A més, en uns casos 
és utilitzat en el sentit de «procés» i en uns altres com el «resultat» d'aquest 
procés. Pel que haurà d'utilitzar-se un altre terme o expressió equivalent. 

 
Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament 

d'aquest Consell. 
 
El Diccionari Normatiu Valencià, en canvi, sí que admet la paraula 

«mapificació», com a acció o efecte de «mapificar», per la qual cosa en tal versió 
sí que podria utilitzar-se aquest terme. 
 

A l’índex de la disposició general projectada. 
 
L’esborrany del Projecte de decret remés a aquest Consell Jurídic per a 

dictamen no és encapçalat per un índex que precedisca la norma projectada, 
que contribuiria a aclarir els aspectes regulats en el Projecte de decret. 

 
La inclusió de l’índex, a tenor del que disposa l’article 8 del Decret 

24/2009, de 23 de febrer, és convenient pel contingut del Projecte, i s’ha 
d’inserir a continuació del títol i contindrà les diferents divisions del Projecte 
amb els seus respectius títols (article 9 del mateix Decret).  
 

Observacions al preàmbul. 
 
El preàmbul és excessivament extens, més propi d’una memòria o 

informe que del preàmbul stricto sensu d’un projecte de disposició general 
dictat en desenvolupament d’una llei. 

 
En particular, al costat de la competència autonòmica que se cita en 

l’apartat I del preàmbul, se suma, en el que concerneix a determinats aspectes 
de la regulació examinada, la competència exclusiva de la comunitat 
autònoma sobre autoorganització i procediment administratiu derivat de les 
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especialitats de la seua organització (article 49.1.3.a Estatut), i ha de figurar 
en el text final del Projecte de decret. 

 
En la redacció de l’apartat II del text expositiu respecte a les 

corporacions locals no és ociós recordar el que disposa l’article 29.1 de la 
repetida Llei 3/2019, de serveis socials inclusius, de cara a les competències 
de les administracions municipals, que hauran d’entendre’s sempre de 
conformitat a la legislació de règim local. 

 
En l’inici de la redacció de l’apartat VI, en l’antepenúltim paràgraf, 

hauria de delimitar-se la norma, adjectivant la «disposició» sumant el 
qualificatiu de «general», per tractar-se d’una norma de tal naturalesa, que es 
pretén aprovar, en desenvolupament de la Llei Valenciana de serveis socials 
inclusius. 

 
Es troba a faltar en el mateix apartat de la part expositiva la referència 

completa al procediment d’elaboració del Decret projectat incloent l’esment 
dels informes i tràmits principals, com el procedent de l’Advocacia de la 
Generalitat o del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, també 
hauria d’incloure’s pel caràcter prioritari que marca l’article 26.2 de la Llei 
Valenciana, en la seua elaboració, el tràmit d’audiència a les entitats locals i 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que ostenten la representació 
dels interessos del sector.  

 
L’últim paràgraf ha de contindre la fórmula «conforme (o, si escau, oït) 

amb el Consell Jurídic Consultiu», en aplicació del que disposa l’apartat 5, de 
l’article 2 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, i concordant del nou 
Reglament de l’Òrgan Consultiu de la Comunitat Valenciana. La fórmula és 
alternativa, segons el cas, de respectar les observacions essencials («de 
conformitat»), o de separar-se’n («oït» el Consell Jurídic Consultiu).  

 
Observacions al text articulat. 
 
A l’article 1. Objecte. 
 
De conformitat amb el contingut del capítol V (Pla d’Infraestructures) 

hauria d’incloure’s en l’elenc de l’article 1, una referència a aquest com a 
contingut de la regulació projectada, complementant l’incís c) o si es vol en 
un propi de nova redacció (seria l’incís d), al·ludint als elements bàsics per a 
l’elaboració dels plans d’infraestructures, previstos en la Llei de serveis socials 
inclusius de la Comunitat Valenciana i als quals es fa esment en l’apartat VI 
del preàmbul en descriure’s el contingut del Projecte. 
 

A l’article 3. Definicions. 
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La part preliminar inclou unes definicions a l’efecte d’aquest «decret» de 
contingut marcadament tècnic, en la matèria sectorial regulada, per la qual 
cosa ens atendrem a observacions de substrat jurídic o, en exclusiva, de 
tècnica normativa. 
 

Revisat aquest article, crida l’atenció que en la seua actual estructura 
no respon a les prescripcions de l’article 26.1 del Decret 24/2009, de 12 de 
febrer, de cara a la divisió dels articles, que hauran d’efectuar-se en «cardinals 
aràbics» i no com el text projectat, que opta per la classificació alfabètica en 
lletres minúscules.  

 
A l’article 4. Òrgan competent. 
 
La denominació ha de sumar la competència material assignada per la 

llei a la Conselleria corresponent de cara a l’elaboració, actualització i 
modificació del Mapa en qüestió. 

 
Així, si s’accepta l’anterior, en la redacció final, l’article portaria per 

títol: «Òrgan competent per a l’elaboració, actualització i modificació del Mapa 
de serveis socials». 

 
A l’article 6. Organització territorial del Sistema Públic Valencià de 

Serveis Socials. 
 
La seua estructura hauria de compassar-se a l’article 26.1 del Decret 

24/2009, abans citat, de cara a la divisió interna dels articles, tal com s’ha 
dit anteriorment.  

 
A més, en la redacció hauria d’incorporar-se de manera completa i fidel 

el text dels correlatius de la Llei de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Així, l’enunciat del precepte projectat hauria d’al·ludir al fet que el Mapa 

de serveis socials de la Comunitat Valenciana té per objecte «delimitar i 
desenvolupar les demarcacions territorials», d’acord amb l’apartat 2 de l’article 
21, tenint en compte que en l’apartat 1 d’aquest article de la Llei es classifica 
el territori del Sistema Públic de Serveis Socials en les següents demarcacions: 
«Zones bàsiques, Àrees de Serveis Socials i Departaments de Serveis Socials». 

 
Específicament, en l’apartat a) respecte a la zona bàsica de Serveis 

Socials, a la vegada que els articles que se citen de la Llei Valenciana de 
serveis socials inclusius (articles 17.1. i 18.2), hauria de citar-se l’article 22 
de la mateixa Llei, en el qual es regulen les zones bàsiques de serveis socials. 

 
A més, s’hauria de remetre en el tema competencial a la legislació de 

règim local vigent i, en concret, als articles 7, 25 i concordants de la Llei 



 15

7/1985, de bases de règim local vigent, això sense perjudici de les 
competències que se’ls atribuïsca per lleis estatals o autonòmiques. 

 
Com disposa l’article 29.1 de la Llei de serveis socials inclusius de la 

Comunitat Valenciana, les competències que s’atorguen als municipis 
s’exerciran «de conformitat amb la normativa vigent de règim local, així com 
aquella normativa d’àmbit local o autonòmic que siga aplicable».  

 
Respecte a les àrees de serveis socials de l’apartat c) hauria de sumar-

se als articles citats en la redacció del precepte projectat, específicament, 
l’article 23 de la Llei Valenciana de serveis socials, que regula aquesta 
demarcació territorial. 

 
Finalment, en l’incís b), a més de citar-se el correlatiu de la Llei (article 

24), hauria de relacionar-se com a fonament legal l’article 28.1.i) de la Llei de 
serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, respecte a les 
competències de la Generalitat, quan disposa taxativament que «la provisió i 
la gestió dels serveis socials d’atenció secundària no podran ser delegats en 
les entitats locals». 
 

A l’article 7. Criteris generals per a la zonificació. 
 
Hauria d’esmentar-se l’article 6 de la Llei de serveis socials, en el qual 

es recullen els principis rectors dels serveis socials valencians. 
 

A l’article 9. Coordinació de departaments de serveis socials. 
 
Disposa la creació de les figura professional de la persona supervisora 

del departament de serveis socials que, en la línia de l’informat en la Memòria 
econòmica transcrita en antecedents, haurà de comptar amb la necessària 
dotació pressupostària per a la seua marxa. 

 
La seua creació es basa en una de les figures amb titulació universitària 

assenyalades en l’article 64.3 de la Llei de serveis socials inclusius de la 
Comunitat Valenciana, assignant-li en la present regulació mitjans i 
competències per al compliment de la seua funció. 
 

A l’article 10. Àrees de serveis socials. 
 
En relació amb el contingut dels apartats 2 i 3 respecte als municipis 

hauria de recordar-se -d’acord amb el ja observat per al preàmbul- el que 
disposa l’article 29.1 de la repetida Llei 3/2019, de serveis socials inclusius, 
de cara a les competències de les administracions municipals, que hauran 
d’entendre’s sempre de conformitat a la legislació de règim local. 
 

A l'article 11. Coordinació d'àrees de serveis socials. 
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 Aquest precepte s'inicia amb una oració que, com ja hem assenyalat 
més amunt, no té caràcter prescriptiu i, a més, manca de l'enfilada que seria 
exigible amb els dos apartats a què el mateix es refereix, la qual cosa hauria 
de corregir-se. 
 
 A l'article 12. Zones bàsiques de serveis socials. 
 
 El contingut de l'apartat número 3 d'aquest precepte és el mateix que 
el de la disposició transitòria tercera de la norma projectada, a la qual 
precisament es remet, el mateix que ocorre, al revés, en aquesta disposició, 
que es remet a aquest article, i tot això revela una deficient tècnica normativa. 
Atés que el que es regula en aquest apartat realment és matèria pròpia d'una 
disposició transitòria i així ho confirma precisament la inclusió de la tercera 
d’aquestes disposicions, haurà de suprimir-se tal apartat, igual que, 
correlativament, la referència que a aquest article es fa en la disposició 
transitòria tercera. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre 
Reglament. 
 

A l’article 13. Coordinació de zones bàsiques de serveis socials. 
 
La cita dels articles 30 i 31 del Decret 38/2020, ha de ser matisada, en 

virtut del concret apartat de què es tracte, tenint en compte que l’article 30.6 
es pretén modificar en els termes de la disposició final segona del Decret 
projectat. 

 
El que hauria d’aclarir-se mitjançant l’esment específic dels respectius 

apartats que corresponguen. 
 
A l’article 14. Equip de professionals de les zones bàsiques i la seua 

distribució. 
 
De nou ha de reiterar-se el que s’ha dit anteriorment respecte a 

l’estructura ordenada per l’article 26.1 del Decret 24/2009, abans citat, sobre 
la divisió interna dels articles. 

 
Quant al contingut, una vegada més, la regulació projectada ha 

d’entendre’s de conformitat amb l’autonomia local i les competències que 
ostenten els municipis en virtut de la normativa de règim local. 

 
En relació amb el segon paràgraf de la lletra b) i en línia amb el que ja 

s’ha exposat més amunt, recomanem que s'utilitze una terminologia més 
precisa i que oferisca una major seguretat jurídica als destinataris de la 
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norma que la utilitzada («amb major o menor intensitat i presència»), i 
substituir «discriminació positiva» per «accions positives». 
 

A l’article 15. Coordinació entre demarcacions territorials i nivells 
funcionals. 

 
Anàlogament, s’ha de seguir en l’ordenació interna del mateix article del 

Decret 24/2009 del Consell, citat reiteradament. 
 

En la lletra c) hauria d'especificar-se que el que allí es preveu es durà a 
terme «en el marc del que disposen els articles 75 i 78 de la Llei de serveis 
socials inclusius». 
 

Al capítol III. Actualització de la zonificació. (articles 18 a 20). 
 
Regula, de conformitat amb la Llei que pretén desenvolupar, 

l’actualització de la zonificació, tenint en compte el caràcter dinàmic de tal 
instrument de planificació. En raó d’això, l’article 5 de la Llei de serveis socials 
inclusius de la Comunitat Valenciana disposa el fonament de l’actualització 
en raó d’«ajustar-se a l’evolució de la realitat social», la qual cosa hauria 
d’inserir-se en el text final del Projecte. 
 

A l'article 19. Actualització en raó de la planificació. 
 
 L'apartat 1 d'aquest precepte disposa que les actualitzacions de la 
zonificació del SPVSS es faran coincidir amb la preparació i elaboració del Pla 
estratègic de serveis socials. Cridem l'atenció sobre el fet que conforme a 
l'article 46 de la llei, el Pla estratègic de serveis socials té una vigència mínima 
de quatre anys i màxima de sis anys, mentre que segons l'article 18 projectat 
s'estableix que la zonificació s'actualitzarà periòdicament com a màxim amb 
caràcter quadriennal. Aquesta discrepància de termes pot donar lloc a 
disfuncions o incongruències en les dates, ja que l'actualització de la 
zonificació de l'article 18 i l'actualització del Pla de l'article 19 han de coincidir 
en el temps. 
 
 D'altra banda, en la frase final de la lletra b) de l'apartat 1 es disposa 
que «En el procés es recaptarà la participació de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies». Per seguretat jurídica haurà de precisar-se en què 
consisteix aquesta «participació» (concessió d'audiència, emissió d'informe…). 
 
 A l'article 21. Mapificació. 
 
 En la lletra b) de l'apartat 2 haurà de fer-se la cita completa de la 
denominació del Pla d'infraestructures tal com es designa en l'article 109 de 
la llei (Pla d'infraestructures de serveis socials). 
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Al capítol IV. Mapificació (articles 21 a 25). 
 
El concepte de «mapificació» de recursos s’associa en l’apartat V, 

paràgraf primer del preàmbul -al mateix temps que com una segona accepció 
del Mapa de serveis socials- a la «localització de les prestacions dels serveis 
socials en l’estructura funcional i territorial del sistema». 

 
És per això que tal definició de la part expositiva del Projecte de decret 

hauria de tindre encaix en el contingut de l’apartat 1 del de l’article 21. 
 

A l'article 27. Desplegament del Pla d'infraestructures. 
 
En l'apartat 3 es fa referència a la disposició transitòria quarta al punt 

4.b de la Llei de serveis socials inclusius. Aquest apartat de la referida 
disposició transitòria de la llei va ser declarat inconstitucional per la 
Sentència del Tribunal Constitucional número 82/2020, a la qual ja ens hem 
referit més amunt, per la qual cosa aquest apartat haurà d'adaptar-se al que 
resulta d'aquesta declaració d'inconstitucionalitat. 

 
Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre 

Reglament. 
 

A la part final. 
 
A les disposicions addicionals. 
 
A la disposició addicional primera. Coordinació i supervisió de 

departaments . 
 

Conforme s’adverteix en l’observació a l’article 9 del Projecte de decret, 
aquesta figura, prevista en l’article 64.3 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de 
la Generalitat, de serveis socials inclusius, però que s’implementa en la 
realitat jurídica mitjançant el present Projecte, haurà de comptar amb la 
necessària dotació pressupostària per a la seua execució i posada a punt; en 
aquest sentit, haurà de justificar-se oportunament amb caràcter previ a 
l’entrada en vigor i aplicació del Decret projectat.  
 

A la disposició addicional tercera. Canvis en estructures 
precedents. 

 
En el supòsit d’adoptar resolucions en el sentit indicat, hauran de ser 

motivades d’acord amb l’article 35 de la Llei 19/2015, d’1 d’octubre, que, 
d’acord amb el seu article 1, és aplicable a tot el sector públic i, per 
consegüent, a les administracions públiques locals i autonòmiques, i s’ha de 
respectar la legislació bàsica de règim local. 
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D'altra banda, hauria d'afegir-se que el que estableix aquesta disposició 
és conforme al que diuen els articles 19 i 20 del Decret projectat. 
 

A la disposició addicional huitena. Plans d’infraestructures. 
 
En primer lloc, en el títol hauria d’indicar-se el contingut del Pla, relatiu 

a les infraestructures «de serveis socials». 
 
Aquesta disposició no es va sotmetre al tràmit d’informació pública, ni 

d’audiència de les entitats afectades, que representen els interessos del 
sector, ni de les corporacions locals, tampoc de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, ni es va sotmetre al tràmit d’Informe de l’Advocacia ni 
tampoc al de l’Informe preceptiu del Comité Econòmic i Social, que es van 
introduir en el text amb posterioritat a aquests tràmits i, així com unes certes 
disposicions finals modificatives projectades en decrets vigents han sigut 
suprimides, no ocorre el mateix respecte a la disposició addicional comentada. 
 

Ha de tindre’s en compte que en l’acció planificadora en el sector que 
ens ocupa estan anomenades les entitats interessades, tenint en compte el 
que preveu l’article 26.2 de la llei 3/2019, de 18 de febrer de la Generalitat, 
de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. 

 
Conforme disposa l’article 109 de la mateixa Llei, per a l’elaboració del 

citat Pla haurà d’explicar-se amb la participació de l’òrgan de coordinació i 
col·laboració interadministrativa en serveis socials, que elaborarà i aprovarà 
un pla quadriennal d’infraestructures de serveis socials, en el qual s’establirà 
la participació de la Generalitat, les diputacions provincials i els ajuntaments 
o altres entitats locals en el finançament de la construcció de noves 
infraestructures i nous equipaments de serveis socials del conjunt del 
Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. 

 
No cal ocultar la rellevància d’aquest Pla d’Infraestructura ja que és un 

instrument d’ordenació del sistema que, com es recull en l’apartat III del 
preàmbul, complementa el Mapa de serveis socials i que ha de desplegar-se 
de manera simultània amb la finalitat d’aconseguir una adequada i 
progressiva implantació de la Llei de serveis socials inclusius. 
 

A les disposicions transitòries. 
 
A la disposició transitòria cinquena. Plans estratègics de caràcter 

zonal. 
 
Respecte a l’estructura interna, hauria d’emprar-se en primer terme 

l’ordenació numèrica que preveu l’article 26.1 del Decret 24/2009, de 12 de 
febrer, abans citat. 
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Anàlogament a l’observat anteriorment, tampoc la disposició transitòria 
que s’analitza ha sigut objecte del tràmit procedent d’informe dels ens citats, 
reiterant el que s’ha dit sobre aquest tema, que és aplicable a la disposició 
transitòria cinquena. 
 
 En el primer paràgraf hauria de fer-se cita també de l'article 42.3 i 
precisar-se, atesa l'extensió de l'article 44, que l'apartat de l'article al qual es 
refereix el segon (44.2). 
 
 En la lletra f) se cita l'article 41 del Decret 38/2000, de 20 de març, del 
Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials. 
Aquest precepte no existeix, ni tampoc l'òrgan que es diu previst en aquest (la 
comissió tècnica organitzativa). 
 

A les disposicions finals. 
 
La disposició final segona del Decret projectat introdueix la modificació 

puntual de l’article 30.6 del Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de 
coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials, per a 
concentrar, en la nova figura de direcció de la zona bàsica de serveis socials, 
la pròpia dels serveis d’atenció primària específics de competència local d’àrea 
i aquells serveis específics de competència autonòmica que li hagen sigut 
delegats a l’entitat local. 

 
Als annexos. 
 

 Els continguts dels annexos són predominantment tècnics, per la qual 
cosa no seran objecte de comentaris de naturalesa jurídica. 

 
En relació amb el Projecte de decret, aquest Consell considera que el 

contingut de la disposició projectada concorda amb les disposicions de la Llei 
de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, que es relacionen en 
la consideració segona d’aquest dictamen sobre el Mapa de serveis socials de 
la Comunitat Valenciana. 

 
Aspectes de redacció. 
 
Al llarg del text repetidament s’escriuen amb la inicial en minúscula els 

termes «decret», «annex», «conselleria» i «consellera», així com 
«vicepresidenta…» en la fórmula aprovatòria, que haurien de redactar-se amb 
el seu inicial en majúscula. 

 
En un altre ordre de coses, s’adverteixen redundàncies en algun 

paràgraf que haurien de salvar-se, com en l’apartat I, en el seu paràgraf tercer 
del preàmbul, en la formulació de les actuacions pròpies de les zones bàsiques 
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d’atenció «primària» de caràcter general i de caràcter «específic» i en l’apartat 
1 de l’article 5 del Decret projectat, amb «inclusius» i «Incloent».  

 
Finalment recomanem substituir expressions com «es constituïsca com 

un instrument» per «servisca com a instrument», com ocorre en els articles 22 i 
23. 

 
S'han formulat dues observacions essencials, a l'ús del terme 

«mapificació» en la versió castellana i als articles 12.3 i 27.3. 
 

 
III 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte de decret pel qual es regula i aprova el Mapa de serveis 

socials de la Comunitat València, és conforme amb l’ordenament jurídic, 
sempre que s’atenguen les observacions essencials formulades.. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 10 de febrer de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


