
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    075/2021 
Expedient   038/2021 
 

 
 
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 

(registre d’entrada del dia 26 de gener de 2021), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït 
per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es 
modifica la vigència de l’Ordre 8/2020, de 8 d’abril, de la Conselleria 
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes 
compensatòries pels costos de prevenció i erradicació de la salmonel·losi en 
l’avicultura en la Comunitat Valenciana. 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 
De l’examen de l’expedient administratiu es desprén que: 
 
 
Primer. Sol·licitud de dictamen. 
 
Amb data 26 de gener de 2021, remés pel sotssecretari de la Conselleria 

d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, per delegació de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, va tindre entrada en 
aquest Consell Jurídic el Projecte d’ordre d’aquesta Conselleria per la qual es 
modifica l’Ordre 8/2020, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes compensatòries pels 
costos de prevenció i erradicació de la salmonel·losi en l’avicultura en la 
Comunitat Valenciana. 

 
 
Segon. Documentació remesa. 
 
L’expedient està integrat, entre altres, pels documents següents: 
 
1. Resolució de 2 d’octubre de 2020 de la consellera d’Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la 
qual es va iniciar el procediment d’elaboració del projecte normatiu. 

 
2. Primer esborrany del Projecte d’ordre. 
 
3. Informe sobre la necessitat i oportunitat d’aprovar el Projecte d’ordre 

i Memòria econòmica emesos pel director general d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de 23 de setembre de 2020. 

 
4. Informe sobre l’impacte de gènere, sobre l’impacte en la infància i 

l’adolescència i sobre l’impacte en la família, i Informe sobre l’impacte en la 
competitivitat, emesos pel director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de 23 de setembre de 2020. 

 
5. Informe de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les 

Comunicacions, de coordinació informàtica del projecte normatiu, de 23 de 
setembre de 2020. 
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6. Informe sobre el canvi de denominació de l’esborrany del projecte, de 
6 d’octubre de 2020. 

 
7. Segon esborrany del Projecte d’ordre. 
 
8. Informe de la Direcció General de finançament i fons europeus. 
 
9. Informe emés per l’Advocacia General de la Generalitat el dia 11 de 

desembre de 2020. 
 
10. Informe d’adequació del text del projecte normatiu a les 

observacions realitzades per l’Advocacia General de la Generalitat, de 21 de 
desembre de 2020. 

 
11. Tercer esborrany del Projecte d’ordre. 
 
12. Informe núm. 13/2017 de la Intervenció Delegada. 
 
13. Informe d’adequació del text del projecte normatiu a les 

observacions realitzades per la Intervenció Delegada, de 20 de gener de 2021. 
 
14. Esborrany final del projecte de norma. 

 
I en aquest estat el procediment, es va remetre l’expedient a aquest 

Consell per al seu dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 

Primera. Naturalesa del dictamen. 
 
De conformitat amb el que es disposa en l’article 10.4 de la Llei 

10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, és preceptiva la consulta a aquest Òrgan dels 
projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en 
execució de lleis i les seues modificacions. 

 
El projecte normatiu sotmés a consulta té per objecte, segons el seu 

article únic, modificar la disposició final segona de l’Ordre 8/2020, de 8 
d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’estableixen les bases reguladores 
de les ajudes compensatòries pels costos de prevenció i erradicació de la 
salmonel·losi en l’avicultura en la Comunitat Valenciana. 
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Segona. Particularitats en la tramitació del Projecte d’ordre. 
 
Amb caràcter previ a l’examen del procediment d’elaboració del projecte 

normatiu, convé exposar les particularitats en el seu iter procedimental. 
 
La Conselleria consultant, mitjançant Resolució de 2 d’octubre de 2020 

va encomanar a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca la 
tramitació d’un Projecte d’ordre de modificació de «diverses ordres de la 
Conselleria d’Agricultura, dictades a l’empara del Reglament (UE) 702/2014, 
de la Comissió, de 25 de juny, pel qual es declaren determinades categories 
d’ajuda en els sectors agrícola, forestal i en zones rurals, compatibles amb el 
mercat interior». El seu objecte era prorrogar la vigència de diferents ordres de 
la Conselleria d’Agricultura, en l’àmbit de les ajudes concedides per la 
Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, tenint en compte que la 
vigència d’aquestes ajudes finalitzava el dia 31 de desembre de 2020. 

 
Això, a priori plantejava un problema, relatiu a si l’adequat era tramitar 

una modificació de les ordres afectades, o per contra havia de tramitar-se un 
nou projecte normatiu. Sol·licitat informe sobre aquest aspecte a la Direcció 
General de Fons Europeus, amb data 9 de setembre de 2020 es va emetre el 
següent: 

 
«- Elevada la consulta plantejada a la Secretaria d’Estat de la Unió 

Europea, ens comuniquen, en data 4 de setembre de 2020, que la Comissió 
encara no ha aprovat el Reglament de pròrroga. 

- Respecte a la validesa de les ordres, la necessitat de tramitar unes 
noves o modificar les aprovades i el procediment necessari per a comunicar la 
pròrroga a la Comissió, caldrà seguir les directrius que establisca el nou 
Reglament o la pròrroga del Reglament (UE) núm. 702/2014. Si en els textos de 
les ordres de bases es va incloure la duració dels règims comunicats, en el cas 
que la Comissió sol·licitara, per a poder comunicar les pròrrogues d’aquests 
règims, una base jurídica que atorgue suport legal a la pròrroga, el centre gestor 
hauria de modificar les citades ordres de bases a l’exclusiu efecte de modificar 
la vigència del règim d’ajudes». 

 
En conseqüència, i acomplint l’informat pel director general de Fons 

Europeus, el Projecte inicial d’ordre modificava les ordres següents: 
 
- Ordre 15/2014, de 20 d’octubre, de la Conselleria de Presidència i 

Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de les subvencions destinades al foment de races autòctones en 
perill d’extinció i es convoquen per a l’exercici 2014. 

 
- Ordre de 5 de maig de 2006, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes al 
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control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de 
les espècies bovina, ovina i caprina. 

 
- Ordre 12/2017, de 30 de març, de la Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores de les ajudes a la millora de la competitivitat i 
sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana. 

 
- Ordre 8/2020 de 8 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes compensatòries pels 
costos de prevenció i erradicació de la salmonel·losi en l’avicultura en la 
Comunitat Valenciana. 

 
- Ordre 14/2015 de 23 de març, de la Conselleria de Presidència i 

Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les subvencions 
a la subscripció d’assegurances agràries del Pla nacional d’assegurances 
agràries combinades. 

 
- Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’aproven les 
bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l’erradicació i el control 
del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa. 

 
- Ordre 15/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica 
l’Ordre de 27 de juliol de 2007, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, per la qual s’adopten mesures fitosanitàries per a l’erradicació i 
control de l’organisme nociu Xanthomonas campestris pv. Pruni. 

 
- Ordre 31/2016, de 10 de novembre, de la Conselleria d’Agricultura, 

Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es 
modifica l’Ordre 7/2012, de 26 de març, de la Conselleria d’Agricultura, 
Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’aproven les bases de les ajudes 
indemnitzatòries per a l’erradicació i el control del bacteri de quarantena 
Erwinia amylovora. 

 
Durant la tramitació del projecte normatiu l’Advocacia General de la 

Generalitat va advertir un segon problema, en relació amb la tramitació 
conjunta de les modificacions de les ordres citades. A aquest efecte va 
informar el següent: 

 
«Sobre el fet que el present Projecte d’ordre modifique alhora diverses 

ordres de bases reguladores de subvencions, fins i tot sent una opció coherent 
amb el principi d’eficàcia i d’agilitat dels procediments administratius, estimem 
que sent línies de subvenció diferents, hauria de valorar-se, comptant amb 
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l’opinió de l’òrgan competent en matèria de fons europeus, la conveniència 
d’aprovar per separat la modificació de cadascuna de les ordres afectades (això 
és, una Ordre diferent per a cada ordre que es modifica), sense perjudici de 
l’aplicació del principi de conservació de tràmits previst en la normativa 
administrativa general, a l’efecte que cada Ordre de bases siga modificada per 
una ordre diferent (atés que l’objecte de cada subvenció és diferent, i que els 
expedients que es tramiten i justifiquen davant la UE també són diferents), la 
qual cosa es recomana a títol d’oportunitat». 

 
Tal observació va ser assumida per la Direcció General encarregada de 

la tramitació de les normes projectades, indicant que: 
 
«s’accepta aquesta recomanació i es redacten per separat les ordres 

integrades conjuntament en el projecte inicial d’ordre única que modificava 
diverses ordres reguladores de bases per economia administrativa. Es manté 
el preàmbul i les disposicions derogatòries i finals comuna a totes elles i es té 
en compte en totes elles per igual la resta d’observacions de l’informe jurídic de 
l’Advocacia de la Generalitat». 

 
En conseqüència, en data 21 de desembre de 2020 es va procedir a la 

tramitació separada de cadascuna de les ordres, mantenint –com assenyala 
el director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca- «com a vàlids els tràmits 
realitzats fins al moment». 
 

Tercera. Procediment d’elaboració del Projecte d’ordre. 
 
En la tramitació del procediment s’han complit els tràmits essencials 

exigits per l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, per 
a l’elaboració dels reglaments. 

 
Mitjançant Resolució de 2 d’octubre de 2020 de la Consellera 

d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica es va iniciar el procediment d’elaboració del projecte normatiu i es 
va encomanar la tramitació del projecte modificatiu d’Ordre a la Direcció 
General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

 
El director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca va emetre un 

informe sobre la necessitat i oportunitat d’aprovar el projecte normatiu 
(transcrit en la següent consideració) i memòria econòmica positiva en la qual 
s’indica expressament que «L’aplicació d’aquesta normativa es durà a terme 
pel personal de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, sense necessitat, per tant, 
d’incrementar la plantilla existent en la vigent relació de llocs de treball, ni 
necessitat tampoc d’increment dels mitjans materials disponibles. El present 
Projecte d’ordre de modificació de bases reguladores d’ajudes no comporta 
increment de la despesa ni contingut econòmic». 
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El referit director general va emetre també informe sobre l’impacte de 

gènere, i sobre l’impacte de la citada norma en la infància i en l’adolescència 
(article 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 
jurídica del menor, introduïda per mitjà de la Llei 26/2015, de 28 de juliol), i 
sobre la família (disposició addicional desena de la Llei 40/2003, de 18 de 
novembre, de protecció a les famílies nombroses). D’aquests es desprén que 
el contingut del projecte de norma manca de qualsevol mena d’impacte per a 
la igualtat efectiva entre homes i dones i no té cap determinació amb 
incidència sobre els àmbits de la infància, l’adolescència. 

 
Figura també en l’expedient l’Informe sobre l’impacte en la 

competitivitat emés pel director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca; 
l’Informe de la Direcció General de finançament i fons europeus i l’Informe de 
la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, de 
coordinació informàtica del projecte normatiu en el qual s’indica que 
l’aprovació de la norma projectada «no afecta els programes informàtics que es 
gestionen i, per tant, no requereix introduir i gestionar modificacions en aquests 
instruments i/o la implantació de nous programes informàtics». 

 
No consta que s’haja concedit tràmit d’audiència, observació aquesta 

també formulada per l’Advocacia General de la Generalitat en el seu informe. 
En relació amb tal omissió, el director general d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca va informar que l’«absència de justificació documental de tràmit 
d’audiència i informació pública, es valora que la modificació projectada no 
perjudica els interessos i drets legítims dels ciutadans i que per contra, els 
règims d’ajuda persegueixen auxiliar sectors que es troben greument afectats 
per la conjuntura actual, que pot considerar-se com de greus raons d’interés 
públic que justifiquen l’omissió dels tràmits per agilitar la tramitació davant 
sectors econòmics considerats essencials i que han vist seriosament 
disminuïda la seua viabilitat tal com ha reconegut el Consell amb les ajudes a 
la ramaderia via Decret a conseqüència dels efectes de la pandèmia de la 
COVID-19 en la ramaderia. No obstant això, en l’acta del Consell Assessor de 
Ramaderia d’11 de juny de 2020 es va exposar pel director general 
d’Agricultura Ramaderia i Pesca els projectes normatius d’ajudes per a l’any 
2021 i següents en els quals es troben els inclosos en els projectes d’ordres en 
els quals es prorroga la vigència d’aquestes, per la qual cosa es va consultar i 
es va exposar a audiència pública i informació en aquest Consell Assessor de 
Ramaderia la continuïtat de les citades ajudes que és el que es pretén amb el 
present Projecte d’ordre». 

 
S’ha incorporat a més, l’Informe sobre el canvi de denominació de 

l’esborrany de projecte legislatiu i l’Informe de la Direcció General de Fons 
Europeus. 
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L’Advocacia General de la Generalitat i la Intervenció Delegada van 
informar la norma projectada i el director general d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca va emetre un informe d’adequació del projecte normatiu a les 
observacions realitzades. 
 

Finalment, figura en l’expedient el text definitiu del Projecte d’ordre. 
 

Quarta. Finalitat del Projecte d’ordre. 
 
Com indica el director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en 

l’informe sobre la necessitat i oportunitat d’aprovar el projecte normatiu: 
 
 «El Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 
2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuda en els sectors 
agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en 
aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió 
Europea, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea núm. 193, d’1 de juliol 
de 2014, pàgines 1 a 75, estableix en el seu article 52 Entrada en vigor i 
aplicabilitat El present Reglament entrarà en vigor l’1 de juliol de 2014. El 
present Reglament serà aplicable fins al 31 de desembre de 2020. 

El citat Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny 
de 2014, estableix en el seu article 51.4. Al final del període de validesa del 
present Reglament, els règims d’ajuda exempts en virtut del mateix continuaran 
estant-ho durant un període d’adaptació de sis mesos. 

A la llum de l’experiència en aquest àmbit d’ajudes, en principi resulta 
necessari revisar periòdicament la política d’ajudes estatals. Per aquesta raó, 
el període d’aplicació del Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 
25 de juny de 2014 ha de ser limitat. Per consegüent en les ordres d’ajudes 
s’especifica per recomanació dels informes de la Direcció General de Fons 
Europeus incloure en l’articulat de l’ordre de bases d’ajudes la vigència del citat 
reglament. No obstant això resulta oportú establir una redacció que davant les 
possibles pròrrogues del citat Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, 
de 25 de juny de 2014 o durant els períodes d’adaptació permeta que es 
mantinga la vigència de les ordres d’ajuda». 
 

Cinquena. Estructura i contingut del Projecte d’ordre. 
 
El text del projecte consta d’una part expositiva, una dispositiva 

integrada per un article únic i una final amb una disposició derogatòria única 
i tres disposicions finals. 
 

El contingut de la norma és el següent: 
 
Article únic. Objecte. 
 
Disposició derogatòria única. 
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Disposició final primera. Delegació de competències. 
 
Disposició final segona. Facultat de desenvolupament. 
 
Disposició final tercera. Entrada en vigor. 

 
Sisena. Observacions al Projecte d’ordre. 
 
El projecte normatiu que es dictamina únicament modifica la disposició 

final segona de l’Ordre 8/2020, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes compensatòries pels 
costos de prevenció i erradicació de la salmonel·losi en l’avicultura en la 
Comunitat Valenciana. La modificació projectada és la següent: 

 
El paràgraf que diu: En compliment de l’article 52 del Reglament (UE) 

núm.702/2014, sobre l’entrada en vigor i aplicabilitat del règim d’ajudes a les 
quals s’acull aquesta ordre, aquesta Ordre d’ajudes només serà aplicable fins 
al 31 de desembre de 2020, sense perjudici de continuar aplicant-se 
l’exempció durant un període d’adaptació de sis mesos, posteriors a l’expiració 
de la seua vigència, conforme disposa l’article 51.4 del Reglament (UE) núm. 
702/2014; tot això, sense perjudici que els règims d’ajuda que entren en 
l’àmbit d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 i siguen cofinançats 
pel FEADER o reben finançament nacional suplementari per a tals mesures 
cofinançades, continuen estant exempts de l’obligació de notificació al llarg 
del període de programació, d’acord amb el citat Reglament (UE) núm. 
1305/2013 i les seues disposicions d’aplicació. 

 
Queda modificat com segueix: En compliment de l’article 52 del 

Reglament (UE) núm.702/2014, sobre l’entrada en vigor i aplicabilitat del 
règim d’ajudes a les quals s’acull aquesta ordre, aquesta Ordre d’ajudes 
només estaran vigents mentre es mantinga aquest Reglament (UE) núm. 
702/2014, de la Comissió, les seues modificacions o prorrogues; tot això, 
sense perjudici que els règims d’ajuda que entren en l’àmbit d’aplicació del 
Reglament (UE) núm. 1305/2013 i siguen cofinançats pel FEADER o reben 
finançament nacional suplementari per a tals mesures cofinançades, 
continuen estant exempts de l’obligació de notificació al llarg del període de 
programació, d’acord amb el citat Reglament (UE) núm. 1305/2013 i les seues 
disposicions d’aplicació. 
 

Establit l’anterior, ha d’assenyalar-se que Consell Jurídic es va 
pronunciar sobre la norma la modificació de la qual es pretén en el Dictamen 
núm. 137/2020, per la qual cosa aquest dictamen únicament versarà sobre 
la modificació projectada. 
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Així, aquest Consell formula les observacions següents: 
 
Observacions de caràcter general 
 
Malgrat que podria pensar-se que el període de vigència de les ajudes 

va finalitzar el dia 31 desembre de 2020 i que, per tant, ara no poden 
prorrogar-se, això no és així. 

Les directrius de la Unió Europea aplicables a les ajudes estatals en els 
sectors agrícola i forestal i en les zones rurals de 2014 a 2020 preveuen 
expressament la pròrroga del període d’aplicació de les directrius fins al 31 de 
desembre de 2022. Convé transcriure a continuació la seua justificació: 

 
«Les directrius de la Unió Europea aplicables a les ajudes estatals en els 

sectors agrícola i forestal i en les zones rurals de 2014 a 2020 («Directrius») són 
aplicables fins al 31 de desembre de 2020. El 8 de setembre de 2018, la 
Comissió va iniciar una revisió de les directrius amb vista a substituir-les per 
altres noves per al període comprés entre 2021 i 2027. La formulació d’aquestes 
noves directrius dependrà en gran manera de les normes aplicables a l’ajuda 
al desenvolupament rural en virtut de la proposta de Reglament sobre el suport 
als plans estratègics que han d’elaborar els Estats membres en el marc de la 
política agrícola comuna (PAC). No obstant això, el procediment legislatiu per a 
l’adopció d’aquesta proposta segueix pendent i l’adopció tant del propi 
Reglament com de les normes delegades i d’execució subsegüents es demorarà 
durant algun temps. A fi de permetre que la Comissió continue amb l’avaluació 
de les ajudes estatals sobre la base de les directrius vigents i de facilitar que 
la seua revisió es complete després de l’adopció de la reforma de la PAC, convé 
prorrogar el període d’aplicació de les directrius fins al 31 de desembre de 
2022». 

Atés que aquest extrem no està prou justificat en el preàmbul i podria 
confondre els destinataris de la norma, s’aconsella la seua inclusió i 
desenvolupament en tal preàmbul. 

 
A la fórmula aprovatòria. 

 
En l'esborrany remés s'indica que l'Ordre s'aprova “oït el dictamen del 

Consell Jurídic Consultiu”. Recordem que aquesta fórmula únicament podrà 
utilitzar-se, i sense la paraula dictamen, en el cas que la norma aprovada no 
atenga les observacions essencials que, en el seu cas, es formulen, ja que en 
cas contrari la fórmula que ha de fer-se servir és la de “conforme amb el 
Consell Jurídic Consultiu”, tal com resulta de l'article 2.5 de la Llei de la 
Generalitat 10/1994, de 19 de desembre. Així mateix, la referència a la 
direcció general competent a proposta de la qual s'aprova l'Ordre hauria de 
traslladar-se al principi de la fórmula aprovatòria, que finalitzaria, per tant, 
amb la referència a aquest Consell Jurídic Consultiu. 
 

Observacions a la part expositiva 
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En el preàmbul del Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre 14/2015, 

de 23 de març, per la qual es regulen les subvencions a la subscripció 
d’assegurances agràries del Pla nacional d’assegurances agràries combinades 
es justifica la no inclusió del Projecte d’ordre en el Pla Normatiu de la 
Generalitat, per la pendència de la possible publicació d’un nou Reglament o 
de la possible pròrroga del Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, 
de 25 de juny de 2014. S’aconsella que també es faça constar tal 
circumstància en el present projecte normatiu. 

 
Així haurà de fer-se també en el preàmbul de la norma que es 

dictamina, seguint les observacions de la Intervenció Delegada, assumides pel 
director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el seu informe de data 
20 de gener de 2021. 

 
Observacions a la part dispositiva 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 38 del Decret 24/2009 «els 

projectes normatius que tinguen per objecte exclusiu la modificació de normes 
inclouran en el seu articulat l’aprovació de la modificació amb indicació dels 
preceptes afectats i en un annex la relació completa d’aquells en la seua nova 
redacció». 

 
Per això, l’article únic hauria d’incloure només la indicació del precepte 

afectat per la norma projectada (que és l’article primer de l’Ordre de 5 de maig 
de 2006) i incloure un annex amb la nova redacció d’aquest. 

 
Es recomana la següent denominació: 
 
Annex únic. Modificació de l’Ordre 8/2020, de 8 d’abril, de la 

Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les 
ajudes compensatòries pels costos de prevenció i erradicació de la 
salmonel·losi en l’avicultura en la Comunitat Valenciana. 

 
Observacions a la part final 
 
A la disposició derogatòria única 
 
Seguint el que es preveu en l’article 28.2 del Decret 24/2009 citat, les 

disposicions de la part final aniran titulades, i el títol expressarà breument el 
contingut de la disposició. 

Per això, la disposició derogatòria única haurà de titular-se. A aquest 
efecte s’aconsella la següent intitulació: «Derogació normativa». 

 
A la disposició final tercera 
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L’expressió «La present norma entrarà en vigor al dia següent de la seua 

publicació (...)», haurà de corregir-se per «La present norma entrarà en vigor el 
dia següent al de la seua publicació (…)». 
 

Observacions de caràcter gramatical 
 
Les referències que es fan al terme «ordre» han de presentar la inicial en 

majúscula. 
 
En el títol de les disposicions finals ha d’incloure’s un punt al final. 
 
En conseqüència, i sense perjudici de les observacions efectuades, 

s’estima que el Projecte d’ordre remés és conforme amb l’ordenament jurídic. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte d’ordre per la qual es modifica l’Ordre 8/2020, de 8 

d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’estableixen les bases reguladores 
de les ajudes compensatòries pels costos de prevenció i erradicació de la 
salmonel·losi en l’avicultura en la Comunitat Valenciana, és conforme amb 
l’ordenament jurídic. 
 

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

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÓGICA. 


