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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 31 de març 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 majoria, el 

dictamen següent, el qual duu el vot particular 

corresponent: 

 
 
 

 
 

 
 

De conformitat amb la comunicació de V. H. de 9 de març de 2021 
(Registre d'entrada de 10 de març), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per de la 
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, 
relatiu al Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les 
ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges 
(IEEV-CV). 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprenen els següents 
informes i documents essencials: 
 

1. Resolució de 18 de gener de 2021, de la Secretaria Autonòmica 
d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, per la qual s'acorda 
l'inici del procediment d'elaboració de la norma, i s'encomana a la Direcció 
General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica la seua elaboració. 

 
2. Esborrany inicial de la norma, sense datar. 
 
3. Informe d'oportunitat i necessitat del text normatiu que subscriu 

amb data 29 de gener de 2021 el director general de Qualitat, Rehabilitació i 
Eficiència Energètica. 

 
3. Memòria econòmica sobre el Projecte d'ordre, en la qual consta que 

el finançament de les ajudes regulades en l'Ordre es farà amb càrrec a una 
concreta línia pressupostària dels Pressupostos de la Generalitat per a 2021, 
i el seu import global màxim és de 2 milions d'euros. 

 
4. Informe d'impacte de gènere, subscrit pel citat director general en la 

mateixa data, en el qual es conclou que la norma «respecta escrupolosament 
el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones, i no existeix cap 
circumstància que puga fer augmentar les oportunitats i avantatges d'un i un 
altre gènere, no implicant la publicació de la disposició normativa que ens ocupa 
cap discriminació per raó de sexe». 

 
5. Informe d'impacte en la infància i adolescència, també subscrit pel 

director general, en la mateixa data, en el qual es conclou que la concessió de 
les ajudes «redundarà en una millor qualitat de vida de les unitats familiars 
que convisquen en habitatges que compta amb l'Informe d'Avaluació de l'Edifici 
i, en conseqüència, millorara les condicions de vida dels menors i adolescents 
que formen part de la unitat familiar, per la qual cosa la publicació de l'ordre 
beneficia la infància i l'adolescència». 

 
6. Informe d'impacte sobre famílies nombroses, de la mateixa data, que 

considera la publicació de la norma altament beneficiosa per a les famílies, 
«la qual és totalment d'acord amb la protecció de les famílies nombroses». 
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7. Informe de no necessitat de tràmit d'audiència a la resta de 
departaments del Consell, subscrit pel director el ja citat dia 29 de gener, 
«atés que es tracta d'una matèria molt concreta de la Conselleria competent en 
matèria d'habitatge», excepte respecte dels informes sol·licitats de la 
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 

 
8. Informe de justificació de la no incidència en els objectius estratègics 

de competitivitat de la Comunitat Valenciana, considerant innecessària 
l'emissió de l'informe de la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i 
Cooperativisme. 

 
9. Escrit de 29 de gener de 2021 del director general dirigit a la Direcció 

General de Fons Europeus, adjuntant el text del projecte, juntament amb les 
fitxes informatives sobre les ajudes, a l'efecte del que disposa el Decret 
128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment 
de notificació i comunicació a la Comissió Europea, dels projectes de la 
Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques. 

 
10. Informe de 29 de gener de 2021, justificatiu de la no necessitat dels 

tràmits de consulta, audiència i informació pública del projecte normatiu. 
 
11. Informe jurídic de l'Advocacia de la Generalitat, de data 9 de febrer 

de 2021, que s'emet en compliment de l'article 5.2 de la Llei 10/2005, de 9 de 
desembre, de la Generalitat, d'assistència jurídica de la Generalitat. 

 
12. Informe posterior del Director General de 12 de febrer de 2021, de 

consideracions sobre l'Informe jurídic de l'Advocacia, i Informe complementari 
posterior de justificació addicional de la no necessitat del tràmit de consulta, 
audiència i informació pública. 

 
13. Informe favorable de la Direcció General de Pressupostos de data 

22 de febrer de 20 21. 
 
14. Informe 1/2021 de la Intervenció Delegada en la Conselleria, de 22 

de febrer de 2021, i informe posterior de la Direcció General, de 
consideracions sobre el seu contingut i d'acceptació de les observacions. 

 
15. Text del Projecte d'ordre després dels informes de l'Advocacia 

General de la Generalitat i de la Intervenció Delegada, sobre el qual es 
realitzarà el nostre dictamen. 
 
 

I, en tal estat el procediment, es remet l'expedient a aquest Consell per 
al seu dictamen. 
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II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera.- Sobre el caràcter de la consulta i abast del dictamen. 
 
La Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana estableix en el seu article 10.4 que 
resulta preceptiva la consulta a aquesta Institució dels «projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de lleis 
i les seues modificacions». 

 
El Projecte d'ordre a què es refereix el present Dictamen té per finalitat 

aprovar les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'Informe 
d'Avaluació d'Edificis. Ha de fer-se constar que aquest Consell Jurídic 
Consultiu ja va tindre ocasió de pronunciar-se sobre la mateixa mena de 
disposició de la Conselleria consultant, en anys anteriors, mitjançant el 
Dictamen 129/2017, sobre l'Ordre 7/2017, de 21 d'abril, per la qual es van 
aprovar les bases reguladores del Programa de Suport a la Implantació de 
l'Informe d'Avaluació d'Edificis, i Dictamen 144/2018, sobre l'Ordre 2/2018, 
de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per 
la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de 
l'Informe d'Avaluació d'Edificis, que ara es pretén derogar. 

 
El contingut dels anteriors dictàmens redueix la intensitat del present 

dictamen i l'abast de les observacions. 
 
 
Segona.- Procediment d'elaboració del Projecte d'ordre. 
 
L'Ordre projectada que analitzem preveu l'aprovació de les bases 

reguladores d'unes subvencions autonòmiques, que, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions de la Comunitat Valenciana, «seran aprovades 
mitjançant ordre de la persona titular de la Conselleria competent per raó de la 
matèria, d'acord amb el procediment previst per a l'elaboració de disposicions 
de caràcter general, i s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. En tot cas, serà preceptiu el previ informe de l'Advocacia General 
de la Generalitat i de la corresponent Intervenció Delegada» (article 165.1). 

 
En aplicació d'aquestes regles procedimentals específiques contingudes 

en el referit precepte, el text projectat revist la forma d'Ordre de Conselleria. 
Ha sigut informat per la seua Intervenció Delegada i ha emés el corresponent 
informe l'Advocacia de la Generalitat, conforme es preveu en aquell precepte 
de la Llei 1/2015, i en l'article 5 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, 
d'assistència jurídica a la Generalitat. 
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D'altra banda, el precepte referit de la Llei 1/2015 que s'acaba de 

transcriure estableix que serà aplicable en aquests casos el procediment 
d'elaboració de les disposicions de caràcter general; el qual es regula en 
l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en el títol III 
del Decret 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el 
procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 

 
S'ha complit, en general, amb les disposicions adjectives que regulen 

l'elaboració de les normes reglamentàries, si bé cal advertir que no ha sigut 
emés l'informe de Coordinació Informàtica de la Direcció General de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, segons el que estableix el 
Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 
220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració 
electrònica, i la Instrucció 4/2012, de Coordinació Informàtica. 

 
 
Tercera.- Objecte i marc normatiu del text projectat. 
 
El projecte de norma que ara s'analitza té per objecte aprovar les bases 

reguladores perquè l'Administració autonòmica atorgue determinades ajudes, 
per la qual cosa resulten d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (de caràcter bàsic en la majoria dels seus preceptes a 
l'empara de les competències reservades a l'Estat en l'article 149.1.13a, 14a i 
18a de la Constitució), el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (molts dels seus preceptes també 
constitueixen legislació bàsica estatal), i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (el títol X 
de les quals –articles 159 a 177– té per objecte específic les «subvencions»). 
En concret, l'article 165 de la referida Llei autonòmica estableix el contingut 
de les bases reguladores de la concessió de subvencions com les que ara es 
projecta aprovar. 

 
Quant al sector d'activitat sobre el qual es projecta la referida potestat 

de foment, l'Ordre projectada té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques 
per a la realització d'un Informe d'Avaluació d'Edificis, no amb una vocació de 
permanència en el temps, sinó per a l'exercici 2021, tal com es reconeix en el 
propi preàmbul del text normatiu. En aqueix sentit, les bases reguladores no 
tenen una vocació de permanència en el temps, permetent que una regulació 
estable empare diferents convocatòries, sinó que el seu règim jurídic i 
lògicament la seua vigència compten amb aqueix límit temporal anual: 

 
«D'acord amb aquest plantejament, a través d'aquesta Ordre 

s'estableixen les bases reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la 
presentació dels IEEE.CV per a l'any 2021, referits a les seues condicions 
d'accessibilitat, eficiència energètica i estat de conservació». 
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Des d'aquest punt de vista, se suggereix a la Conselleria consultant la 

conveniència d'eliminar l’esmentat límit temporal, ja que, en aquest sentit, si 
el que es pretén és la posada en marxa de convocatòries anuals, les bases 
reguladores podrien formar part de l'annex regulador de cada convocatòria 
anual, sense necessitat d'aprovar cada vegada una nova Ordre de Bases. 

 
En dictàmens anteriors ens pronunciem en el següent sentit sobre 

l'habilitació competencial per a la regulació de l'Informe d'Avaluació d'Edificis: 
 
«L'Informe d'Avaluació d'Edificis (IEE) es troba actualment regulat en el 

títol III del text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. Aquest text refós ho és de l'anterior 
text refós de la Llei de sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de 
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl; i de la Llei 8/2013, de 26 
de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. 

Per Sentència del Tribunal Constitucional 5/2016, de 21 de gener, es van 
declarar inconstitucionals alguns dels preceptes que en la citada Llei 8/2013 
regulaven l’IEE, i que amb el mateix text es van mantindre en el text refós de 
2015. El motiu de la declaració d'inconstitucionalitat va ser la invasió pel 
legislador estatal de la competència autonòmica en urbanisme. 

No obstant això, l'article 180 de la Llei 15/2014, de 25 de juliol, de la 
Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat 
Valenciana, també regula aquest informe: 

 
“1. Els propietaris de terrenys, construccions i edificis hauran de 

mantindre'ls en condicions de seguretat, salubritat, adorn públic i decòrum, fent 
els treballs i obres necessaris per a conservar o rehabilitar en ells les condicions 
imprescindibles d'habitabilitat, seguretat, funcionalitat o ús efectiu que 
permetrien obtindre la llicència administrativa d'ocupació per al destí que els 
siga propi. També tenen aquest deure els subjectes obligats conforme a la 
legislació estatal sobre rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. 

 
2. Els propietaris de tota edificació catalogada o d'antiguitat superior a 

cinquanta anys i els d'edificis els titulars dels quals pretenguen acollir-se a 
ajudes públiques amb l'objectiu d'escometre obres de conservació, accessibilitat 
universal o eficiència energètica, amb anterioritat a la formalització de la petició 
de la corresponent ajuda hauran de promoure, almenys cada deu anys, la 
realització d'un informe d'avaluació, a càrrec de facultatiu competent, per a: 

 
a) Avaluar el seu estat de conservació; en l'informe es consignaran els 

resultats de la inspecció, que almenys descriga els desperfectes benvolguts en 
l'immoble, les seues possibles causes i les mesures prioritàries recomanables 
per a assegurar la seua estabilitat, seguretat, estanquitat i consolidació 
estructurals o per a mantindre o rehabilitar les seues dependències en 
condicions d'habitabilitat o ús efectiu segons el destí propi d'elles; així mateix, 
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deixarà constància del grau de realització de les recomanacions expressades 
amb motiu de l'anterior inspecció periòdica. 

 
b) D'acord amb la legislació estatal sobre rehabilitació, regeneració i 

renovació urbanes, aquest informe inclourà l'avaluació de les condicions 
bàsiques d'accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb 
discapacitat per a l'accés i utilització de l'edifici, establint si és susceptible o no 
de realitzar ajustos raonables per a satisfer-les. 

 
c) La certificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb el contingut i 

mitjançant el procediment establit a aquest efecte per a aquesta per la 
normativa vigent. 

 
3. L'eficàcia del certificat exigeix remetre còpia d’aquest a l'ajuntament. 

Al seu torn, l'ajuntament remetrà una còpia del certificat, legitimada pel 
secretari de l'ajuntament, per al seu depòsit en el registre de la propietat. 

 
4. L'ajuntament podrà exigir dels propietaris l'exhibició dels certificats 

actualitzats d'inspecció periòdica de construccions. Si aquestes no s'han 
efectuat, podrà realitzar-les d'ofici a costa dels obligats.” 

D'un altre costat, la Sentència 143/2017, de 14 de desembre de 2017 
del Tribunal Constitucional, ha declarat inconstitucionals i nuls els apartats 2 
a 6 de l'article 29, l'article 30, la disposició transitòria 2a i la disposició final 1a 
del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, deixant vigent l'apartat 1 de l'article 
29: 

 
“Article 29. L'Informe d'Avaluació dels Edificis. 
1. Els propietaris d'immobles situats en edificacions amb tipologia 

residencial d'habitatge col·lectiu podran ser requerits per l'Administració 
competent, de conformitat amb el que es disposa en l'article següent, perquè 
acrediten la situació en la qual es troben aquells, almenys en relació amb l'estat 
de conservació de l'edifici i amb el compliment de la normativa vigent sobre 
accessibilitat universal, així com sobre el grau d'eficiència energètica 
d'aquests”. 
 

Des d'aquesta perspectiva, la possibilitat que l'Administració Autonòmica 
puga promocionar la realització d'aquest Informe resulta possible d'acord amb 
la seua activitat de foment. La present Ordre ve a reproduir, sense més, 
pràcticament en la seua literalitat, el contingut de la precedent Ordre 7/2017, 
de 21 d'abril, ja citada, sense altres consideracions que el fet que el que amb 
anterioritat eren ajudes concedides en el marc d'un programa estatal, i per tant, 
finançades amb càrrec a aportacions de l'Estat, en el marc d'un conveni de 
col·laboració, amb possible aportació complementària al Pla per part de la 
comunitat autònoma, exarticle 5.2 del meritat Reial decret 233/2013, ara són 
aportacions exclusivament de la Comunitat Autònoma». 
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El present projecte incideix de nou, amb idèntic manteniment 

competencial, en aquesta activitat de foment. 
 
 

Quarta.- Estructura i contingut de l'Ordre projectada. 
 
El text projectat s'articula en una part expositiva, una part dispositiva 

integrada per dos articles i una part final integrada per una disposició 
addicional, una disposició derogatòria i tres finals. 

 
Per part seua, la norma s'acompanya d'un únic annex, «Bases 

reguladores de les ajudes per a la realització de l'Informe d'Avaluació de l'edifici 
d'ús residencial d'habitatge», compost per 15 bases. 
 
 

Cinquena.- Observacions al Projecte d'ordre. 
 

Al preàmbul. 
 
Amb caràcter general, cal significar que la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 

citada, estableix que «Aquelles conselleries que tinguen previst atorgar 
subvencions hauran d'elaborar amb caràcter previ un pla estratègic de 
subvencions, en el qual s'integraran les subvencions que pretenguen atorgar 
tant els seus òrgans com els seus organismes públics dependents... Aquests 
plans tindran un període de vigència de tres anys... ». 

 
Atés que consta la Resolució d'11 de maig de 2020, de la 

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, 
per la qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2020-
2023 (DOGV núm. 8810, de 13 de maig de 2020), i en l'apartat 8 figura la 
«Línia de subvenció i denominació: S8289000 “Finançament elaboració 
Informes Avaluació Edificis”», resultaria convenient la inclusió d'una 
referència en aquest sentit en el preàmbul del Projecte d'ordre. 
 

D'altra banda, en la fórmula aprovatòria s'anticipa que l'Ordre 
projectada serà aprovada «conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana», expressió que només pot usar-se quan, en el cas que 
s'hagen formulat observacions essencials, aquestes siguen ateses, ja que , en 
cas contrari, ha d'emprar-se l'expressió «oït el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana», segons disposa l'article 2.5 de la Llei de la Generalitat 
10/1994, de 19 de desembre. 
 

A la disposició addicional única («No incidència pressupostària») 
 
En la Memòria econòmica sobre el Projecte d'ordre, subscrita pel 
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director general consta que el finançament de les ajudes regulades en l'Ordre 
es farà amb càrrec a una concreta línia pressupostària dels pressupostos de 
la Generalitat per a 2021, i el seu import global màxim és de 2 milions d'euros. 

 
D'un altre costat, la Direcció General de Pressupostos va emetre un 

informe favorable amb data 22 de febrer de 2021. 
 
Per tant, tant des del punt de vista formal, com atesa la notòria 

incidència pressupostària de la norma, el present precepte manca de sentit. 
L'apartat 3 de l'article 26 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, 
del sector públic instrumental i de subvencions permet el següent: 

 
«En els supòsits d'aprovació de disposicions reglamentàries, projectes de 

convenis, propostes d'acord del Consell, o de plans o programes, quan de la 
memòria econòmica es desprenga que la seua aplicació no comporta despesa 
no serà necessari sol·licitar l'informe citat en l'apartat 1, sempre 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». 
 
 

Sisena. Observacions a l'annex («Bases reguladores de les ajudes per 
a la realització de l'Informe d'Avaluació dels Edificis»). 
 

A la base quarta. Sol·licitud i documentació. 
 
La redacció de l'apartat 2.1 d) s’hauria de modificar ja que s'exigeix 

l'aportació d’“acta de les comunitats de persones propietàries o persones 
propietàries úniques”, quan resulta manifest que les persones propietàries 
úniques físiques o naturals no poden atorgar “actes”, ja que aquesta actuació 
únicament poden realitzar-la comunitats o persones jurídiques. Les persones 
naturals el que poden fer és atorgar la seua representació a través de poder 
notarial o per qualsevol altra forma prevista per la llei, com l'atorgament de 
representació “apud acta”, etc. 
 

A la base cinquena. Import de les ajudes concedides i criteris de 
baremació. 

 
La lletra b) de l'apartat 2 identifica el càlcul de la subvenció addicional, 

en funció dels punts obtinguts en la baremació de les sol·licituds «d'acord amb 
el punt 2 d'aquesta base», quan aquesta puntuació apareix detallada en el 
punt 3 de la base cinquena, la qual cosa haurà d'esmenar-se. 

 
En l'apartat 3.c) s'inclou com a criteri de valoració, al qual s'assigna 

una puntuació unitària de 5 punts, que l'edifici es trobe «dins de l'àrea 
qualificada pel Visor d'Espais Urbans Sensibles com a espai urbà sensible». En 
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tractar-se d'un visor cartogràfic, amb les conseqüències que això implica, 
aquesta inclusió i aquesta qualificació d’«espai urbà sensible» hauria 
d'aparéixer datada i fixada amb anterioritat a la convocatòria de les ajudes, 
mitjançant alguna mena d'indentificación oficial. 
 

A la base setena. Resolució del procediment i notificació. 
 
L'apartat 1 de la base setena determina que la resolució sobre la 

concessió de les ajudes que competeix a la persona titular de la direcció 
general competent en matèria de rehabilitació ho serà a proposta d'un òrgan 
col·legiat constituït a tal fi, i amb la següent composició: 

 
«L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la 

Subdirecció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, del Servei 
de Rehabilitació i Actuacions Urbanes, del Servei de Qualitat i Arquitectura, i 
dels Serveis Territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació». 

 
No existeix cap esment en relació amb aquesta composició en matèria 

de presència equilibrada entre dones i homes, i això és especialment 
significatiu, en tractar-se d'un òrgan col·legiat de l'Administració, la 
composició del qual apareix vinculada a determinats llocs funcionarials.  

 
Com hem declarat en nombrosos dictàmens, i hem reiterat en el recent 

628/2020, la composició dels òrgans col·legiats ha d'ajustar-se al principi de 
presència equilibrada de dones i homes, tal com resulta de la legislació, tant 
estatal com autonòmica, en matèria d'igualtat entre dones i homes, principi 
que, conforme va declarar la Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, de 
10 de maig de 2016 (reiterada en Sentència de la mateixa Sala i Secció de 27 
de juny de 2017), «opera com un principi rector de la decisió que exigeix que 
s'expliquen complidament, cas per cas, les raons per les quals es prescindeix 
casuísticament d'aquesta regla». Pel que només serà excusable no aconseguir 
la presència equilibrada quan existisquen raons fundades i objectives, 
degudament motivades, imposant a l'Administració tant l'efectiva aplicació del 
principi, com l'exigència de justificar, en el supòsit concret, els motius que 
causen la impossibilitat d'aplicar-lo. 
 

Caldrà, per tant, incloure una previsió concreta en la composició que 
faça possible que l'òrgan col·legiat s'ajuste en la seua composició final al 
principi de presència equilibrada entre dones i homes, sent la seua absència 
motivació suficient per a qualificar aquesta observació de caràcter essencial 
als efectes previstos en el citat article 77.3 del nostre Reglament. 
 

A la Base Dotzena. Pla de Control. 
 
En l'apartat 1, lletra b) suggerim que l'expressió “la documentació 

aportada per cada persona física juntament amb la seua sol·licitud” se 
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substituïsca per “la documentació aportada juntament amb la sol·licitud”, ja 
que no sols són persones físiques o naturals les que poden sol·licitar ajudes, 
també persones jurídiques i comunitats. 

 
 

Huitena. Observacions de caràcter formal. 
 
En compliment del que disposa el Decret 24/2009, citat, haurà de 

suprimir-se el guió que figura en la línia d'alguns apartats, i deixar únicament 
el punt (.). 

 
S'ha formulat una observació essencial a la Base Setena, sobre la 

composició de l'òrgan col·legiat regulat en aquesta base. 
 
 

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 s'aproven les bases reguladores del 

Programa de les ajudes per a la realització de l'Informe d'Avaluació d'Edificis 
(IEEV-CV) és conforme amb l'ordenament jurídic, sempre que s'atenga 
l'observació essencial formulada a la Base Setena de l'annex de la norma. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 31 de març de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
HBLE. SR. VICEPRESIDENT SEGON I CONSELLER D’HABITATGE I 
ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA. 
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VOTO PARTICULAR 
 

 
 

Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen 181 
expediente 141/2021 aprobado por el Pleno del Consejo de 31 de marzo 2021, 
relativo al Proyecto de Orden que aprueba las bases reguladoras de las ayudas 
para la realización del informe de evaluación de edificios de viviendas (IEEV-
CV). 
 
 

Discrepo respetuosamente de la observación esencial realizada a la base 
séptima de la norma que regula el órgano colegiado que resolverá la concesión 
de las ayudas, sobre la necesidad de una referencia expresa a la composición 
equilibrada del órgano colegiado que regula tal precepto, ello con fundamento 
en los siguientes motivos: 
 
 

En primer lugar, la composición del órgano previsto en la base 7ª está 
determinada por la titularidad de unos cargos y, por ello, difícilmente puede 
plantearse una “presencia equilibrada” si la pertenencia a tal órgano deviene 
por el cargo que se ostenta. Cuando la Administración prevé la creación de 
un determinado órgano, lo hace para el mejor cumplimiento de sus fines y, 
desde tal objetivo, establece quienes deben formarlo y la idoneidad de éstos 
en relación con el objetivo a cumplir con tal órgano. Resulta una obviedad que 
el criterio general de presencia equilibrada no guarda relación alguna con el 
mejor cumplimiento de los fines del órgano, sino que tiene otra finalidad, cual 
es la presencia equilibrada de ambos sexos en el citado órgano. 
 

Y si el órgano queda definido -en su composición- por la titularidad de 
unos determinados cargos es porque considera que deberán ser dichos cargos 
-y no otros, y no más que esos-, los que cumplirán con los fines del órgano. 
Siendo así, resulta ilusorio exigir una “presencia equilibrada” de hombres y 
mujeres en el meritado órgano, cuando el sexo de quienes resulten titulares 
de los cargos que lo integran es independiente de que vayan a formar parte 
del órgano -el sexo de los cargos no se elige con vistas a que pudieran formar 
parte de un futuro órgano que va a adjudicar ayudas-. Los titulares de los 
cargos son hombres o mujeres, sin que pueda modificarse su sexo a voluntad 
para alcanzar en tal órgano el “criterio general” de presencia equilibrada de 
sexos. 
 

Exigir, pues, como observación esencial, que el órgano que adjudicará 
ayudas respete el equilibrio de sexos en su composición, y atendido que dicho 
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órgano lo componen los titulares de unos determinados cargos, y que el sexo 
de tales titulares -los que integrarán el órgano- es el que es -pues no cabe su 
modificación para cumplir el criterio general de paridad-, es una imposición 
que vulnera el principio de seguridad jurídica, pues no puede garantizarse su 
cumplimiento, ya que sólo tendría eficacia tal mandato si se cambiasen a las 
personas titulares de cada uno de los cargos, para que el resultante fuese un 
conjunto equilibrado de hombres y mujeres, o bien mediante la creación de 
un órgano diferente. Y cesar los cargos públicos para cumplir el equilibrio de 
sexos en el órgano propuesto resultaría, tal vez, desproporcionado -por no 
decir irracional-. Y crear un órgano nuevo y diferente, es alterar la voluntad 
del titular de la potestad reglamentaria, y es una misión vedada a este órgano 
consultivo, ya que no tiene justificación en el mandato de una norma superior. 
 

En definitiva, lo que está diciendo la mayoría de este Consell es que un 
órgano formado por los titulares de unas subdirecciones generales, y servicios 
territoriales competentes vulneraría el ordenamiento jurídico salvo que el azar 
permitiese que el conjunto de sexos de tales cargos fuese paritario. Siguiendo 
tal razonamiento, habría que cambiar, o bien el sexo de los titulares de los 
cargos, bien la composición de ese órgano, pues esa composición no garantiza 
el criterio orientador de presencia equilibrada. Según el criterio de la mayoría 
del Pleno, lo importante no es el correcto cumplimiento de la misión que debe 
realizar el órgano -para eso se define su concreta composición- sino que el 
órgano cumpla con el principio de equilibrio de sexos. Si no lo cumple, este 
Consejo defiende que debe cambiar la composición órgano, con independencia 
de que su nueva composición resulte, o no, la más adecuada a la finalidad 
pretendida con la creación del órgano.  
 

Es en estos casos donde alcanza dimensión el término “procurar” que 
establece el art. 16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, intitulado “Nombramientos realizados por los 
Poderes Públicos”: “Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y 
designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”. Al igual 
que el art. 10 de la Ley Valenciana 9/2003, para la igualdad entre mujeres y 
hombres: “Les Corts Valencianes y el Consell de la Generalitat procurarán en 
el nombramiento o designación de personas, para constituir o formar parte de 
órganos o instituciones, que exista presencia paritaria de mujeres y hombres”. 
Pues no siempre se puede conseguir tal presencia paritaria, siendo un claro 
ejemplo de ello el órgano que se regula en el proyecto de norma dictaminado.  
 

Y, pese a ello, este Consell insiste en obligar a una presencia equilibrada 
en un órgano, cuando es notorio que éste -tal y como ha sido diseñado por el 
titular de la potestad reglamentaria- no tiene a su disposición poder cumplir 
el criterio de presencia equilibrada, pues dependerá del sexo de los titulares 
de los cargos que lo componen. Se impone una obligación de imposible 
cumplimiento que además carece de apoyatura normativa pues convierte el 
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término “procurar” en una imposición taxativa, impropia de la naturaleza 
jurídica del “criterio general” que se invoca. Y exigir lo que se sabe que no se 
puede cumplir, y que además conste en una norma de rango reglamentario, 
es improcedente y vulnera el principio de seguridad jurídica. 
 
 

En segundo lugar el Consejo llama la atención sobre la omisión de una 
referencia a la composición equilibrada entre mujeres y hombres, en el órgano 
colegiado. A juicio del Consejo, deber recogerse expresamente que tal órgano 
debe respetar el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, y 
lo considera esencial a los efectos del art. 77 del Reglamento de este Consell 
Jurídic. 
 

No obstante tal omisión, este Consejero no considera necesario que la 
mención conste expresamente en la norma, como apercibimiento expreso de 
cumplimiento del ordenamiento jurídico, respecto a la previsión del art. 10, 
Ley Valenciana 9/2003, de 2 de abril (en adelante LV Igualdad) para igualdad 
entre mujeres y hombres. Que no se mencione expresamente en la norma que, 
para la composición de esos órganos, “procurarán (…) que exista una presencia 
paritaria de mujeres y hombres”, no implica, en modo alguno, la presunción 
de incumplimiento de tal previsión, pues la recomendación opera sin que sea 
necesario consignarlo expresamente en la norma. Está establecido en la ley, 
y por tanto, reiterar lo que ya indica la ley es redundante e innecesario. 
 

Pero, además, la previsión del art. 10 de la Ley 9/2003, hace referencia 
al momento del nombramiento o la designación de personas para constituir o 
formar parte de órganos o instituciones, donde se procurará que, con dicho 
nombramiento, exista representación paritaria de mujeres y hombres. No es 
una exigencia relativa a la configuración del órgano colegiado, sino que el 
cumplimiento de lo establecido en el art. 10 Ley 9/2003 es una sugerencia o 
recomendación dirigida a quienes tienen que realizar los nombramientos, en 
el momento de realizarlos. Por tanto, el cumplimiento del art. 10 de la Ley de 
Igualdad corresponderá a quienes efectúen los nombramientos, no al órgano 
en sí mismo. 

  
Y de mantenerse la sugerencia que plantea este Consejo, y según su 

razonamiento, no sólo es el art. 10 LV Igualdad  el que debe ser mencionado 
en el textual de la norma, sino que justificaría que en todos los preceptos de 
todos los proyectos normativos, se efectuase una llamada expresa a someterse 
a la totalidad de las normas de aplicación. Y no es el principio de composición 
equilibrada el único al que se somete la Administración. Privilegiar éste, con 
la mención expresa, supone desplazar y omitir otros preceptos, mandatos y 
principios, que son igualmente aplicables. 

 
En consecuencia, si el comentario plantease una mención expresa para 

que se procure la presencia paritaria de mujeres y hombres, éste no resultaría 
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contrario al ordenamiento jurídico, pero tampoco necesario, pues prejuzga la 
necesidad de apercibir a la Administración del incumplimiento de la ley si no 
se procura dicha presencia equilibrada en los nombramientos de miembros 
que integrarán los órganos colegiados. Y tal presunción de ilegalidad no es 
admisible en nuestro modelo constitucional. En cualquier caso, el término a 
utilizar no sería “garantizar” una presencia equilibrada, sino “procurar” una 
presencia equilibrada, pues ese es el tenor literal de los preceptos legales que 
dan cobertura jurídica a la observación realizada. 

 
 
En tercer lugar, motiva mi discrepancia, no ya el hecho de la necesidad 

de incorporar el principio de composición equilibrada, sino en la cualidad de 
esencial que irroga a la observación, y la convierte en una obligación jurídica, 
cuya inobservancia determinaría que el proyecto normativo se aprobase “Oído 
el Consell Jurídic Consultiu”. 
 

Para el correcto enfoque de la cuestión, se debe partir del significado de 
la esencialidad de las observaciones que realiza el Consell. El Reglamento del 
Consell Jurídic Consultiu, establece, en su art. 77, que “Las observaciones 
esenciales son el reparo del Consell Jurídic Consultiu a aquellos preceptos de 
un proyecto normativo que pudieran comprometer la plena observancia de la 
Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico. La 
inobservancia de las observaciones esenciales comportará que la resolución 
que se adopte deba seguir la fórmula «Oído el Consell Jurídic Consultiu”. Las 
observaciones esenciales son el óbice jurídico de mayor intensidad que puede 
plantear este Consell a un proyecto normativo. Las observaciones esenciales 
implican el mayor reparo de este Consell a aquellos preceptos cuya redacción 
pudiese comprometer la plena observancia de la Constitución, el Estatuto de 
Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico. 
 

En consecuencia, cuando se efectúa una observación esencial, se está 
advirtiendo de la existencia de alguna disconformidad entre el proyecto objeto 
de Dictamen, y el resto del ordenamiento jurídico, cuya inobservancia sería 
causa de una infracción de éste. Una disconformidad que vendrá establecida 
por contravención de normas de rango superior (principio de jerarquía) o del 
mismo rango (principio de competencia). 
 

Así, establecer como esencial la necesidad de consignar expresamente 
en la norma el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en la 
composición de los órganos colegiados, implicaría la existencia de un mandato 
en norma superior que exigiese de forma imperativa que la norma contuviese 
tal mención, de tal forma que su no incorporación al proyecto supondría la 
infracción de ordenamiento jurídico. Sin embargo, no existe dicho mandato 
imperativo, ni es una obligación jurídica, ni es exigible la consignación de tal 
principio en el texto normativo, ni es inexcusable su aplicación. 
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Este Consejero ha defendido -frente al criterio mayoritario del Pleno- 
que no existe mandato imperativo que establezca que la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres constituya una obligación jurídica, ni sea inexcusable 
su aplicación. La LO de Igualdad, en su art. 14.4, establece como un “criterio 
general” de actuación de los poderes públicos “la participación equilibrada de 
mujeres y hombres en las candidaturas electorales y la toma de decisiones”. 
Dicho “criterio general”, como su propio nombre indica, supone un principio 
de actuación, cuya dimensión no es la imposición de una obligación directa, 
sino que determina una pauta que deberán seguir los poderes públicos, cuya 
concreción se efectúa en otros preceptos de la propia Ley.  

 
El art. 16 LO de Igualdad, intitulado “nombramientos realizados por los 

Poderes Públicos”, concreta el criterio general del art. 14, sobre la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres para el nombramiento -por parte de los 
poderes públicos- de cargos de responsabilidad. Textualmente indica que “los 
poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de 
responsabilidad que les correspondan”. Igualmente, la LV de Igualdad, en su 
art. 10 utiliza idéntica literalidad en la acción de procurar la representación 
paritaria de mujeres y hombres: “Les Corts Valencianes y el Consell de la 
Generalitat procurarán en el nombramiento o designación de personas, para 
constituir o formar parte de órganos o instituciones, que exista una presencia 
paritaria de mujeres y hombres”. Si la LV Igualdad y la LO Igualdad utilizan el 
término “procurar” habrá que impetrar en el significado concreto del término 
“procurar”, escogido tanto por el legislador básico estatal como por el 
legislador autonómico, y si guarda coherencia con el valor jurídico del “criterio 
general de actuación” del art. 14.4 de la misma ley orgánica. 
 

Así el “criterio general de actuación” que establece el art. 14.4 de la LO, 
tiene un valor jurídico programático, según expresa el propio Preámbulo de la 
norma, al considerarlo como “pauta de actuación” o “criterio de orientación 
de las políticas públicas”. La Sentencia de 23 de febrero de 2010, del Tribunal 
Superior de Justicia Madrid, Sala Contencioso-Administrativo, considera que 
en la ley Orgánica 3/2007 se “distingue una parte programática, para orientar 
políticas activas que promueva la igualdad y otra consistente en regulaciones 
específicas -entre las que cabe destacar de forma paradigmática la disposición 
adicional segunda- que constituyen verdaderos mandatos dirigidos a quienes 
participan en las relaciones jurídicas a que se refieren. El mero apartamiento o 
el incumplimiento de las principios orientadores contenidos en las normas de 
esta naturaleza de la LO 3/2007, no puede dar lugar a la anulación del decreto 
de nombramiento de Consejeros (…)” (F. J. 4º). De esta forma, no cabe admitir 
un pretendido automatismo, que sea consiguiente a la consideración del 
principio general de presencia equilibrada que lo convierta en un deber de 
obligación aplicable imperativamente a todo supuesto. Tal automatismo ha 
sido, además, excluido expresamente por el Tribunal Supremo al afirmar que 
su naturaleza es la propia de un principio rector o criterio orientador. 
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La Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 10 de mayo de 2016, 

en su Fundamento Jurídico Séptimo, indica que “El criterio de la preferencia 
de las mujeres a igualdad de méritos no opera con rígido automatismo como 
una norma universal de obligado e incondicionado desplazamiento de los 
aspirantes varones, pero sí que opera como un principio rector de la decisión 
que exige que se expliquen cumplidamente, caso por caso, las razones por las 
que se prescinde casuísticamente de esa regla”. Tal pronunciamiento se reitera 
en la Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, número 1136/2017 de 27 
de junio de 2017 que fue objeto de Recurso de Amparo ante el Tribunal 
Constitucional, donde se invocaba la vulneración del derecho fundamental a 
no ser discriminada por razón de sexo, prohibición constitucional del inciso 
segundo del artículo 14 CE, por inaplicación de las medidas de acción positiva 
en favor de la mujer. El Tribunal Constitucional, en su Auto 119/2018, de 13 
de noviembre de 2018, inadmitió dicho Recurso de Amparo al considerar que 
no existía vulneración del derecho fundamental invocado. El mismo Auto, 
respecto a la representación equilibrada de mujeres y hombres en los 
tribunales u órganos técnicos de selección, con cita de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 13/2009 de 19 de enero, indica que la cláusula de 
reserva se interpretará “como garantía de que, respecto de los miembros de 
tales órganos de selección, cumplirá siempre con los principios constitucionales 
de mérito y capacidad (art. 103.3 CE) pues si ello no fuera posible puntualmente 
deberá romperse con la regla de proporción equilibrada en la constitución del 
órgano”1. 

                     
1 El citado Auto del Tribunal Constitucional indica: ““No forma parte del contenido esencial 
del art. 14 CE un teórico derecho fundamental a que se superen las situaciones de desigualdad 
histórica con la adopción de medidas específicas con este fin. Si bien tales medidas pueden 
implementarse, ello ha de hacerse dentro de los límites estrictos que marca nuestra doctrina; 
de lo contrario dichas medidas serán discriminatorias y por ello inconstitucionales. El derecho 
a la no discriminación del art. 14 CE no opera, pues, como fundamento de las medidas 
correctoras de la desigualdad material, aunque sí interviene activamente para la erradicación 
de las causas jurídicas que han determinado esta última. Se erige dicho art. 14 CE, más bien, 
en el límite de dichas medidas correctoras. El fundamento constitucional para la adopción de 
las diversas medidas de acción positiva se encuentra, distintamente, en el art. 9.2 CE (…)” 
“Las medidas de acción positiva que pudieran fijarse en el acceso y la promoción del empleo 
en la función pública, no pueden dictarse ni ser aplicadas al margen de los principios 
constitucionales de mérito y capacidad (art. 103.3 CE) que se integran en el contenido del 
derecho fundamental de acceso a un cargo público en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE). 
Y conforme al ordenamiento de la Unión europea que nos vincula y es fuente a su vez de 
interpretación de nuestros derechos fundamentales (art. 10.2 CE), tampoco es posible 
establecer un sistema de selección en el empleo que otorgue una preferencia automática a la 
mujer, sin articular reglas en ese procedimiento que garanticen el examen de todas las 
circunstancias personales de los candidatos, susceptibles de ser tenidas en cuenta en la 
ponderación de los méritos exigidos (cláusula de apertura). 
Esta tesis de la recurrente —en este punto de su queja de vulneración del artículo 14 CE— es 
que a igualdad de méritos y sin ninguna otra consideración, la plaza debió serle otorgada por 
vía de acción positiva o discriminación inversa. Así planteado, sin embargo, resulta contrario a 
la Constitución y al ordenamiento de la Unión Europea (…) la acción positiva que se solicita en 
la demanda se sustenta en un automatismo que prescinde indebidamente de los principios 
constitucionales, y del derecho de la Unión Europea, de mérito y capacidad”. 
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Dicho planteamiento ha sido el seguido en numerosos 

pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España. 
La invocación del “criterio general de actuación” del art. 14.4 de la L.O. 
3/2007 para instar la anulación de nombramientos de órganos de selección 
y cargos públicos que no han cumplido con el “criterio general” de presencia 
equilibrada, o incluso para anulación de acuerdos adoptados por éstos 
órganos, ha sido rechazada generalmente: Sentencias del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 5 de febrero de 2019, la del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 14 noviembre de 2018, 
la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 29 diciembre de 2016, la 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 29 de diciembre 2016. 
 

De la jurisprudencia citada se advierte que el art. 14.4 de la LO Igualdad 
es un criterio general de actuación el cual no determina mandato inexcusable, 
pues su concreción, respecto al nombramiento de cargos de responsabilidad, 
se convierte en “procurarán atender” (art. 16) no en un “deberán atender”. Por 
tanto, desde el criterio general, no se extrae una obligación jurídica de aplicar 
incondicionalmente el principio de presencia equilibrada, pues su contenido 
se determina en otros preceptos de la propia Ley, y, en su caso, en sus normas 
de desarrollo.  
 

Y “procurar”, en la primera acepción del término (RAE), significa “Hacer 
diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa”, esto es, un actuar 
ordenado a que algo ocurra, agotándose la obligación en el intento, y no en la 
realización efectiva, que sería la propia del mandato imperativo. La obligación 
de “procurar atender”, significa que los poderes públicos deberán esforzarse 
para atender al principio de presencia equilibrada, si bien la acción que debe 
conseguirse, finalidad de la acción de “procurar”, es “atender” al principio, y 
no su aplicación imperativa. Su realización se condiciona a las circunstancias 
del caso y a la eventual concurrencia de otros valores o principios que puedan 
entrar en concurrencia. Se debe intentar, y no conseguirlo solo será excusable 
si se dan razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Transformar 
el término “procurar” en un deber imperativo, supone alterar el significado 
pretendido por el legislador orgánico, el cual pudo establecer, como obligación 
incondicionada, la aplicación el principio de presencia equilibrada en todo 
nombramiento, pero sin embargo, no lo determinó como tal. En consecuencia, 
son los Poderes Públicos quienes establecerán las actuaciones encaminadas 
a atender al principio general de presencia equilibrada, y realizar los esfuerzos 
necesarios en tal sentido. 
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En por ello que considero que la observación esencial realizada, además 
de ser innecesaria, carece de la esencialidad que se le irroga, según el art. 77 
del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu. 

 
 

En Valencia, a siete de abril de dos mil veintiuno 
 
 

 
 
 
 

Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 

 
 


