
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    200/2021 
Expedient   109/2021 
 
 

 
 
Hble. Senyora: 
 
 

 

El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 14 d’abril 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 26 de febrer de 2021 
(Registre d'entrada de 2 de març), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública, sobre el Projecte de decret del Consell 
pel qual es regula el sistema d'incentivació retributiva del personal gestionat 
per la Conselleria amb competències en matèria de Sanitat. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprenen els següents: 
 
 

Primer. Sol·licitud de dictamen. 
 
Mitjançant un escrit de data 26 de febrer de 2021, remés per la 

consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, va tindre entrada en aquest 
Consell Jurídic Consultiu l'esborrany del Projecte de decret del Consell al qual 
s'ha fet referència, amb la sol·licitud del seu dictamen, de conformitat amb el 
que disposen els articles 9 i 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de 
creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 
L'expedient està integrat amb els informes i tràmits exigits per la 

normativa aplicable a l'elaboració de les disposicions administratives de 
caràcter general. 
 
 

Segon. Documentació remesa. 
 
 La documentació remesa està conformada pels següents informes i 
documents essencials: 
 
 1. Primer esborrany del text del projecte, datat en l'índex de documents 
el dia 2 d'abril de 2019. 
 
 2. Resolució de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de 7 
de març de 2019, per la qual es va acordar l'inici del procediment per a 
l'elaboració del projecte i es va encomanar la seua tramitació a la Direcció 
General de Recursos Humans d'aquesta Conselleria. 
 
 3. Document pel qual s'anuncia la consulta pública prèvia sobre el text 
del projecte en el qual s'obri la possibilitat de remissió d'aportacions i opinions 
sobre el projecte fins al dia 27 de març de 2019. 
 
 4. Informe de la directora general de Recursos Humans de la 
Conselleria, de data 28 de juny de 2019, pel qual se certifica que finalitzat el 
termini de consulta prèvia, no es va rebre proposta o suggeriment respecte al 
document informatiu. 
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 5. Informe d'impacte de gènere de 13 de maig de 2019, realitzat amb 
l'assessorament de la Unitat d'Igualtat, que conclou en el seu impacte positiu. 
 
 6. Informe sobre la necessitat i oportunitat del Projecte de decret, que 
subscriu la directora general de Recursos Humans el dia 4 d'abril de 2019. 
 
 7. Memòria Econòmica relativa al Projecte de decret de la mateixa data 
anterior, en el qual s'indica que l'aprovació del complement «tampoc suposa 
un increment de despesa, ja que els diferents programes que s'apliquen es 
desenvoluparan en els corresponents acords del Consell, on s'establirà la seua 
dotació i línies pressupostàries afectades». 
 
 8. Informes sobre l'impacte en la família, infància i adolescència, tots 
ells de data 4 d'abril, i subscrits per la directora general de Recursos Humans, 
en els quals es valora l'impacte com a nul, «al no existir amb l'aprovació de la 
norma, cap modificació de la situació de partida». 
 
 9. Informe de la subdirectora general de Sistemes d'Informació per a la 
Salut, de 28 de març de 2019, sobre l'afectació o impacte en aplicacions o 
sistemes d'informació, en el qual s'informa que l'aprovació del Decret no 
comporta el desenvolupament d'un nou programa o mitjà informàtic, i 
qualificant de baixa la repercussió dels canvis en els programes i eines amb 
els quals compta la Direcció General de Recursos Humans. 
 
 10. Escrits, en diferents formats, de la Direcció General de Farmàcia i 
Productes Sanitaris, Direcció General de Salut Pública i Direcció General de 
l'Alta Inspecció Sanitària, dirigits a la Sotssecretaria de la Conselleria entre 
els dies 11 i 18 de juliol de 2019 en què no es formulen al·legacions. 
 
 11. Correu electrònic de data 17 de juliol de 2019 de la secretària de la 
Direcció General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat, formulant 
al·legacions a la redacció dels articles 3, 4, 7 i 8 del Projecte de decret. 
 
 12. Informe de 9 de juliol de 2019 de la sotssecretària de la Conselleria 
de Justícia, Interior i Administració Pública, en el qual s'indica que no es 
formulen al·legacions al contingut del Projecte de decret. 
 
 13. Informe de la directora general de Recursos Humans d'11 de 
setembre de 2019, motivant l'acceptació de les al·legacions anteriorment 
referenciades, i efectuant la consideració següent: 
 
 «Aquest projecte de decret afecta a l'esfera de drets i interessos legítims 
dels treballadors, que estan representats per organitzacions sindicals 
legalment constituïdes i que tenen encomanada la defensa dels seus 
interessos. No obstant això, aquestes organitzacions han participat en el procés 
d'elaboració del projecte, per la qual cosa, seguint les indicacions que es 
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recullen en l'apartat final de l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, s'omet el tràmit d'audiència». 
 
 14. Segon esborrany del text de la norma, datat en l'índex documental 
el dia 10 de setembre de 2019. 
 
 15. Acta de la Mesa Sectorial de Sanitat de data 28 de febrer de 2019. 
 
 16. Escrit de 5 de març de 2019, del secretari del Sector de Sanitat de 
la Federació de Serveis Públics d'UGT PV, dirigit a la presidència de la Mesa 
Sectorial, traslladant un vot particular sobre la base del que disposa l'article 
19.3.c) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, 
manifestant la seua disconformitat amb alguns dels punts del Decret. 
 
 17. Informe favorable de la consellera de Sanitat Universal i Salut 
Pública al Projecte de decret, seguint el que estableix l'article 9 de la Llei 
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció 
pública, pel qual s'atribueix la competència a la persona titular de la 
Conselleria de Sanitat pel que fa al seu personal funcionari o laboral. 
 
 18. Informe econòmic de la directora general de Règim Econòmic i 
Infraestructures, de 3 d'octubre de 2019, i informe complementari posterior 
de 9 de desembre de 2019. 
 
 19. Informe Jurídic de l'Advocacia General de la Generalitat, d'11 de 
desembre de 2019, i informe posterior de la directora general de Recursos 
Humans, de 14 de gener de 2020, motivant l'acceptació o rebuig de les 
observacions efectuades per l'Advocacia General. 
 
 20. Tercer esborrany del text de la norma, després de l'informe de 
l'Advocacia, datat en l'índex dels documents remesos com de data 10 de gener 
de 2020. 
 
 21. Informe de la Direcció General de Pressupostos al text del Projecte 
de decret, a l'efecte del que disposa l'article 26.1 de la Llei 1/2015, i la següent 
indicació singular: 
 
 «Al mateix temps, es fa constar que en relació amb el subsistema general 
de productivitat o per assoliment d'objectius regulat en aquest Decret, l'import 
total anual màxim a satisfer per aquest concepte, per a tot el personal inclòs en 
el seu àmbit d'aplicació, és de 18.509.230,00 euros per al 2021, sense perjudici 
del que es preveja per a cada any en la corresponent Llei de Pressupostos de 
la Generalitat». 
 
 22. Escrit de la directora general de Recursos Humans, de 24 de febrer 
de 2021, dirigit a la sotssecretària de la Conselleria, en el qual s'indica la 
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voluntat de la Direcció General de continuar amb la tramitació de l'expedient, 
i el següent advertiment: 
 
 «A més, es remet un nou text d'esborrany, ja que la disposició transitòria 
ha sigut actualitzada perquè les referències als acords del Consell que en ella 
se citen siguen conformes amb els vigents en aquests moments». 
 
 23. Informe de la sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública subscrit el dia 22 de febrer de 2021, informant favorablement 
el sotmetiment del Projecte de decret a l'aprovació del Consell. 
 
 24. Últim esborrany del Projecte de decret, de data 23 de febrer de 2021. 
 
 I estant en tal estat l'expedient, mitjançant ofici de 26 de febrer de 2021, 
la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública va remetre còpia de 
l'expedient juntament amb la sol·licitud del nostre dictamen, i la indicació que 
el text definitiu a informar és el que figura com a document número 24 de 
l'expedient remés. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 Primera. Sobre el caràcter de la consulta. 
 
 La titular de la Conselleria amb competència en matèria Sanitat ha 
sol·licitat la consulta sobre el Projecte de decret, del Consell, pel qual es regula 
el sistema d'incentivació del personal gestionat per la Conselleria amb 
competències en matèria de sanitat, amb caràcter preceptiu, en aplicació del 
que preveu l'article 10.4 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 En aquest sentit, aquest precepte i apartat estableixen la regla relativa 
a les consultes preceptives que han de formular-se per l'òrgan competent en 
relació amb els expedients que tramite l'Administració autonòmica que versen 
sobre els «projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es 
dicten en execució de lleis i les seues modificacions». 
 
 El centre directiu responsable de l'elaboració d'aquest Projecte de decret 
ha sigut la Direcció General de Recursos Humans, centre directiu de la 
Conselleria competent en matèria de Sanitat, al qual corresponen les funcions 
en matèria de personal, en aplicació de les previsions de l'article 17 del 
Reglament orgànic i funcional d'aquest departament, que va ser aprovat pel 
Decret 185/2020, de 18 de setembre, del Consell. 
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Segona. Objecte del Decret i marc normatiu. 
 
 El Projecte de decret té com a objecte efectuar algunes modificacions al 
text del Decret 38/2007, de 13 d'abril, referides a la regulació del complement 
de productivitat del personal al servei de les institucions sanitàries de la 
Conselleria amb competències en matèria de sanitat. 
 

Tal com reconeix el propi preàmbul, que qualifica les modificacions de 
l'articulat com a «puntuals», la Conselleria que proposa l'aprovació del Decret 
al Consell considera «més apropiat aprovar un nou decret que continga tota la 
regulació de la matèria, ja que s'afig un nou capítol». 
 

Aquest nou capítol, el III, incorpora el règim jurídic d'aplicació a «tots 
aquells programes especials que tenen en comú la realització d'activitats 
concretes fora de la jornada ordinària general, i la retribució dels quals cap 
també dins del concepte retributiu del complement de productivitat, però no 
estaven expressament inclosos en el decret precedent, de tal manera que s'han 
vingut articulant mitjançant els respectius acords del Consell sense tindre un 
marc de referència segur». 

 
D'aquesta manera, el Decret contempla un doble sistemes d'incentius 

retributius conformat per «el ja existent, en el capítol II, que ara es denomina 
subsistema de productivitat general o per assoliment d'objectius, que 
essencialment representa el desplegament dels acords de Gestió en tots els 
centres i unitats i la subsegüent avaluació del grau de compliment d'objectius, 
i el ja referit, en el capítol III, que denomina subsistema de productivitat per 
participació en activitats concretes fora de la jornada ordinària general, 
activitats que tampoc poden englobar-se en el complement retributiu d'atenció 
continuada per al manteniment de l'assistència sanitària o la cobertura de la 
urgència». 

 
El Decret detalla en una disposició transitòria els diferents supòsits que 

compleixen aquestes característiques en l'actualitat, «sense perjudici de la 
seua nova regulació o de l'afegit d'uns altres». 

 
La nova regulació del sistema de productivitat introdueix dues novetats: 

«que puga arribar a tot el personal gestionat per la conselleria amb 
competències en matèria de sanitat, a diferència de l'anterior que s'aplicava 
únicament a personal estatutari, i introduir el concepte d’“agrupació d'entitats” 
per a ajustar el càlcul del complement en comparació amb personal que 
comparteix circumstàncies semblants, la qual cosa no fa sinó aprofundir en els 
principis ja presents en el model». 
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Tercera. Procediment d'elaboració del Projecte de decret. 
 

El Projecte de decret ha sigut elaborat seguint les regles previstes en el 
procediment d'elaboració de les disposicions reglamentàries de la Generalitat 
que es regula en l'article 43 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, en relació amb les previsions del seu desenvolupament 
que es van aprovar pel Decret del Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la 
forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de 
la Generalitat. 

 
No obstant això, cal efectuar la següent consideració en relació amb 

l'Informe d'impacte de gènere. 
 
En relació amb el contingut d'aquest informe, en el seu apartat 3, sobre 

la situació de partida, es realitza el següent diagnòstic: 
 
«El subsistema de participació en activitats concretes fora de la jornada 

ordinària de treball persegueix fomentar la participació de les dones en 
aquestes activitats i la promoció de la seua carrera professional. Si bé és cert 
que, en termes socials, les dones es troben en una posició de major dificultat 
per a això, com veiem a continuació». 

 
És per això que en l'apartat 4 (Valoració de l'Impacte de Gènere), 

l'Informe reconeix l'existència d'una diferència substancial entre el pes de les 
dones en la representativitat de la plantilla i el pes de la participació de les 
dones en aquestes activitats: 

 
«La permanència dels estereotips tradicionals de gènere en la societat 

contribueix a assignar majoritàriament a les dones les tasques relacionades 
amb la cura de les persones. Una de les repercussions directes d'aquesta 
situació és, en principi, una major dificultat per a prorrogar la jornada ordinària 
de treball. 

 
 En analitzar les dades referents a les persones que participaran en 

aquest subapartat de productivitat i comparar-les amb les de la plantilla en 
general, es conclou que la participació de les dones en aquestes activitats se 
situa, en aquests moments, en el 66,05% i la dels homes en un 33,95%, Això 
suposa una lleugera disminució de la participació de les dones respecte a la 
seua representativitat en la plantilla global (73,61%), que s'explica per 
l'anteriorment exposat». 

 
L'informe conclou, sense més, considerant que «la posada en marxa de 

mecanismes reguladors que impulsen aquesta participació és important perquè 
contribueix al canvi de rol de la dona en la societat actual», per la qual cosa es 
conclou que la proposta de norma reguladora «generarà un IMPACTE DE 
GÈNERE POSITIU». 
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L'acreditació de la diferència entre el pes de la dona en la plantilla i la 

seua participació en el subapartat de productivitat, i que resulta explicada en 
l'informe per la permanència d'un estereotip tradicional, no resulta no obstant 
això acompanyada de cap mesura de correcció per a fer coincidir el pes dels 
dos percentatges, de tal manera que la mera regulació de la participació no té 
per què generar un impacte de gènere positiu, si no se l'acompanya de 
mesures concretes que estimulen l'equivalència amb el percentatge de la 
plantilla global. 
 
 

Quarta. Estructura del Projecte de decret. 
 
 El Projecte de decret del Consell que s'ha elaborat, acompanyat d'un 
índex, parteix d'aquesta estructura i sistemàtica: 
 
 1) El títol de la disposició. 
 2) El preàmbul, compost de quatre paràgrafs o apartats. 
 3) La fórmula d'aprovació. 
 4) 26 articles. 
 5) Una disposició transitòria única (Activitats i programes especials que 
tenen la consideració de complement de productivitat per la participació 
d'activitats concretes fora de la jornada ordinària general a l'entrada en vigor 
del present decret). 
 6) Una disposició addicional única (Agrupació d'entitats). 
 7) Una disposició derogatòria única (Normes que es deroguen). 
 8) Una disposició final única (Entrada en vigor). 

9) Dos annexos, amb aquests continguts: 
9.1. Annex I. Metodologia per a la determinació d'objectius. 
9.2. Annex II. Metodologia per a l'avaluació d'objectius. 

 
 
Cinquena. Observacions al text del Projecte de decret . 

 
 Amb la finalitat de contribuir a la millora del Projecte de decret que es 
troba en tramitació, tant pel que fa al necessari respecte al principi de 
legalitat, per tal de millorar uns certs aspectes de sistemàtica, de tècnica 
normativa i de contingut, es formulen les observacions, consells i 
recomanacions següents: 
 
 

Al preàmbul. 
 
L'article 129.1 de la Llei 39/2015 disposa que «En l'exercici de la 

iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, les administracions públiques 
actuaran d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
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seguretat jurídica, transparència, i eficiència. En l'exposició de motius o en el 
preàmbul, segons es tracte, respectivament, d'avantprojectes de llei o de 
projectes de reglament, quedarà prou justificada la seua adequació a aquests 
principis». 

 
Aquests principis de bona regulació resulten aplicables a la potestat 

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

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

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

 
Aquesta observació té caràcter essencial, a l'efecte de l'article 77 del 

Reglament d'aquest Consell Jurídic Consultiu. 
 
 

A la part articulada. 
 
 Als articles 5 i 6, sobre la composició de les comissions centrals i 
locals de Seguiment de Productivitat. 
 
 El model parteix de la base d'una indefinició inicial de la diferenciació 
retributiva sobre quin òrgan resulta ser el que els determina i quin òrgan 
procedeix a la seua avaluació. 
 
 Així, el principi d) de l'article 3 adverteix que «Els objectius han de ser 
comunicats i establits en cada nivell amb qui siga responsable d'aquest. Els 
objectius del centre o departament de Salut s'establiran amb el seu equip 
directiu, que, al seu torn, establirà amb cada responsable d'unitat els propis 
d'aquesta. Finalment, serà cada responsable d'unitat qui establirà amb el 
personal dependent d'ella els objectius individuals». 
 
 Els articles 4 a 6 preveuen l'existència de dos òrgans configurats com a 
òrgans de participació del personal, als nivells central (departament) i local 
(centre), amb funcions de realitzar el seguiment dels acords de gestió de cada 
àmbit i supervisió del seu compliment; conéixer i supervisar els objectius 
establits i la seua avaluació, i la distribució de les partides econòmiques. 
 
 L'Informe de l'Advocacia de la Generalitat adverteix sobre aquest tema 
que, atenent les seues funcions, que impliquen «evidents efectes jurídics 
enfront de tercers», aquestes comissions no sols «tenen naturalesa d'òrgan 
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administratiu», sinó que, a més, ha de respectar-se el que disposa l'article 5 
de la Llei 40/2015, per la qual cosa ha d'establir-se expressament el següent: 
 
 «a) Determinació de la seua forma d'integració en l'Administració Pública 
de què es tracte i la seua dependència jeràrquica. 
 
 b) Delimitació de les seues funcions i competències. 
 
 c) Dotació dels crèdits necessaris per a la seua posada en marxa i 
funcionament». 
 
 També s'adverteix en el mateix informe, respecte a les funcions 
d'avaluació, «que resultaria inadmissible des del punt de vista jurídic que el 
mateix òrgan que realitza les avaluacions siga el que les supervisa (o “revisa” 
segons estableix l'art. 19)». 
 
 L'Informe de la Direcció General posterior a l'Informe de l'Advocacia 
General de la Generalitat justifica el manteniment de la redacció dels 
preceptes no sols en el fet que ja existeixen en el vigent Decret 38/2007, sinó 
en la consideració que les comissions «no són pròpiament òrgans 
administratius que exercisquen potestats administratives, sinó òrgans de 
participació del sistema de productivitat, la finalitat principal dels quals és 
garantir que els representants dels treballadors puguen realitzar un seguiment 
adequat de la seua aplicació». 
 

Per la nostra part, suggerim que l’administració consultant valore la 
possibilitat d'excloure de les funcions atribuïdes a les referides Comissions 
aquells que pogueren conferir-los la naturalesa d'òrgans administratius, de 
manera que, tal com sosté l'administració, efectivament constituïsquen 
òrgans de participació que garantisquen que els representants dels 
treballadors puguen realitzar un seguiment adequat de la seua aplicació. 
 

D'altra banda, aquestes Comissions revesteixen les característiques 
d'un òrgan col·legiat i, encara que no siga de naturalesa administrativa, la 
seua composició resulta vinculada a la titularitat de determinades unitats, 
sense que es continga en la norma cap previsió per a assegurar la presència 
equilibrada de dones i homes en la seua composició, que resulta exigible tant 
en la legislació estatal com en l'autonòmica, per la qual cosa haurà 
d'incloure's aquesta previsió en els referits preceptes que les regulen. 
 
 Aquesta observació resulta essencial a l'efecte del que disposa l'article 
77.3 del nostre Reglament. 
 
 
 A l'article 9. Requisits per a participar. 
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 L'apartat 2 del precepte, que reprodueix el que ja preveu l'article 4.2.2 
del Decret 38/2007, confirma com a requisit de compliment necessari per a 
la participació en el subsistema de productivitat per assoliment d'objectius el 
següent: 
 
 «Haver treballat durant l'any un mínim de tres mesos continuats o 180 
dies amb discontinuïtat». 
 
 L'Informe de l'Advocacia adverteix sobre la redacció que «introdueix una 
diferència de tracte per a la qual ha d'aportar-se la suficient justificació, sempre 
sustentada en raons d'interés públic, per aplicació del principi d'interdicció de 
l'arbitrarietat consagrat en l'article 9 de la Constitució». Aquesta observació no 
ha sigut atesa, sent motivat el fet en què el requisit ja era present en el Decret 
38/2007, i sent justificat en què es tracta d’«evitar una sobrecàrrega del 
sistema que no aniria acompanyada de resultats rellevants, ja que la quantia 
del complement és proporcional als dies efectivament treballats. D'aquesta 
manera, incloure en el sistema a un gran nombre de treballadors que han 
prestat serveis durant períodes curts significaria ampliar l'àmbit d'aplicació per 
a obtindre en canvi resultats poc o gens incentivadors, en correspondre 
quanties molt xicotetes pel nombre de dies treballats. Evidentment, aquesta 
mesura no suposa arbitrarietat ni diferència de tracte, ja que s'aplica la mateixa 
regla a tot el personal, que únicament ve a establir un llindar per davall del qual 
no es considera oportú aplicar el sistema de productivitat, tenint en compte el 
resultat que llançaria en aquests casos». 
 
 La negació de la diferència de tracte, pel fet que s'aplique la mateixa 
regla a tot el personal, no resulta admissible, perquè del que es tracta és de 
considerar si aquesta diferència de tracte compta amb una adequada i 
suficient motivació. La veritat és que l'aplicació d'aquest requisit forma una 
barrera d'entrada que no pot sustentar-se tan sols en què les quanties de les 
percepcions siguen xicotetes per ser proporcionals al temps treballat. Des 
d'aquest punt de vista, de cap manera pot considerar-se que un treball 
discontinu, que pot arribar fins a 180 dies de l'any natural, puga considerar-
se alié a la consecució dels objectius. 
 
 Ateses les anteriors consideracions, resultaria aconsellable la 
introducció de mecanismes moderadors del requisit que permeteren la 
valoració d'aquesta participació, encara que no fora amb idèntica intensitat 
que en la resta de supòsits. 
 
 
 A l'article 22. Definició. 
 
 El precepte defineix el concepte de participació en activitats concretes 
fora de la jornada ordinària general, que es regula en el nou capítol III. 
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 El tenor literal és el següent: 
 
 «Amb caràcter voluntari, el personal que en cada cas s'establisca podrà 
participar en programes d'activitats concretes fora de la jornada habitual de 
treball, tant ordinària com d'atenció continuada. La definició de les activitats, 
el personal a qui concernisca, la dotació pressupostària que corresponga a 
cadascuna i la quantia del complement de productivitat que les retribuïsca, bé 
per temps treballat o per unitat d'activitat, així com els requisits de participació, 
es fixaran per acord del Consell».  
 
 És un acord del Consell el que defineix les activitats, el personal al qual 
concerneix i la dotació pressupostària, de tal manera que la participació del 
personal en activitats concretes resulta voluntària, però resulta reservada tan 
sols al personal delimitat pel Consell, sense que siga d'accés a la resta de 
personal que poguera resultar interessat en la participació en aquests 
programes.  
 
 Ateses les característiques dels programes identificats en la disposició 
transitòria, i per a assegurar que la participació en els programes no resulta 
reservada en exclusiva als que ja formen part d'ells, resultaria aconsellable la 
inclusió d'alguna clàusula de garantia de publicitat, que permetera el lliure 
accés a la participació, i en la identificació dels requisits, que no resulten 
identificats en la norma, sinó que apareixen diferits a la seua exigència «en 
cada programa». 
 
 
 A la disposició transitòria única («Activitats i programes especials 
que tenen la consideració de complement de productivitat per la 
participació en activitats concretes fora de la jornada ordinària general 
a l'entrada en vigor del present decret»). 
 
 L'apartat 2 de l'article 43 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de 
l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut, detalla de la 
manera següent les diferents modalitats de les retribucions complementàries: 
 
 «a) Complement de destinació corresponent al nivell del lloc que 
s'exerceix. L'import anual del complement de destinació s'abonarà en 14 
pagues. 
 
 b) Complement específic, destinat a retribuir les condicions particulars 
d'alguns llocs en atenció a la seua especial dificultat tècnica, dedicació, 
responsabilitat, incompatibilitat, perillositat o penúria. En cap cas podrà 
assignar-se més d'un complement específic a cada lloc per una mateixa 
circumstància. 
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 c) Complement de productivitat, destinat a retribuir l'especial rendiment, 
l'interés o la iniciativa del titular del lloc, així com la seua participació en 
programes o actuacions concretes i la contribució del personal a la consecució 
dels objectius programats, amb l’avaluació prèvia dels resultats aconseguits. 
 
 d) Complement d'atenció continuada, destinat a remunerar el personal 
per a atendre els usuaris dels serveis sanitaris de manera permanent i 
continuada. 
 
 e) Complement de carrera, destinat a retribuir el grau aconseguit en la 
carrera professional quan tal sistema de desenvolupament professional s'haja 
implantat en la corresponent categoria». 
 
 Tal com reconeix l'article 1 del Decret, la regulació que es pretén 
aprovar és la referida al complement de productivitat variable previst en la 
lletra c), que retribueix literalment «l'especial rendiment, l'interés o la iniciativa 
del titular de lloc, així com la seua participació en programes o actuacions 
concretes i la contribució del personal a la consecució dels objectius programats, 
amb l’avaluació prèvia dels resultats aconseguits». 
 
 Resulta lògic interpretar que la retribució apareix vinculada a la 
consecució de resultats i a la participació en programes que resulten avaluats 
en funció dels resultats aconseguits i, per tant, aquesta configuració legal 
resulta incompatible amb la retribució estàtica dels apartats a), b), d) i e).  
 
 El tenor literal de la disposició transitòria única assigna la consideració 
de complement de productivitat per la participació en activitats concretes fora 
de la jornada ordinària general una sèrie d'activitats i programes concrets, 
«amb la regulació i retribució que es desprén de la norma reguladora en cada 
cas, sense perjudici de la seua modificació, supressió o inclusió d'unes altres 
quan així s'establisca per acord del Consell». 
 
 Aquests programes són els següents: 
 
 1. Activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans i teixits. 
 
 2. Programa de detecció precoç de càncer colorectal. 
 
 3. Programa de detecció precoç de càncer de mama. 
 
 4. Programa de reducció de la demora assistencial. 
 
 5. Mòduls compensatoris per a personal facultatiu major de 55 anys 
que haguera realitzat guàrdies durant 7 dels 10 anys anteriors. 
 
 6. Activitat en la unitat de terapèutica hiperbàrica.  
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 7. Acord de 29 de gener de 2021, del Consell, d'aprovació del Programa 
especial de productivitat de prestació de mòduls addicionals de reforç en 
equips d'Atenció Primària.  
 
 8. Acord de 5 de maig de 2017, del Consell, pel qual es regula el 
programa específic de productivitat per activitat addicional fora de la jornada 
ordinària habitual de treball del personal mèdic i d'infermeria SAMU. 
 
 9. Acord de 22 de gener de 2021, del Consell, d'aprovació del programa 
especial de productivitat de prestació de mòduls addicionals de reforç en 
centres hospitalaris en 2021. 
 
 Resulta estimable l'al·legació continguda en l'escrit de 5 de març de 
2019, del secretari del Sector de Sanitat de la Federació de Serveis Públics 
d'UGT PV, dirigit a la presidència de la Mesa Sectorial, traslladant un vot 
particular amb base en el que disposa l'article 19.3.c) de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, manifestant la seua 
disconformitat amb el fet de la inclusió en la disposició transitòria única dels 
punts 5) i 7) per entendre que «no caben sobre la base de l'article 43.2 de la 
Llei 55/2003». 
 
 Hem d'atendre aquesta al·legació en allò referit al programa 5. Resulta 
evident de la descripció del programa que l'assignació d'un mòdul 
compensatori per a aquell personal facultatiu major de 55 que haguera 
realitzat guàrdies durant 7 dels 10 anys anteriors, de cap manera pot ser 
qualificat com a complement de productivitat, tal com resulta configurat 
legalment en l'article 43.2.c) de la Llei 55/2003, en exigir-se una participació 
dinàmica, no retrospectiva, en activitats concretes, amb la seua avaluació 
prèvia. Amb independència de la justificació que la motive, l'assignació d'un 
mòdul compensatori resulta una retribució addicional i complementària per 
una activitat realitzada en el passat, l'encaix del qual no pot tindre vincle en 
el precepte referit de la Llei 55/2003. 
 
 En conseqüència, tampoc resulta possible que un acord del Consell 
puga determinar el seu encaix en el mateix precepte, modificant els 
programes, suprimint-los o incloent-ne uns altres, sense un examen de la 
seua conformitat amb l'ordenament jurídic. 
 
 Aquesta observació resulta essencial, a l'efecte del que disposa l'article 
77.3 del nostre Reglament. 
 
 

A la disposició addicional única (“Agrupació d'entitats”). 
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S’hi fa una remissió a l'article 8.8 que, en realitat, ha de ser a l'article 
10.8. 
 
 S'han formulat observacions essencials al contingut del preàmbul, als 
articles 5 i 6 i a la disposició transitòria única. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 Que el Projecte de decret del Consell pel qual es regula el sistema 
d'incentivació retributiva del personal gestionat per la Conselleria amb 
competències en matèria de Sanitat, és conforme amb l'ordenament jurídic, 
sempre que s'atenguen les observacions essencials formulades. 
 
 

V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 València, 14 d’abril de 2021 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA. 
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VOTO PARTICULAR 
 
 
 

Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen expediente 
109/2021 aprobado por el Pleno del Consejo de 14 de abril 2021, y relativo al 
Proyecto de Decreto del Consell por el que regula el sistema de incentivación 
retributiva del personal gestionado por la Consellería con competencias en 
materia de sanidad. 

 
 

Discrepo respetuosamente de las observaciones esenciales realizadas a 
los arts. 5 y 6 de la norma, y que regulan diferentes órganos colegiados, sobre 
la necesidad de una referencia expresa a la composición equilibrada de tales 
órganos, y ello con fundamento en los siguientes motivos: 
 
 

En primer lugar, el Consejo llama la atención sobre la omisión de una 
referencia a la composición equilibrada de mujeres y hombres, en los órganos 
colegiados. A juicio del Consejo, debe recogerse expresamente que los órganos 
deben 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 



 17

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 
una 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 
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 segundo lugar, motiva mi discrepancia, no 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. 
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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. 
 

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 
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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. 

 
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 
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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 
                     

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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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. 

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 dieciséis de abril de dos mil veintiuno 
 
 

 
 
 
 

Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 


