
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen 382 /2021 
Expedient 384 /2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 23 de juny de 2021, sota la Presidència de 

l’Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 
 
 
 
 

 
De conformitat amb la comunicació de V. H., de 9 de juny de 2021 

(registre d'entrada del dia 10 del mateix mes i any), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient instruït per la 
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, relatiu al projecte de Decret del 
Consell pel qual es fixen els criteris i els mètodes de càlcul per a determinar 
els reintegraments de transferències reconegudes a favor de les entitats del 
sector públic de la Generalitat que superen el cost de la seua activitat. 
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Francisco Camps Ortiz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 

Primer. La documentació remesa que acompanya el Projecte de decret 
està composta pels següents documents i informes essencials, de conformitat 
amb l'ordre en què ha sigut foliat l'expedient, descendent des del punt de vista 
cronològic: 

 
1. Text del Projecte de decret que se sotmet a dictamen, identificat com 

a tal, en la seua versió exclusiva en castellà. 
 
2. Informe final del sotssecretari de la Conselleria consultant, favorable, 

de data 9 de juny de 2021. 
 
3. Relació de modificacions incorporades al Projecte de decret després 

de l'Informe de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, de data 8 de 
juny de 2021. 

 
4. Informe d'aquesta Direcció General sobre l'adequació del text als 

objectius de racionalització i absència de duplicitats en el sector públic, de 24 
de maig de 2021. 

 
5. Informe de l'Advocacia General de la Generalitat en la Conselleria 

d'Hisenda i Model Econòmic, de 14 d'abril de 2021. 
 
6. Informe favorable de la Direcció General de Pressupostos, de 31 de 

març de 2021. 
 
7. Text del Projecte de decret després de les al·legacions formulades. 
 
8. Anàlisi de la Intervenció General de la Generalitat sobre les 

al·legacions formulades per les conselleries, de data 24 de març de 2021. 
 
9. Al·legacions de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i 

Societat Digital, de 17 de febrer de 2021. 
 
10. Al·legacions, formulades en diferents dates per la Presidència i la 

resta de conselleries, entre l’1 i el 16 de febrer de 2021. 
 
11. Informe de la Intervenció General de la Generalitat justificant la no 

realització del tràmit d'informació pública, previst en l'article 133 de la Llei 
30/2015, subscrit amb data 20 de febrer de 2021, i també els altres informes 
sobre la repercussió de la norma en els sistemes d'informació i aplicacions 
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informàtiques, el d'impacte de gènere, la família, la infància i l'adolescència i 
la memòria econòmica. 

 
12. Informe justificatiu sobre la necessitat i oportunitat del Projecte de 

decret, subscrit per la interventora general el dia 19 de gener de 2021. 
 
13. Text del Projecte de decret, qualificat com a esborrany inicial, en la 

seua versió en exclusiva en valencià. 
 
14. Resolució del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, de 21 de gener 

de 2021, per la qual s'acorda l'inici de l'expedient relatiu a l'elaboració del 
Projecte de decret, s'encomana la seua tramitació a la Sotssecretaria de la 
Conselleria, i l'elaboració del text i els informes necessaris a la Intervenció 
General de la Generalitat. 

 
I trobant-se el procediment en l'estat descrit, el conseller d'Hisenda i 

Model Econòmic remet l'expedient per al seu dictamen per aquest Consell. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 

Primera. Sobre el caràcter de l'emissió del dictamen. 
 
Aquest Òrgan consultiu emet el present dictamen en virtut del que 

disposa l'article 10.4 de la Llei de la Generalitat Valenciana, 10/1994, de 19 
de desembre, de creació d'aquest Consell, que imposa la consulta preceptiva 
en «els projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten 
en execució de les lleis i de les seues modificacions». 

 
 
Segona. El marc general normatiu i l'habilitació competencial. 
 
El projecte modifica el Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell 

de la Generalitat Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents 
i de capital, vigent i amb causa i àmbit d'aplicació de la Llei 4/1984, de 13 de 
juny, d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, i que va ser derogada 
per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions. 

 
Aquest Decret 204/1990 ja va ser modificat per la Llei 1/2013, de 21 

de maig, de la Generalitat, de mesures de reestructuració i racionalització del 
sector públic empresarial i fundacional, en la redacció donada per l'article 70 
de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. 
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Tercera. Procediment d'elaboració. 
 
En el procediment d'elaboració del Projecte de decret que es dictamina 

s'han observat els tràmits previstos en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre del Govern Valencià, constant que el projecte ha sigut informat 
favorablement per la Direcció General de Pressupostos, i havent sigut enriquit 
el seu contingut a conseqüència de les al·legacions formulades al llarg de la 
tramitació, i després de l'Informe de la directora general del Sector Públic i 
Patrimoni, si bé cal consignar que en l'informe de l'advocada coordinadora 
s'assenyala que «no s'observa cap inconvenient jurídic a aquest».  

 
No consta aquest correu electrònic en la documentació remesa. 
 
 
Quarta. Estructura. 
 
La norma projectada s'integra per un preàmbul o part expositiva, 

seguida d'una part dispositiva composta per set articles, i es compon d'una 
part final amb una disposició addicional única, sobre la incidència 
pressupostària de la norma; una disposició derogatòria, també única, i dues 
disposicions finals, sobre el desenvolupament reglamentari del Decret, i sobre 
la seua entrada en vigor. 

 
 
Cinquena. Anàlisi del contingut del Projecte de decret. 

 
 La norma mereix les observacions següents: 
 
 A l'article 6. Proposta de reintegrament. 
 
 Si l'objecte del Decret, ex article 1, consisteix a aprovar els criteris i els 
mètodes de càlcul per a determinar els imports de les transferències o 
subvencions que correspon reintegrar a la hisenda pública de la Generalitat 
per part dels ens referits en el propi article 2 del Decret, això presumeix i se 
sustenta en un procediment objectiu amb base en la informació comptable 
elaborada per cada entitat (article 3), amb el càlcul del reintegrament 
corresponent a les entitats sotmeses a principis comptables públics (article 
4), o el càlcul de les entitats sotmeses als principis de comptabilitat recollits 
en el Pla General de Comptabilitat de l'empresa espanyola i entitats sotmeses 
a principis i normes recollits en l'adaptació del Pla General de Comptabilitat 
a les entitats sense fins lucratius (article 5). 
 
 Els criteris i càlculs es tradueixen en el procediment de quantificació 
del reintegrament previst en l'article 6, que es concreta en una proposta a 
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càrrec de la Intervenció General de la Generalitat de reintegrament de 
transferències reconegudes a favor de les entitats incloses en el Pla Anual 
d'Auditories, amb el següent tenor literal de l'apartat 2: 
 
 «Sobre la base de la proposta realitzada, el Consell, en virtut d'Acord, a 
proposta de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria 
d'hisenda, determinarà quins seran els imports definitius a reintegrar, que 
podran ser compensats amb deslliuraments pendents de cobrament, practicant 
en el seu cas les excepcions que estime convenients amb petició prèvia 
motivada de l'entitat afectada pel reintegrament». 
 
 La redacció permet que, després de la proposta de la Intervenció, i a 
pesar que el títol de la norma al·ludisca a criteris i mètodes de càlcul per a la 
determinació dels reintegraments, siga l'acord del Consell el que fixe les 
qüestions següents: 
 
 1. La determinació de l'import definitiu a reintegrar. 
 
 2. La possibilitat de compensació d'aquests imports amb lliuraments 
pendents de cobrament, i 
 
 3. La pràctica d'excepcions amb la petició prèvia motivada de l'entitat 
afectada pel reintegrament. 
 
 El tenor literal del precepte sobre la pràctica del Consell de les 
excepcions «que estime convenients», encara que es condicione a una petició 
motivada de l'entitat afectada, presenta trets de discrecionalitat, 
incompatibles amb la vocació objectiva que sembla deduir-se tant del títol del 
Decret com del contingut de la norma. Seria desitjable, per tant, que la 
conveniència de les excepcions fora acompanyada d'una adequada motivació, 
en cas d'apartar-se de la proposta de la Intervenció General. 
 
 A la disposició addicional única. Incidència pressupostària. 
 
 El contingut de la disposició addicional única, amb el títol d’«incidència 
pressupostària», incorpora la següent clàusula de no despesa: 
 
 «L'aplicació del que disposa aquest decret no tindrà cap incidència en la 
dotació dels capítols de despesa assignats a la Generalitat i, en tot cas, haurà 
de ser atés amb els seus mitjans personals i materials». 
 
 Aquest tipus de clàusules porten la seua causa del que preveu l'apartat 
3 de l'article 26 de la Llei 1/2015, que habiliten que la inclusió d'aquesta 
mena de precepte, amb referència expressa a la no incidència pressupostària 
de l'actuació en qüestió, i si de la memòria econòmica es dedueix que la seua 
aplicació no comporta despesa, no resulta necessari sol·licitar informe de la 
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Direcció General de Pressupostos. Per això, la disposició addicional resulta 
innecessària en constar en l'expedient informe favorable de la Direcció 
General de Pressupostos, de 31 de març de 2021. 
 

Aspectes de redacció. 
 
Al llarg del text articulat s'adverteix l'ús ocasional d'inicials en 

minúscula (articles 1 i 2) per a referir-se al Decret projectat, que haurien de 
ser rectificades. 

 
 

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 fixen els criteris i els 

mètodes de càlcul per a determinar els reintegraments de transferències 
reconegudes a favor d'entitats del sector públic de la Generalitat que superen 
el cost de la seua activitat, és conforme amb l'ordenament jurídic. 

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

 
 València, 23 de juny de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC. 


