
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   461/2021 
Expedient   442/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 21 de juliol 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 7 de juliol de 2021, 

amb registre d'entrada del dia 9 de juliol de 2021, el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït 
per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, sobre el Projecte de decret del Consell, pel qual es modifica el 
Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial (IVACE), aprovat pel Decret 4/2013, de 4 de gener, 
del Consell. 

 
 

 
Presidenta 
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Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
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Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortiz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 
Primer. En data 9 de juliol de 2021 va tindre entrada en aquest Òrgan 

consultiu una petició de dictamen en relació amb el Projecte de decret del 
Consell, pel qual es modifica el Reglament d'organització i funcionament de 
l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), aprovat pel Decret 
4/2013, de 4 de gener, del Consell. 

 
En relació amb la citada petició de dictamen, cal significar que 

mitjançant Dictamen 267/2018, de 25 d'abril, es va emetre per part d'aquesta 
Institució el seu parer sobre una versió anterior del Projecte de decret. 

 
En aquest primer Dictamen es va concloure que «el Consell pot procedir 

a l'aprovació del Projecte de decret pel qual es modifica el Reglament 
d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE), aprovat pel Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, a 
resultes de la remissió a aquest Consell Jurídic Consultiu de l'Informe preceptiu 
i vinculant de la Conselleria competent en matèria d'hisenda al qual es refereix 
l'article 26 de la Llei 1/2015, l'absència del qual habilitaria una observació 
essencial». 

 
Mitjançant ofici de la sotssecretària de la Conselleria consultant, de 23 

d'octubre de 2018, dirigit a aquest Consell Jurídic Consultiu es va procedir a 
la remissió de l'Informe de la directora general de Pressupostos, anteriorment 
referenciat, a l'efecte del pronunciament d'aquesta Institució, de conformitat 
amb la conclusió del Dictamen 267/2018. Aquest Consell va considerar 
esmenada l'absència de l'informe de la Conselleria competent en matèria 
d'hisenda, i, en conseqüència, la conformitat del Projecte de decret amb 
l'ordenament jurídic, sense la reserva expressada que haguera motivat una 
observació essencial. 

 
Acomplit el tràmit anterior, el referit Projecte de decret va ser signat pel 

conseller en data 31 d'octubre de 2018, amb la finalitat de proposar la seua 
aprovació pel Consell.  

 
No obstant això, el citat Projecte de decret no va poder sotmetre's a 

l'aprovació del Consell a causa de les controvèrsies amb unes certes 
competències de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en 
matèria d'Innovació que l'Agència Valenciana d'Innovació reclamava com a 
pròpies, complicant-se la situació a conseqüència de la creació de la 
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, titular de les 
competències en aquesta matèria. 
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Segon. Superades les referides diferències, es va remetre de nou a 

aquest Consell una nova versió del Projecte de decret, ajustat a les 
modificacions normatives operades tant a nivell legal, mitjançant la Llei 
9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, com a nivell 
reglamentari pel Decret 168/2010, de 30 d'octubre, de modificació del Decret 
105/2019, de 5 de juliol, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de 
la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. 

 
En aquesta segona ocasió es va emetre el Dictamen 60/2021, de 3 de 

febrer, en relació amb el Projecte de decret. 
 
En aquesta ocasió, tampoc va poder ser sotmés a l'aprovació del 

Consell, en estimar el Secretariat del Consell que, atés el temps transcorregut 
en la tramitació del procediment de modificació del Reglament d'organització 
i funcionament de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), 
aprovat pel Decret 4/2013, eren necessaris nous informes de les direccions 
generals de Funció Pública i Pressupostos, i s’apreciava la necessitat de 
sol·licitar, així mateix, l'informe preceptiu de la Direcció General de Sector 
Públic i Patrimoni. 

 
 
Tercer. Completat l'expedient amb els referits informes, s'ha estimat 

necessari per la Conselleria consultant sol·licitar, de nou, el Dictamen 
d'aquesta Institució a fi d’acomplir el que estableix l'article 2 de la Llei 
10/1994, de 19 de desembre, en virtut del qual, «Els assumptes sobre els 
quals haja dictaminat el Consell Jurídic Consultiu no es podran remetre a 
informe de cap altre òrgan de l'administració de la Generalitat». 

 
I en tal estat el procediment, mitjançant escrit de 7 de juliol de 2021, 

amb registre d'entrada en aquest Òrgan consultiu el dia 9 de juliol, el conseller 
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha remés 
l'expedient per al seu dictamen. 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Sobre el caràcter de la consulta. 
 
La present consulta és preceptiva a tenor del que disposa l'article 10 de 

la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu, 
segons el qual aquesta Institució haurà de ser consultada sobre els projectes 
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de Reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució 
de lleis i les seues modificacions. 

 
Tal com es va exposar en els anteriors dictàmens 267/2018 i 60/2021, 

el contingut dels preceptes del Projecte de decret objectiva una doble 
naturalesa en la matèria que es pretén regular: «uns amb un marcat caràcter 
organitzatiu i de funcionament l'avaluació del qual no resulta preceptiva de 
conformitat amb la nostra Llei de creació, mentre que uns altres obeeixen a un 
caràcter executiu -de desenvolupament, complement o implementació- de 
normes amb rang de llei, i de manera fonamental en relació amb la configuració 
de la naturalesa jurídica de l'IVACE». 

 
En aquesta tercera ocasió, la petició de Dictamen es fonamenta en la 

incorporació de nous informes emesos per les direccions generals de Funció 
Pública i Pressupostos, així com la incorporació de l'informe preceptiu de la 
Direcció General de Sector Públic i Patrimoni, i això amb la finalitat que 
aquesta Institució conega i puga examinar el contingut de tals informes, i 
s’acomplisca, com indica l'autoritat consultant, el que estableix l'article 2 de 
la Llei 10/1994, de 19 de desembre, -citat en antecedents- en el qual s'indica 
que «Els assumptes sobre els quals haja dictaminat el Consell Jurídic Consultiu 
no es podran remetre a informe de cap altre òrgan de l'administració de la 
Generalitat». 

 
La petició de Dictamen s'ha efectuat amb caràcter urgent. 
 
 
Segona. Observacions referides al marc competencial, procediment 

i estructura del Projecte de decret. 
 
En relació amb les observacions corresponents al marc competencial i 

a l'estructura de la norma projectada, aquest Consell es remet a les 
observacions efectuades en el primer Dictamen 267/2018. 

 
En relació amb el procediment d'elaboració de la norma projectada, s'ha 

remés l'expedient inicial completat amb els nous informes següents: 
 
- Informe, de 4 de març de 2021, de la Direcció General de Funció 

Pública. 
- Informe favorable, de 16 de juny de 2021, de la directora general de 

Pressupostos. 
- Informe, de 17 de juny de 2021, de la Direcció General de Sector Públic 

i Patrimoni. 
- Informes de la Direcció Informe de la directora general de l'IVACE de 

valoració dels precitats informes. 
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S'ha remés un nou Projecte de decret (versió núm. 10), en el qual s'han 
recollit les observacions efectuades en els anteriors informes, entre altres, a 
l'article únic del Projecte de decret; a l'incís final del primer paràgraf; a l'article 
1, apartat 3; a l'article 2, apartats 1 i 7, i als articles 5, 8 i 10. 

 
 
Tercera. Observacions al text del Projecte de decret. 
 
Com s'ha exposat en antecedents, el Consell Jurídic Consultiu s'ha 

pronunciat en dues ocasions prèvies, dictàmens 267/2018 i 60/2021, sobre 
el Projecte de decret pel qual es modifica el Reglament d'organització i 
funcionament de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). 

 
Així, en relació amb el Dictamen 267/2018, el Ple d'aquesta Institució, 

si bé va estimar conforme el text projectat amb l'ordenament jurídic, va posar 
de manifest la falta d'Informe de la Direcció General de Pressupostos. La 
remissió, amb posterioritat al citat Dictamen, de l'Informe de la Direcció 
General de Pressupostos va motivar el pronunciament d'aquest Òrgan 
consultiu de considerar esmenada l'absència de l'esmentat informe. 

 
En el Dictamen 60/2021 es va formular una observació essencial en 

relació amb el preàmbul (absència de justificació dels principis recollits en 
l'article 129 de la Llei 39/2015), que ha sigut atesa en el text remés. 
 

En relació amb l'apartat 6 de l'article 7, referit al règim jurídic del 
Consell de Direcció, se suggereix que es complete de la manera següent: 

 
«Sense perjudici dels preceptes de caràcter bàsic, en tot allò no regulat 

expressament en el present reglament, serà aplicable el que disposa la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic en matèria de 
funcionament d'òrgans col·legiats». 

 
Després de l'examen del nou Projecte de decret (versió núm. 10) pel qual 

es modifica el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià 
de Competitivitat Empresarial (IVACE), aprovat pel Decret 4/2013, de 4 de 
gener, s'estima que és conforme amb l'ordenament jurídic. 

 
 

III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
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Que el Projecte de decret del Consell, pel qual es modifica el Reglament 
d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE) aprovat pel Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, 
és conforme amb l'ordenament jurídic. 

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

 
 
 València, 21 de juliol de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SR. CONSELLER D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. 


