
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   673/2022 
Expedient   716/2022 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada, 

amb caràcter urgent, el dia 2 de novembre de 

2022, 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 majoria, el dictamen 

següent, al qual s'adjunten els corresponents 

vots particulars: 

 

 
 
 
 De conformitat amb la comunicació de V. H., de 25 d'octubre de 2022 
(Registre d'entrada del mateix dia 25, núm. 22e00047737230) el Ple Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat, amb caràcter 
urgent, l'expedient remés per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en 
relació amb l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa 
i financera i d'organització de la Generalitat per a l'any 2023. 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 

Primer.- L'expedient remés està integrat pels documents següents: 
 
1. Resolució del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, d'11 de maig de 

2022, per la qual s'acorda iniciar l'expedient relatiu a l'elaboració de 
l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera 
i d'organització de la Generalitat, com a instrument per a la consecució dels 
objectius de política econòmica del Consell per a l'exercici 2023, en què 
n’encomana la tramitació a la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i 
Model Econòmic. 

 
2. Còpia dels anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana , 

justificatius de la informació pública de l'Avantprojecte de llei, de conformitat 
amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
3. Còpia dels informes d'impacte en la infància i l'adolescència emesos, 

en diferents dates, per part de les conselleries, en relació amb les propostes 
de modificació formulades per aquestes. 

 
4. Còpia dels informes d'impacte en la família, emesos igualment en 

diferents dates per les conselleries, en relació amb les propostes de 
modificació formulades. 

 
5. Còpia dels informes d'impacte de gènere de les diferents conselleries 

sobre les seues propostes de modificació. 
 

6. Memòries econòmiques de cadascuna de les propostes de modificació 
dels departaments del Consell, en les quals s'analitza la repercussió 
econòmica de la proposta. S'ha incorporat l'informe de la directora general de 
Pressupostos, de 7 d'octubre de 2021, sobre la repercussió econòmica del 
conjunt de l'Avantprojecte de llei. 

 
7. Informes de petjada dels grups d'interés negatiu a l'Avantprojecte de 

llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització 
administrativa, conformement a l'article 18 de la Llei 25/2018, de 10 de 
desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés i conforme a l'article 
21.2 del Decret 172/2021, pel qual es desplega la citada Llei. 

 
8. Informe de l'Advocacia General de la Generalitat de cada proposta 

així com sobre el conjunt de l'Avantprojecte de llei, de data 21 d'octubre de 
2022. 
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9. Informe, de 21 d'octubre de 2022, de la Direcció General de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, sobre la Instrucció de Servei 
4/2012, sobre la coordinació informàtica dels projectes normatius i actes 
administratius de la Generalitat, i sobre l'article 94 del Decret 220/2014, de 
12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració 
Electrònica de la Comunitat Valenciana, favorable. 

 
10. Informe, de 24 d'octubre de 2022, de la Sotssecretaria de la 

Conselleria consultant. 
 

11. Certificació de la secretària del Consell, que acredita que en la 
reunió del Consell de 24 d'octubre de 2022 es va adoptar l'Acord aprovatori 
de l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i 
financera i d'organització de la Generalitat, incorporat com a annex, així com 
la continuació de la seua tramitació, i s’ha remés el text aprovat al Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana i a aquest Consell Jurídic 
Consultiu per al seu dictamen. 

 
12. Documentació corresponent a les diferents propostes formulades 

per la Presidència i la resta de conselleries, classificades de conformitat amb 
cadascun dels tres títols de l'Avantprojecte. 

 
13. Escrit de data 24 d'octubre de 2024, subscrit pel conseller 

d'Hisenda i Model Econòmic, de petició de dictamen al Comité Econòmic i 
Social, amb caràcter d'urgència (registre d'entrada del mateix dia 24 
d'octubre). 

 
14. Esborrany de l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2023, objecte del 
present Dictamen. 

 
Segon.- En data 31 d'octubre de 2022, va tindre entrada en el Registre 

d'aquesta Institució escrit d'al·legacions presentades per Sra. E. G. P., en 
qualitat de Presidenta d'una associació. 

 
 
  

II 
CONSIDERACIONS 

 
Primera. Sobre el caràcter de la consulta. 
 
La present consulta és preceptiva a tenor del que disposa l'article 10.2 

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 
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els avantprojectes de lleis, amb excepció de l'Avantprojecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat. 

 
L'emissió del dictamen ha sigut sol·licitada amb caràcter urgent, 

d'acord amb el que estableix l'article 14.2 de la Llei 10/1994, de 19 de 
desembre, citada. 
 

Segona. Procediment d'elaboració de l'Avantprojecte de llei. 
 
L'article 42 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, estableix 

les prescripcions generals del procediment d'elaboració dels avantprojectes de 
llei en els quals es materialitza la iniciativa legislativa del Consell. Aquest 
precepte preveu que la Conselleria competent elaborarà el corresponent 
avantprojecte de llei, que haurà d'acompanyar-se, entre altres, dels estudis i 
informes que justifiquen la seua necessitat i oportunitat, així com una 
memòria econòmica sobre l'estimació del cost previst. 

 
Conformement a la precitada normativa, per Resolució del conseller 

d'Hisenda i Model Econòmic, d'11 de maig de 2022, es va acordar l'inici del 
procediment d'elaboració de la Llei de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera i d'organització de la Generalitat per a l'exercici 
2023. Tenint en compte el caràcter transversal del text projectat, el seu 
contingut respon a les diverses propostes de modificació formulades per la 
resta de les conselleries competents en les diverses matèries la regulació de 
les quals es projecta modificar amb l'aprovació del text sotmés a consulta. 
Han sigut, per consegüent, les respectives conselleries o òrgans proponents 
els que han aportat els informes justificatius, les memòries econòmiques i 
altres informes preceptius (en matèria de gènere, infància, adolescència i 
família, etc.), relatius a les seues diferents propostes. 

 
Per això, en l'examen del compliment dels diferents tràmits que exigeix 

l'elaboració de la norma projectada, procedeix analitzar, per separat, la 
tramitació seguida en cada Conselleria en relació amb el títol I sobre mesures 
fiscals, i la dels títols II i III mencionats respectivament a les mesures 
administratives i a les mesures d'organització administrativa i reestructuració 
dels ens del sector públic, així com la tramitació del conjunt de l'Avantprojecte 
de llei. 

 
A) Tramitació de les propostes normatives que integren el títol I de 

l'Avantprojecte. 
 
El capítol I del títol I de l'Avantprojecte aborda en dues seccions la 

modificació de les següents lleis de la Generalitat: la Llei 20/2017, de 28 de 
desembre, de taxes, i la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat. 
El capítol II es refereix als tributs cedits, modificant la Llei 13/1997, de 23 de 
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desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda 
de la Persones físiques i restants tributs cedits. 

 
En relació amb la tramitació de les propostes que conformen les 

seccions del capítol I i la del capítol II, s'han incorporat a l'expedient els 
diferents informes preceptius. 

 
B) Tramitació de les diferents propostes normatives que comprenen els 

títols II i III de l'Avantprojecte. 
 
Pel que es refereix a la tramitació de les diferents propostes normatives 

que comprenen els títols II i III, les respectives conselleries o òrgans 
proponents han elaborat l'informe justificatiu de la necessitat i oportunitat de 
la seua proposta, el relatiu a l'impacte per raó de gènere del projecte normatiu, 
així com el relatiu a la seua falta d'afectació als programes informàtics 
gestionats per la Generalitat, i el dels impactes en la infància, l'adolescència i 
la família. 

 
En compliment de la Instrucció de Servei núm. 4/2012, sobre 

coordinació informàtica dels projectes normatius i actes administratius, s'han 
emés els corresponents informes en matèria de coordinació informàtica. 

 
També s'han incorporat a l'expedient les diferents memòries 

econòmiques, els informes de petjada de grups d'interés, així com els informes 
de l'Advocacia de la Generalitat emesos singularment respecte de les 
propostes de modificació efectuades pels òrgans proponents. 

 
No obstant això, cal significar, com ja es va fer en el Dictamen 

489/2020 i en el Dictamen 638/2021, relatiu a la mateixa llei per als exercicis 
de 2021 i 2022, que la majoria dels informes d'impacte de gènere, en matèries 
com les propostes de modificació de les lleis de funció pública, d'estructures 
agràries, de l'habitatge, d'impacte ambiental, d'espais naturals protegits, 
entre altres, mantenen un caràcter ritual. A més, no són emesos per òrgans 
especialitzats en matèria d'igualtat, com succeeix en relació amb les propostes 
de modificació de les lleis de coordinació de policies locals, d'espectacles 
públics, d’integració dels conservatoris de música i dansa de les administracions 
locals en la Xarxa Valenciana de titularitat de la Generalitat, i de memòria 
democràtica, entre altres. 

 
 Referent a això, en el Dictamen 310/2018, de 16 de maig, es va recordar 
que «Com s'ha dit en dictàmens anteriors de projectes normatius, els informes 
sobre l'impacte de gènere, sobre l'impacte en la infància i en l'adolescència i 
sobre l'impacte en la família haurien d'haver sigut emesos pels òrgans de 
l'Administració especialitzats i competents en la matèria (Dictàmens 569 / 2016 
i 773/2016, entre altres). 
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Perquè els informes d'impacte resulten efectius han de contindre una 
sèrie de dades que permeten l'anàlisi pel que fa a la situació en l'àmbit on la 
norma desplegarà els seus efectes. Una vegada reunida aquesta informació es 
podria determinar si la norma de referència té impacte positiu o negatiu i, en 
cas d'impacte negatiu, poder adoptar mesures per a afavorir la igualtat de 
dones i homes en l'àmbit de la norma projectada (Dictamen 383 / 2017, per 
tots)». 
 
 D'altra banda, en el Dictamen 140/2021, de 10 de març, es va 
manifestar que «En relació amb els informes esmentats i, en particular, el 
d'impacte de gènere, hem de recordar el que ja hem reiterat en nombrosos 
dictàmens sobre la necessitat que siguen emesos pels òrgans de l'Administració 
especialitzats i competents en la matèria i que no siguen una mera recopilació 
de normativa aplicable, sense aportar dades de la situació real de dones i 
homes en l'àmbit on la norma desplegarà els seus efectes». 
 

Per això es reitera, de nou, la necessitat que els informes d'impacte de 
gènere siguen realment efectius, en els termes exposats per la doctrina 
d'aquest Consell. 
 

C) D'altra banda, en relació amb els tràmits mencionats al conjunt de 
l'Avantprojecte de llei, cal assenyalar que, amb la finalitat de donar publicitat 
a l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals ressenyat, el text complet de 
l'Avantprojecte de llei, amb independència de les informacions públiques 
individualitzades, ha sigut sotmés a informació pública, mitjançant anunci 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 9443, de 6 
d'octubre de 2022, de conformitat amb el que estableix l'article 43.1.c) de la 
Llei 5/1983, de 30 de desembre, i l'article 52 del Decret 24/2009, en relació 
amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu, i l'article 
47.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació 
ciutadana. 

 
Consta l’Informe de 21 d'octubre de 2022 de l'advocada coordinadora 

de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic sobre el text complet de 
l'Avantprojecte. 

 
D'altra banda, la Direcció General de Pressupostos ha emés un 

informe, des de la dita perspectiva global, en data 23 d'octubre de 2022, sobre 
l'Avantprojecte de llei, i ha acomplit així el tràmit previst en l'article 26.1 de 
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector 
públic instrumental i de subvencions. L'informe s'ha emés en sentit favorable. 

 
Consta l’Informe de petjada dels grups d'interés negatiu a 

l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera 
i d'organització administrativa, conformement a l'article 18 de la Llei 
25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés i 



 7

conforme a l'article 21.2 del Decret 172/2021, pel qual es desplega la citada 
Llei.  

 
S'ha emés un Informe, de 24 d'octubre de 2022, de la Sotssecretaria de 

la Conselleria consultant, conforme preveuen els articles 42.3 i 69 de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre. 

 
Consta una certificació de la secretària del Consell, que acredita que 

en la reunió del Consell de 24 d'octubre de 2022 es va adoptar l'Acord 
aprovatori de l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat incorporat com a 
annex, així com la continuació de la seua tramitació, i s’ha remés el text 
aprovat al Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana i a aquest 
Consell Jurídic Consultiu per al seu dictamen. 

 
Consta en l'expedient l'ofici de petició de dictamen, de 24 d'octubre de 

2022, dirigit al Comité Econòmic i Social, sense que conste fins al dia de hui 
la remissió del seu corresponent dictamen. 
 

Per tot l'exposat, s'han observat les prescripcions de procediment 
establides en l'elaboració de l'Avantprojecte de llei que s'ha sotmés a consulta. 

 
 Tercera. Estructura i contingut. 
 
 L'Avantprojecte de llei objecte de dictamen consta d'una part expositiva 
i una dispositiva integrada per 183 articles, cinc disposicions addicionals, una 
disposició transitòria, una disposició derogatòria única i tres finals. 
 

El text de l'Avantprojecte s'acompanya d'un índex i s'estructura en la 
part dispositiva conformement als següents títols i capítols, que responen en 
el títol I a la diferenciació entre tributs cedits i propis; en el títol II a les 
modificacions legislatives en matèries de la competència de les diferents 
conselleries, i en el títol III, a les mesures d'organització administrativa i de 
reestructuració d'ens del sector públic instrumental de la Generalitat. 

 
L'estructura de la part dispositiva del projecte és la següent: 
 
TÍTOL I. MESURES FISCALS. 
 
- Capítol I. Tributs propis (articles 1 a 11). 
 
- Capítol II. Tributs cedits (articles 12 a 23) 
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TÍTOL II. MESURES ADMINISTRATIVES. 
 
- Capítol I. Modificacions legislatives en matèries competència de la 

Presidència de la Generalitat (articles 24 i 33). 
 
- Capítol II. Modificacions legislatives en matèries competència de la 

Vicepresidència Primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (articles 
34 a 67). 

 
- Capítol III. Modificacions legislatives en matèries competència de la 

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 
(article 68 a 82). 

 
- Capítol IV. Modificacions legislatives en matèries competència de la 

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (articles 83 a 107). 
 
- Capítol V. Modificacions legislatives en matèries competència de la 

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (articles 108 a 116). 
 
- Capítol VI. Modificacions legislatives en matèries competència de la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (articles 117 i 118). 
 
- Capítol VII. Modificacions legislatives en matèries competència de la 

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
(articles 119 i 120). 

 
- Capítol VIII. Modificacions legislatives en matèries competència de la 

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica (articles 121 a 136). 

 
- Capítol IX. Modificacions legislatives en matèries competència de la 

Conselleria de Política Territorial, Obres Públicas i Mobilitat (articles 137 a 
163). 

 
- Capítol X. Modificacions legislatives en matèries competència de la 

Conselleria de Participació, Transparència, cooperació i Qualitat Democràtica 
(articles 164 i 165). 

 
TÍTOL III. MESURES D'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I DE 

REESTRUCTURACIÓ D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA 
GENERALITAT. 

 
- Capítol I. Mesures organitzatives relatives a ens i òrgans adscrits a la 

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 
(article 166). 
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- Capítol II. Mesures organitzatives relatives a ens i òrgans adscrits a 
la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (articles 167 a170). 

 
- Capítol III. Mesures organitzatives relatives a ens i òrgans adscrits a 

la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica (article 171). 

 
-  Capítol IV. Mesures organitzatives relatives a ens i òrgans adscrits a 

la Conselleria de Política Territorial, Obres Públicas i Mobilitat (articles 172 a 
174). 

 
- Capítol V. Mesures organitzatives relatives a ens i òrgans adscrits a la 

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (articles 175 a 
183). 

 
La part final està integrada per: 
 
- Cinc disposicions addicionals. 
- Una disposició transitòria. 
- Una disposició derogatòria única. 
- Tres disposicions finals. 
 
Quarta. Marc normatiu. 
 
L'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i 

financera i d'organització de la Generalitat Valenciana sotmés a consulta té 
per objecte la modificació de determinades disposicions legals, com ara la Llei 
de taxes; la Llei de ports; la Llei per la qual es regula el tram autonòmic de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; la Llei de turisme, oci i 
hospitalitat; la Llei de mancomunitats;  Llei de renda valenciana d'inclusió; la 
Llei de la funció social de l'habitatge; la Llei d'habitatge; la Llei del joc; la Llei 
de serveis socials inclusius; la Llei d'estructures agràries; la Llei de la funció 
pública valenciana, o el text refós de la Llei urbanística valenciana, entre 
altres. 
 

La Generalitat Valenciana és competent per a la tramitació i aprovació 
del text remés per tindre, entre altres, els títols competencials següents: 

 
1. Amb referència a les taxes (Capítol I del títol I de l'Avantprojecte), 

l'article 156.3 de la Constitució Espanyola disposa que «les comunitats 
autònomes gaudiran d'autonomia financera per al desenvolupament i execució 
de les seues competències conformement als principis de coordinació amb la 
hisenda estatal i de solidaritat entre tots els espanyols». L'article 157 de la 
citada norma fonamental esmenta, entre els recursos econòmics de les 
comunitats autònomes, les taxes, i disposa que mitjançant Llei orgànica 
podrà regular-se l'exercici de les competències financeres. En compliment del 
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mandat constitucional, la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de 
finançament de les comunitats autònomes, modificada parcialment per la Llei 
orgànica 3/1996, de 27 de desembre, permet que aquelles puguen establir 
taxes per la utilització del domini públic, així com per la prestació de serveis 
públics o la realització d'activitats de la seua competència, en règim de Dret 
públic, que es referisquen, afecten o beneficien de manera particular als 
subjectes passius, quan concórreguen les circumstàncies que específicament 
es determinen. 

 
 2. La competència de la Generalitat Valenciana en relació amb la 
regulació del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques i altres tributs cedits (Capítol II del títol I de l'Avantprojecte) li ve 
donada per l'article 73 de l’Estatut d’Autonomia, que recull els tributs cedits, 
així com per la citada Llei orgànica 8/1980 de 22 de setembre, de finançament 
de les comunitats autònomes i la Llei 24/2002, d'1 de juliol, de règim de 
cessió de tributs de l'Estat a la Comunitat Valenciana i de fixació de l'abast i 
condicions d'aquesta cessió. 
 

En exercici de la competència autonòmica en matèria d'impostos cedits 
es va aprovar la Llei 13/1997, de 23 de desembre, citada, la modificació de la 
qual ara es projecta. 

 
 3. Les modificacions que s'incorporen en el capítol I del títol II es 
fonamenten en els títols competencials establits en l'article 49. 1, apartat 12 
de l'Estatut  d’Autonomia, en matèria de turisme i les competències en 
matèria de règim local. 
 
 4. Pel que afecta el capítol II del títol II, les competències de la 
Generalitat es justifiquen en l'article 15 de l'Estatut . 
 
 5. En relació amb les modificacions que s'incorporen al capítol III del 
mateix títol II, la Generalitat té competència en virtut de l'article 49. 1. 9a, en 
matèria d'habitatge. 
 
 6. Respecte a les modificacions que integren el capítol IV, la 
competència es fonamenta en l'article 49.1. 31a i en l'article 52.1 de l'Estatut. 
 
 7. En relació amb la regulació prevista en el capítol V del títol II, la 
Generalitat ostenta competència en virtut dels articles 49.1. 30a i 50.1 de 
l'Estatut  d’Autonomia. 
 
 8. La regulació continguda en les matèries que regula el capítol VI del 
títol II es dicta a l'empara del que disposa l'article 53 de l'Estatut  d’Autonomia 
de la Comunitat Valenciana. 
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 9. El títol competencial que empara la regulació del capítol VII del títol 
II es dicta a l'empara del que disposa l'article 52.1.2a de l'Estatut  
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 
 
 10. La regulació continguda en les matèries que regula el capítol VIII 
del títol II es dicta a l'empara del que disposa l'article 49.1.10a i 49.3.3a de 
l'Estatut  d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 
 
 11. En relació amb les matèries que modifica el capítol IX, mobilitat, 
taxi i ordenació del territori, urbanisme i paisatge, les competències es troben 
en l'article 49.1.5a, 9a i 10a de l'Estatut.  
 
 12. En relació amb les matèries que modifica el capítol X, participació 
ciutadana i memòria democràtica, les competències es troben en l'article  49, 
competències 1a, 4a, 5a i 36a de l'Estatut. 
 
 13. Pel que es fa a les modificacions objecte del títol III, que es refereix 
a les mesures organitzatives relatives als ens del sector públic adscrits a 
diferents conselleries, la competència de la Generalitat es fonamenta en 
l'article 49.1.1a de l'Estatut. 
 
 14. Pel que afecta les disposicions addicionals primera i segona les 
competències de la Generalitat es fonamenten en l'article 49.1, i 52.1 de 
l'Estatut. 
 
 15. La competència autonòmica en relació amb la disposició addicional 
tercera està constituïda per l'article 49.1.3a de l'Estatut, pel qual s'atribueix 
a la Generalitat la competència exclusiva sobre les normes de procediment 
administratiu derivades de les especialitats de l'organització de la Generalitat. 
 
 16. Quant a les disposicions addicionals quarta i cinquena, la 
competència de la Generalitat per a declarar la urgent ocupació de 
determinats béns i drets afectes per l'expropiació es troba reconeguda en 
l'article 50.2 de l'Estatut. 
 
 Cinquena. Observacions de caràcter general al text projectat.  
 
 Amb caràcter previ a l'anàlisi del contingut de l'Avantprojecte de llei 
sotmés a Dictamen procedeix realitzar les següents observacions de caràcter 
general:  
 
 
 
 



 12

 I. Sobre la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i 
financera, i d'organització de la Generalitat i la seua justificació per a 
l'any 2023. 
 

Aquest Òrgan consultiu des del primer dictamen emés en relació amb 
l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera 
i d'organització de la Generalitat, ha reiterat any rere any que aquesta llei 
respon a la tècnica de les comunament denominades lleis d'acompanyament 
que sorgeixen a Espanya a conseqüència de la doctrina del Tribunal 
Constitucional sobre els límits al contingut possible de la Llei anual de 
pressupostos generals de l'Estat. Aquest Consell Jurídic Consultiu, en els 
seus diferents dictàmens sobre les denominades lleis de mesures o 
d’acompanyament (Dictàmens 447/2001, 683/2017, 681/2018, 600/2019, 
entre altres), ha efectuat en tots ells una reflexió constant sobre la utilització 
d'aquesta mena de disposicions legislatives. Ha destacat la seua aparició a 
Espanya a conseqüència de la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 
76/1992, de 14 de maig) sobre els límits al contingut possible de la Llei anual 
de Pressupostos Generals de l'Estat. Al costat d'això, ha constatat aquesta 
mateixa pràctica legislativa, nascuda en l'àmbit estatal a partir de la citada 
Sentència del Tribunal Constitucional, en l'ordenament autonòmic valencià 
l'any 1995. Des de llavors s'observa la continuïtat anual d'aquesta norma en 
la nostra Comunitat Autònoma. 

 
Aquest Consell Jurídic Consultiu es troba, de nou, l'any 2022, en la 

necessitat de recordar les consideracions realitzades en els anteriors 
dictàmens sobre les lleis de mesures que s’han tramitat paral·lelament a la 
Llei de pressupostos. Així, la mera amalgama de normes heterogènies no 
comporta sense més i automàticament la seua inconstitucionalitat (SSTC 
136/2011, 176/2011, 209/2012, 120/2014 i 84/2015), ja que aquesta haurà 
d'analitzar-se en cada cas, en termes de raonabilitat, atés l'impacte que 
produeix sobre la ciutadania i, entre altres aspectes, a si aquest és o no el seu 
destinatari directe. No obstant això, sent el principal retret a aquestes 
disposicions la falta d'homogeneïtat material que atribuïsca al conjunt de la 
regulació una coherència lògica que en permeta l’adequat coneixement, són 
possibles altres alternatives que eviten els eventuals efectes negatius sobre la 
seguretat jurídica, entre aquestes, segregar-ne el contingut en diversos 
projectes de lleis, amb clara delimitació de l’objecte i dotats d'unitat 
substantiva. 

 
Així mateix, és necessari reiterar la interrelació entre tècnica normativa 

i seguretat jurídica, i destacar a més les deficiències tècniques que concorren 
en aquesta mena de lleis i els efectes negatius que d’aquestes poden derivar-
se per la configuració heterogènia. Per això, es reitera de nou la necessitat 
d'evitar el recurs a aquesta mena de lleis, perquè no han de convertir-se en 
normes amb un objecte il·limitat que els permeta abordar qualssevol matèries, 
sense un títol clar i identificador del contingut, que obligue la ciutadania a 
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una particular diligència en la comparació de cadascun dels nous textos legals 
amb els anteriors en les respectives matèries, la qual cosa no sempre resulta 
raonablement exigible a tota la ciutadania. 

 
El Tribunal Constitucional, en la Sentència 84/2015, assenyala, en el 

que afecta la redacció del contingut de les normes i la seua vinculació amb el 
principi constitucional de seguretat jurídica, que «(...) la seguretat jurídica ha 
d'entendre's com la certesa sobre l'ordenament jurídic aplicable i els interessos 
jurídicament tutelats, procurant ‘la claredat i no la confusió normativa’ (STC 
46/1990, de 15 de març, FJ 4), i com ‘l'expectativa raonablement fundada del 
ciutadà en qui ha de ser l'actuació del poder en l'aplicació del Dret’ (STC 
36/1991, de 14 de febrer, FJ 5). En definitiva, només si en l'ordenament jurídic 
en què s'insereixen, i tenint en compte les regles d'interpretació admissibles en 
Dret, el contingut o les omissions d'un text normatiu produïren confusió o dubtes 
que generaren en els seus destinataris una incertesa raonablement insuperable 
sobre la conducta exigible per al seu compliment o sobre la previsibilitat dels 
seus efectes, podria concloure's que la norma infringeix el principi de seguretat 
jurídica (STC 96/2002, de 25 d'abril, FJ 5; o STC 93/2013, de 23 d'abril, FJ 
10)». 

 
D'altra banda, les lleis de mesures, com a lleis ordinàries que són, han 

d'estar regides pels principis de coherència, unitat i sistematització. Per 
aquest motiu i tot i que es tracta d'una llei ordinària, aquesta Institució 
consultiva reitera de nou, malgrat la rapidesa que brinda una llei 
d'acompanyament per a regular o modificar una pluralitat heterogènia de 
matèries, la necessitat que la llei de mesures haja de respondre exclusivament 
a la seua raó funcional i, en directa conseqüència, tinga únicament com a 
contingut aquelles matèries la regulació de les quals resulta estrictament 
necessària o convenient per a l'execució dels pressupostos o de la política 
econòmica del Consell i de l'Administració de la Generalitat. 

 
Dit el que antecedeix, i després de l'examen de l'Avantprojecte de llei 

remés, s'observa, en línia amb anys anteriors, que en el text es recullen 
algunes matèries que podrien guardar relació amb la política econòmica del 
Consell, com pot succeir, com succeeix tots els anys, amb la modificació de la 
Llei 20/2017, de taxes de la Generalitat, o bé respondre a mesures concretes 
de caràcter organitzatiu, com les modificacions del títol III projectat, que es 
refereix al sector públic instrumental. Però l'Avantprojecte de llei remés també 
preveu la regulació d'un conjunt de matèries que no guarden relació amb una 
eventual política econòmica del Consell; és el cas de la major part de les 
modificacions projectades, com: turisme, mancomunitats, impacte ambiental, 
habitatge, seguretat ferroviària, estructures agràries, vies pecuàries, espais 
naturals protegits, funció pública o l'ordenació del territori, urbanisme i 
paisatge, entre altres. El mateix Avantprojecte reconeix el caràcter plural i 
heterogeni de la norma en assenyalar en la part III de l'exposició de motius 
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que «atesa la seua extensió i heterogeneïtat, s'incorpora a la llei un índex amb 

l’estructura…». 
 

II. No necessitat de reproduir els apartats dels preceptes legals que 
no es modifiquen. 
 

Després de l'examen del text remés s'observa que en alguns supòsits 
(articles 70, 72, 173, 174, 177 i 178 projectats, entre altres) es transcriuen 
únicament l'apartat o apartats modificats i en uns altres s'incorpora a la 
norma la totalitat del precepte objecte de modificació (articles 73, 172 
projectats), incloent tant els apartats que es modifiquen com els que no són 
objecte de modificació. Procedeix advertir que, si bé aquesta última tècnica 
normativa pot obeir a raons de major comprensió o completesa de la norma, 
pot provocar confusió amb vista a determinar la modificació que realment es 
projecta.  

 
Per això, se suggereix, com ja s'ha indicat en altres dictàmens 

(Dictamen 600/2019), que s'incorporen a la norma projectada únicament els 
preceptes o apartats de preceptes que es modifiquen. 

 
Sisena. Observacions a l'articulat de l'Avantprojecte de llei. 
 
A l'exposició de motius. 
 
La part expositiva s'estructura en els apartats II a VIII, però no consta 

identificat l'apartat I, per la qual cosa ha de corregir-se el citat error. 
 
En l'apartat III ha de corregir-se l'errata «Llei de Pressupostos per a 

2022» per «Llei de Pressupostos per a l'any  2023». 
 
En l'apartat V (6é paràgraf) es justifica la derogació de l'article 9 de la 

Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i 
financera, i d'organització de la Generalitat, i en l'apartat VI (15é paràgraf) s'al·ludeix 
a la disposició addicional tercera de la llei projectada. Atés que es tracta de 
disposicions normatives que integren la part final de la norma que es projecta, 
haurien de traslladar-se aquestes justificacions a l'apartat VIII.  

 
En l'apartat VII, paràgraf 6é, s'assenyala que «També es modifica el règim 

jurídic de l'Institut Cartogràfic Valencià, per a corregir determinats errors 
detectats en la Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la 
informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià». 

 
En relació amb la justificació que s'atribueix a la modificació del règim 

jurídic de l'Institut Cartogràfic Valencià no s'estima que aquestes 
modificacions constituïsquen «errors» de la Llei 2/2020, per la qual cosa ha 
de suprimir-se la mencionada explicació, i incorporar la que recullen els 
informes justificatius de la modificació projectada d'aquest Institut. 
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En l'apartat VIII (paràgraf 1r) ha de substituir-se l'incís «la part final del 

projecte» per «la part final de la Llei». A més, ha de substituir-se «transitòries» per 
«transitòria» i completar-se l'incís «finals complementen» de la manera següent «finals 
que complementen». 

 
En el paràgraf 2n d'aquest mateix apartat VIII hauria de suprimir-se la forma 

verbal «destaquem». 
 

D'altra banda, al llarg dels apartats V a VIII de la part expositiva s'empra 
de manera reiterada com a entrada als diferents paràgrafs, els termes «en 
l'àmbit de les competències» i «també en aquest àmbit». Se suggereix que es 
reconsidere, a l'efecte de millorar la redacció de la norma projectada, que 
s'evite l'excessiva reiteració d'aquestes expressions. 

 
 
TÍTOL I. MESURES FISCALS. 
 

 CAPÍTOL I. TRIBUTS PROPIS. 
 
 Secció 1a. Modificació de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de 
la Generalitat, de taxes. 
 
 Les modificacions introduïdes afecten diversos epígrafs de la llei, tant 
per actualització d'imports com per creació de nous o fins i tot per supressió 
de la pròpia taxa. En concret, les principals modificacions arriben a les 
següents àrees d'activitat de l'Administració: domini públic, educació, obres 
públiques, ports, medi ambient, sanitat, transports i joventut (supressió de la 
taxa d'expedició del Carnet Jove). 
 
 La modificació projectada s'ajusta a l'ordenament jurídic, sense que 
hagem de formular cap objecció. 
  

CAPÍTOL II. TRIBUTS CEDITS. 
 
Secció 1a. Modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per 

la qual es regula el tram autonòmic de l'IRPF i restants tributs cedits. 
 
En primer lloc, cal notar que en l'àrea d'Hisenda recentment s'ha 

promulgat el Decret llei 14/2022, de 24 d'octubre, del Consell (DOGV núm. 
9458, de 27.10.2022), que modifica la regulació del tram autonòmic de l'IRPF 
amb la finalitat d'acomodar amb efectes immediats el seu gravamen a la 
vertadera capacitat econòmica de les persones obligades a contribuir amb 
especial atenció a aquelles amb unes rendes mitjanes i baixes. 
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En coherència amb la norma citada procedeix incorporar les 
afectacions pertinents, i compassar la normativa autonòmica vigent que 
regula l'objecte descrit. 

 
En un altre ordre de coses, el capítol II de l’Avantprojecte de llei 

examinat modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per 
la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones 
físiques i restants tributs cedits, per a adequar-la terminològicament a 
l’homònima sectorial 11/2003, d'11 d'abril, de la Generalitat sobre l'estatut 
de la discapacitat, de tal manera que totes les referències que anteriorment 
es feien al col·lectiu de persones «minusvàlides» s'ajustaran al llenguatge de 
la Llei citada i a la terminologia emprada en la legislació sobre la matèria. 
 

D'una altra part, s'ha modificat l'article 12 quater de la Llei de taxes 
per a adequar-lo al criteri de la Direcció General de Fiscalitat i Unió Duanera 
de la Comissió Europea, incloent a les unions de fet registrades fora 
d'Espanya i en la resta de comunitats autònomes, en la línia de la 
jurisprudència constitucional (STC 40/2022, de 21 de març de 2022). 
 
 Cap objecció cal formular a tals modificacions. 

 
 
TÍTOL II. MESURES ADMINISTRATIVES. 

 
 CAPÍTOL I. MODIFICACIONS LEGISLATIVES EN MATÈRIES 
COMPETÈNCIA DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. 
 
 Secció 1a. Turisme. 
 

 A l’article 24. Es modifica l'apartat 2 de l'article 24 de la Llei 
15/2018, de 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 La modificació pretén incloure entre els recursos turístics de «primer 
ordre», recollits en la Llei de turisme, «la pirotècnia» i «les societats musicals, 
en totes les seues variants», per l'aportació intangible que comporta per a la 
nostra Comunitat. 
 
 Cap objecció cal formular a tal modificació. 
 
 A l'article 25. Es modifica l'article 62 de la Llei 15/2018, de 7 de 
juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 El contingut de l'apartat 2 de l'article 62 es modifica establint l'obligació 
de les plataformes digitals que publiciten ofertes d'allotjament de col·laborar 
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amb les administracions públiques en la supervisió i control públics que els 
prestadors de serveis compleixen amb la normativa, a més de la sectorial 
dirigida a les empreses de la societat de la informació en la Llei 34/2002, d'11 
de juliol, tenint en compte que l'objecte de la Llei és regular el turisme, per la 
qual cosa hauria de prescindir-se de disposicions no prescriptives, ja que tals 
empreses ja estan sotmeses a la Llei citada, tot i que la nova redacció 
proposada de l'article  62.2 de la Llei 15/2018, de turisme, ho reitere. 
 
 Sembla, doncs, que el compliment per part d'aquestes plataformes es 
refereix a la normativa «turística», tal com es consignava primigèniament en 
l'anterior versió de l'Avantprojecte que es dictamina. Pel que es proposa 
adjectivar la normativa en l'esborrany final de la Llei projectada. 
  
 A l'article 26. Es modifica l'apartat 1 i l'apartat 2 de l'article 68 de 
la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i 
hospitalitat de la Comunitat Valenciana. 
 
 Així mateix, es proposa modificar els apartats 1 i 2 de l'article 68 de la 
Llei de turisme, ampliant el règim de condomini, no sols dels establiments 
hotelers, sinó també dels «conjunts d'apartaments turístics» (art. 64.1.b) de la 
Llei de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. 
 
 En tal sentit, en el tenor del text, les referències anteriors s'ajusten per 
a donar entrada a aquesta modalitat d'establiments turístics, diferents dels 
pròpiament hotelers. 
 
 A l’article 27. Es modifica l'apartat 3 de l'article 77 de la Llei 
15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat 
de la Comunitat Valenciana. 
 
 Introdueix l'obligació de relacionar-se l'Administració amb les 
«persones» o entitats interessades que «es realitzarà mitjançant mitjans 
electrònics». 
 
 No cal oblidar que, conforme al que preveu l'article 14 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, les persones físiques podran triar en tot moment 
si es comuniquen amb les administracions públiques per a l'exercici dels seus 
drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. 
 
 L'obligació general imposada vindria justificada per entendre's que els 
qui accedeixen al Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana (article 77 
de la Llei 15/2018) exerceixen professions turístiques, o es tracta d'empreses 
i establiments turístics de la Comunitat Valenciana. És per això  que hauria 
de motivar-se succintament tal obligació amb referència als col·lectius 
expressats en la modificació legal a operar. 



 18

 
 Als articles 29, 30, 31 i 32. Es modifiquen els articles 91, 92, 93 i 
94 de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i 
hospitalitat de la Comunitat Valenciana. 
 
 Es disposen a modificar, parcialment, els articles 91, 92, 93, que 
regulen, respectivament, les infraccions lleus, greus i molt greus als preceptes 
legals i l'article 94, que recull igualment les sancions previstes en la Llei de 
15/2018, de 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat 
Valenciana. 
  
  De tal manera que en l'article 91 s'introdueix, entre altres, com a nova 
infracció de caràcter lleu la numeral 6: «La percepció de preus superiors als 
publicitats o als exhibits, així com la falta de publicitat de tots o algun dels 
mateixos amb els impostos inclosos».  
  
 En l'article 92, es modifiquen els numerals 1, 2, 4 i 5 en relació amb 
diferents infraccions greus a l'entorn de la publicitat i es modifiquen les 
contingudes en els apartats 12, 14 i 16, respectivament. 
 
 Per part seua, en l'article 93 s'introdueixen noves sancions greus per 
infraccions d'aqueixa índole als preceptes de la Llei de turisme. 
 
 Per contra, es minora la suma de les multes previstes en l'article 94 de 
la Llei de turisme, parelles a la comissió d'infraccions de la vigent Llei de 
turisme. 
 
 Res obsta jurídicament per a efectuar les anteriors modificacions 
proposades. 
  
 Secció 2n. Mancomunitats. 
 

Al Article 33. Es modifica l'apartat 1 de l'article 43 de la Llei 
21/2018, de 16 d'octubre, de mancomunitats de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Es proposa modificar puntualment aquesta llei per a introduir una 

nova causa legal de separació obligatòria dels municipis de les 
mancomunitats, la no aprovació pel Ple d'algun dels municipis que integren 
la mancomunitat de la modificació constitutiva dels seus estatuts. 

 
Per raons de pertinença a les mancomunitats per a la prestació de 

serveis comuns, en les quals preval el caràcter associatiu i l’adscripció 
voluntària, es justifica la causa de separació introduïda en la Llei. 

 
Tal modificació proposada no comporta cap inconvenient jurídic. 
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 CAPÍTOL II. MODIFICACIONS LEGISLATIVES EN MATÈRIES 
COMPETÈNCIA DE LA VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA I CONSELLERIA 
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. 
 

 Secció primera. Renda valenciana d’inclusió 
 
A l’article 34. Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 13 

de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d’inclusió. 
 

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa que, amb la 
finalitat de combatre la pobresa i facilitar la inserció social, la Generalitat 
garanteix el dret dels ciutadans valencians en estat de necessitat a la 
solidaritat i a una renda de ciutadania en els termes previstos per la llei. 
D’altra banda, atribueix a la Generalitat les competències respecte a les 
normes procedimentals administratives, derivades del dret substantiu 
valencià, així com les especialitats de l’organització de la Generalitat. 
  
 En l’àmbit de les seues competències, la Generalitat va establir, 
mitjançant el Decret 132/1990, del Consell, el Pla de mesures d’inserció social 
a la Comunitat Valenciana, i posteriorment la Llei 5/1997, de la Generalitat, 
sobre serveis socials, estableix la PER com una prestació de caràcter personal, 
dirigida a les famílies o a un nucli convivencial donat. El Decret 171/1999, 
del Consell, va ampliar el camp d’acció de la PER a les víctimes de violència 
en l’àmbit familiar o de gènere, i la Llei 4/2002, va modificar la Llei 3/1997, 
sobre drogodependències i altres trastorns addictius, establint unes 
característiques especials en el pagament de la citada prestació a les persones 
drogodependents o jugadors patològics. Posteriorment, es va dictar la Llei 
9/2007, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana, que 
va ser desplegada mitjançant el Decret 93/2008, del Consell. 
 
 La Llei 19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d’inclusió, 
que ara es modifica, té per objecte establir una nova regulació de la citada 
renda garantida de ciutadania que passa a denominar-se renda valenciana 
d’inclusió, amb la qual es pretén fer front a situacions de risc i processos 
d’empobriment que afecten sectors cada vegada més amplis de la societat 
valenciana, en els quals la pobresa o manca de rendes no van necessàriament 
unides a situacions d’exclusió. 
 

L’article 13 de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, regula els requisits 
d’accés per a tindre dret a la prestació econòmica de la renda valenciana 
d’inclusió. 

 
Entre els requisits necessaris està el de la residència, les persones 

sol·licitants han d’estar empadronades o tindre la residència efectiva durant 
un mínim de dotze mesos, de manera continuada, en qualsevol municipi o 
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municipis de la Comunitat Valenciana, immediatament anteriors a la data de 
sol·licitud. 
 

No obstant això, en determinades circumstàncies s’eximeix d’aquest 
requisit. En concret, el paràgraf tercer de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 
13 excloïa, de la necessitat de temps mínim de residència, persones asilades, 
sol·licitants d’asil, refugiades, estrangeres exiliades o apàtrides, així com les 
persones prostituïdes, víctimes d’explotació sexual o tracta i les víctimes de 
violència de gènere o intrafamiliar. 

 
Amb la modificació estudiada s’afig a més les persones valencianes que 

hagen residit a l’exterior de la Comunitat Valenciana i que tinguen la 
consideració de persones retornades segons el que estableix la normativa 
autonòmica en aquesta matèria. 

 
Aquest Consell no formula observacions a la inclusió en el grup de 

persones que estan exemptes del requisit de temps mínim de residència fixat 
en l’article 13.1 estudiat, de les persones valencianes que hagen residit a 
l’exterior de la Comunitat Valenciana. 

 
A l’article 35. Es modifica l’apartat 3 de l’article 38 de la Llei 

19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d’inclusió. 
 
L’article 38 de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, regula la modificació 

de l’import a percebre de la prestació econòmica de la renda valenciana 
d’inclusió, a conseqüència de canvis, tant personals com econòmics, 
ocorreguts en la unitat de convivència. 

 
En el número 3 del precepte es regula quan es començarà a percebre la 

nova renda modificada, assenyalant que s’aplicarà a partir del primer dia del 
mes següent al de la data de la causa que origine la modificació. 

 
Amb la modificació estudiada a l’hora de determinar quan es començarà 

a percebre el nou import modificat de la renda valenciana d’inclusió, es 
diferencia entre si es tracta d’una disminució de l’import i si es tracta d’un 
augment, i dins d’aquesta possibilitat diferencia si s’ha comunicat en termini 
la circumstància que determina la modificació o si s’ha comunicat fora de 
termini. 

 
A l’article 36. Es modifica l’article 42 de la Llei 19/2017, de 20 de 

desembre, de renda valenciana d'inclusió. 
 
Aquest precepte regula els supòsits en els quals s’aplica el procediment 

d’urgència tant per a les noves sol·licituds com per a les modificacions i 
extincions d’expedients pendents. 
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Pel fet que s’introdueixen, entre les persones beneficiàries, les persones 
valencianes que hagen residit a l’exterior de la Comunitat Valenciana i que 
tinguen la consideració de persones retornades segons el que estableix la 
normativa autonòmica en aquesta matèria, amb la modificació d’aquest 
precepte es pretén incloure dins dels supòsits previstos per a la tramitació 
urgent les persones valencianes que hagen residit a l’exterior i tinguen la 
consideració de persones retornades. 

 
Secció segona. Polítiques integrals de joventut. 
 
A l’article 37. Es modifica l’article 17 de la Llei 15/2017, de 10 de 

novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut. 
 

Amb la modificació proposada es pretén concretar l’àmbit subjectiu de 
la norma, sense que aquest Consell tinga cap objecció jurídica en relació amb 
això. 
 

A l’article 38. Es modifica l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 
15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals 
de joventut. 

 
L’article 35 de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, 

de polítiques integrals de joventut, regula les competències dels ajuntaments, 
i en el número 2 del precepte es preveu el sistema de finançament. 

 
Amb la modificació estudiada s’introdueix un nou sistema de 

finançament a les entitats locals, substituint el finançament mitjançant un 
pla de finançament concertat per la Generalitat, que podrà ser pluriennal, 
amb les entitats locals amb les condicions que es fixen reglamentàriament, 
pel finançament mitjançant una línia de transferència, que podrà tindre 
caràcter pluriennal, cap a les entitats locals amb les condicions que es fixen 
reglamentàriament. 

 
En relació a aquesta modificació únicament es realitza una observació 

de caràcter gramatical, que s’ha d’eliminar la paraula ser de la línia tercera. 
 
Secció tercera. Serveis socials inclusius. 
 
A l’article 39. S’afigen els apartats 3,4 i 5 en l’article 24 de la Llei 

3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
L’article 24 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials 

inclusius de la Comunitat Valenciana, regula els departaments de serveis 
socials. 
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Amb la nova regulació s’introdueix la figura de la persona supervisora 

per a realitzar les funcions de supervisió dels departaments de serveis socials.  
 
A l’article 40. Es modifiquen la lletra l), la lletra m) i la lletra x) de 

l’apartat 1 de l’article 36 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis 
socials inclusius de la Comunitat Valenciana. 

 
L’article 36 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials 

inclusius de la Comunitat Valenciana, regula les prestacions professionals. 
 
Amb la modificació estudiada s’introdueix dins de l’atenció a les 

necessitats bàsiques els espais de trobada i relació, acolliment, convivència i 
oci, així com aquells serveis d’higiene personal i d’atenció a les necessitats 
bàsiques, i es preveu que aquesta modalitat siga gratuïta per a les persones 
en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social. 

 
En l'incís lletra l), en haver-se traslladat a aquest apartat el contingut 

de la lletra x), pot resultar reiteratiu expressar que tal modalitat estarà 
garantida i serà gratuïta per a les persones en situació de vulnerabilitat o risc 
d'exclusió social, quan això ja està previst en el primer paràgraf d'aquest 
mateix apartat l) per a tota la ciutadania. 

 
A l’article 41. Es modifiquen els apartats 1, 3 i 4 de l’article 66 de 

la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Aquest precepte regula el personal professional de l’àrea de serveis 

socials. 
 
El número 1 del precepte es dedica a les funcions d’aquest personal, 

suprimint amb la modificació proposada les funcions inherents en els serveis 
d’atenció primària de caràcter específic de competència municipal esmentats 
en la lletra b de l’article 18.2 que es refereix al servei de promoció d’autonomia 
personal. 

 
En el número 3 del precepte s’elimina també la referència a la lletra b 

de l’article 18.2 de la norma estudiada. 
 
Finalment, en el número 4, pel fet que les figures professionals, les 

ràtios i els perfils seran determinats per decret, es canvia el rang de ordre al 
qual fa referència l’article originàriament pel de decret. 
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A l’article 42. Es modifica el títol de l’article 70 de la Llei 3/2019, 
de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. 

 
L’article 70 es titula «urgència social». Amb la modificació estudiada se 

substitueix aquest títol pel d’«Actuacions davant situacions d’urgència i 
emergència social», atés que l’apartat 4 inclou la definició d’emergència social. 

 
A l’article 43. Es modifica el títol i s’afigen els apartats 5 i 6 en 

l’article 78 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius 
de la Comunitat Valenciana. 

 
Amb la modificació proposada es defineix el Pla personalitzat 

d’intervenció social i es regula el Pla d’atenció individual. 
 

 Cap objecció cal formular a la modificació projectada. 
 

A l’article 44. Es modifica les lletres b) i d) de l’apartat 3 i s’afig un 
apartat 4 en l’article 79 del a Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis 
socials inclusius de la Comunitat Valenciana. 

 
El precepte estudiat es dedica al sistema d’informació valencià de 

serveis socials. 
 
La modificació substitueix, entre les eines informàtiques 

bàsiques enumerades, la de «el sistema d’informació de persones usuàries» per 
la de «el sistema d’informació de persones usuàries format per la història social 
única», en ser l’instrument bàsic per a disposar de la informació relativa als 
serveis socials de cada usuari. 
 

A més d’acord amb la Llei 5/1990, de 7 de juny, d’estadística, es preveu 
que les dades resultants de l’explotació tindran la consideració d’estadística 
d’interés de la Generalitat. 
 
 No tenim res a objectar a la modificació projectada. 
 

A l’article 45. Es modifica l’apartat 2 de l’article 80 de la Llei 
3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
 
La nova redacció del precepte inclou les persones supervisores de 

departament, en coherència amb la creació d’aquesta figura amb la 
modificació de l’article 24 de la norma estudiada. 
 
 No tenim res a objectar a la modificació projectada. 
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A l’article 46. Es modifica l’apartat 4 de l’article 85 de la Llei 
3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Amb la nova redacció del precepte únicament s’afig «de les condicions 

laborals de les persones professionals» per a la seua consideració com a criteri 
avaluable. 

 
 No tenim res a objectar a la modificació projectada. 

 
A l’article 47. Es modifica l’article 86 de la Llei 3/2019, de 18 de 

febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. 
 
 
La nova redacció del precepte afig «la promoció, i compliment d’objectius 

de desenvolupament sostenible» com a criteri de valoració en els procediments 
de concessió, conforme amb l’anomenada Agenda 2030. 

 
 No tenim res a objectar a la modificació projectada. 
 

A l’article 48. Es modifiquen la lletra g) de l’apartat 2, els apartats 
3 i 4 i la lletra a) de l’apartat 1.4 de l’apartat 5 de l’article 87 de la Llei 
3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
En el número 4 del precepte línia segona i setena Generalitat Valenciana 

haurà de substituir-se per la denominació oficial Generalitat. 
 
En l’apartat 5 punt 1.4, lletra a) s’augmenta la representació sindical 

en preveure que en representació dels sindicats en l’àmbit de l’acció 
concertada hi haja quatre persones per part de cadascun dels sindicats més 
representatius, mentre que anteriorment eren dues persones per part dels 
sindicats més representatius. 
 
 No tenim res a objectar a aquesta modificació. 
 

A l’article 49. S’afig una lletra d) en l’apartat 1, es modifica la lletra 
k) de l’apartat 2 i s’afig una lletra o) en l’apartat 2 de l’article 89 de la 
Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
La nova redacció del precepte afig com a requisit per a accedir al règim 

d’acció concertada, a les entitats d’iniciativa social prestadores de serveis 
socials, no haver tingut sanció ferma i definitiva en via administrativa, per 
dues o més faltes greus, o una falta molt greu, conformement a la normativa 
sectorial de serveis socials o del sector objecte d’acció concertada, durant els 
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tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria pública, o tindre sanció 
en vigor per tancament temporal o definitiu del centre o servei, al temps de 
publicar-se aquesta. 

 
La nova redacció és conforme amb el que disposa l’article 8.2 lletra b) 

del Decret 181/2017, de 17 de novembre, pel qual es regula l’acció concertada 
per a la prestació de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per 
entitats d’iniciativa social, que preveu que no podran concórrer ni participar 
en el procediment de selecció: 

 
a ) Les entitats en les que concórrega alguna de les circumstàncies 

previstes en l’article 13  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, per a obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora. 

 
b) Les entitats que hagen sigut sancionades per resolució ferma i 

definitiva en via administrativa, per dues o més faltes greus, o una falta molt 
greu, conformement a la normativa sectorial de serveis socials o del sector 
objecte d’acció concertada, durant els tres anys anteriors a la publicació de la 
convocatòria pública, o tindre sanció en vigor per tancament temporal o 
definitiu del centre o servei, al temps de publicar-se aquesta. 
 

A l’article 50. Es modifica l’apartat 2 de l’article 92 de la Llei 
3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
La nova redacció afig entre les clàusules de la contractació pública les 

relatives al medi ambient i desenvolupament sostenible. 
 

 No tenim res a objectar a la modificació projectada. 
 
A l’article 51. S’afig un apartat 5 en l’article 107 de la Llei 3/2019, 

de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. 
 
La modificació proposada afig que la desvinculació per part d’un 

municipi d’una mancomunitat, en la qual estava prèviament integrat, no 
suposarà per al municipi garantia de finançament per la Generalitat en la part 
proporcional del finançament a la mancomunitat que poguera correspondre 
a la seua participació en aquesta. 

 
 No tenim res a objectar a la modificació projectada. 

 
A l’article 52. S’afig un apartat 8 en l’article 110 de la Llei 3/2019, 

de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. 
 
L’apartat 8 afegit al precepte preveu que la unitat de suport a l’òrgan de 

coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials siga 
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l’encarregada del desenvolupament, gestió, seguiment, compliment i millora 
contínua dels contractes-programa, tot això conforme amb l’article 49.4 de la 
Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana, per la qual cosa aquest Consell Jurídic Consultiu  no formula cap 
objecció jurídica en aquest punt. 

 
A l’article 53. Es modifica l’apartat 4 i s’afigen els apartats 5, 6 i 7 

en l’article 116 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials 
inclusius de la Comunitat Valenciana. 

 
En l’apartat 4 s’afig la lletra i) per la qual cosa seria recomanable que 

es modifique el seu títol per a indicar que s’afig la lletra i) en lloc de dir que 
es modifica l’apartat 4, tal com es fa en els títols d’altres precepte de la norma 
estudieua en els quals quan es tracta d’afegir apartats s’utilitza aquesta 
expressió i no la de modificació. 

 
A l’article 54. Es modifica la lletra h) i s’afig la lletra i) en l’apartat 

2 de l’article 125 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials 
inclusius de la Comunitat Valenciana. 

 
L’article modificat regula les funcions, a títol enunciatiu, de l’Institut  

Valenciá de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials, afegint una 
nova funció pel fet que, tal com indica l’Informe de necessitat de la norma, es 
tracta d’una funció que ja s’ha consolidat com a pròpia de l’òrgan i permet 
l’establiment d’una font fiable de dades per a la planificació de les polítiques 
públiques de serveis socials. 

 
 No tenim res a objectar a la modificació projectada. 

 
Als artículos 55 a 57. Modificació dels articles 138, 139 i 140 de la 

Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
S’afigen infracciones lleus, greus i molt greus, sense que aquest Consell 

formule cap observació jurídica a aquesta modificació.  
 

A l’article 58. Es modifica l’apartat 3 de l’article 147 de la Llei 
3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
La modificació introduïda pretén garantir el principi de separació entre 

la fase d’instrucció i la fase sancionadora, d’acord amb el que disposa l’article 
63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
 
 No tenim res a objectar a la modificació projectada. 
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A l’article 59. Es modifica la disposició addicional quarta de la Llei 
3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
La nova redacció de la disposició és del tenor següent: 
 
«Els centres i els serveis que formen part del Sistema Públic Valencià de 

Serveis Socials, així com els col·laboradors, hauran de comptar, en un termini 
màxim de huit anys, amb una acreditació de qualitat.» 

 
En la redacció original es preveu un termini de quatre anys perquè els 

centres compten amb l’acreditació necessària. 
 
Aquest Consell recomana, igual que l’Advocacia de la Generalitat, que 

es reduïsca el termini previst en la nova redacció, ja que es considera excessiu 
i podria suposar la falta de control del compliment durant un temps 
excessivament elevat de les condicions de qualitat previstes en la normativa 
aplicable. 
 

 A l’article 60. Es modifica la disposició addicional onzena de la 
Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Amb la nova redacció se suprimeixen els albergs com a servei 

d’allotjament alternatiu. 
 

 No tenim res a objectar a la modificació projectada. 
 

A l’article 61. S’afig la disposició addicional vintena en la Llei 
3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Aquesta disposició es refereix al nou model de residències per a 

persones majors i persones amb diversitat funcional, i es justifica la regulació 
en el que disposa el Decret 188/2021, de 26 de novembre, de modificació 
del Decret 181/2017, del Consell, pel qual es desenvolupa l’acció concertada 
per a la prestació de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per 
entitats d’iniciativa social; del Decret 59/2019, del Consell, d’ordenació del 
sistema públic valencià de serveis socials; del Decret 38/2020, del Consell, 
de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials, i 
del Decret 34/2021, del Consell, de regulació del mapa de serveis socials de 
la Comunitat Valenciana, per a adaptar aquests centres a les necessitats 
derivades de la crisi sanitària patida. 
 
 No tenim res a objectar a la modificació projectada. 
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A l’article 62. S’afig la disposició addicional vint-i-unena en la Llei 
3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
La disposició addicional vint-i-unena regula la ràtio de personal auditor 

adscrit al servei amb funció de supervisió i certificació de qualitat en matèria 
de serveis socials. 

 
 No tenim res a objectar a la modificació projectada. 

 
A l’article 63. S’afig la disposició addicional vint-i-dosena en la Llei 

3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i 

garanties de la infància i adolescència, disposa en l’article 163 que «Aquestes 
residències seran de titularitat i gestió de la Generalitat. Excepcionalment 
podran concertar-se amb altres entitats públiques o privades sense ànim de 
lucre». 

 
I la disposició transitòria segona de la citada Llei és del següent tenor: 
 
«Els serveis de les residències socioeducatius per a persones menors 

d’edat en conflicte amb la llei la gestió de les quals no corresponga, a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, a la Generalitat, continuaran prestant-se pel mateix 
mitjà fins que s’extingisca el contracte o l’instrument jurídic que els servisca de 
cobertura jurídica. La gestió pública d’aquestes residències s’implantarà 
progressivament en un termini de cinc anys des de la seua entrada en vigor, 
període en el qual podran contractar-se o concertar-se amb altres entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre». 

 
La previsió de la gestió pública d’aquestes residències en un termini de 

cinc anys justifica la regulació dels efectes jurídics de la subrogació del 
personal d’aquestes residències. 

 
La disposició addicional vint-i-dosena expressa el que es transcriu: 
 
«1. Produïda l’extinció d’un contracte de serveis de gestió integral en 

centres de titularitat pública, la Generalitat, a través de la conselleria competent 
en matèria de serveis socials o a través de l’Institut Valencià de Serveis Socials 
(IVASS), se subrogarà en la condició d’ocupador que les empreses contractades 
tinguen, incloent la subrogació dels contractes de treball del personal necessari 
per a la prestació del servei, quan existisca successió d’empresa conforme a 
l’article 44 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. 
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2. El personal afectat continuarà en el seu lloc de treball amb la mateixa 

condició que tenia prèviament a la subrogació fins que cesse per causes legals 
d’extinció dels contractes laborals prevists en l’Estatut dels treballadors, i amb 
les altres conseqüències laborals inherents a la subrogació contractual.  

3. El personal temporal afectat sol podrà adquirir la condició de laboral 
fix, si és el cas, mitjançant la superació dels processos normativament establits 
a aquest efecte i amb respecte als principis constitucionals i legals aplicables. 

4. En el cas que la Generalitat, a través de la conselleria competent en 
matèria de serveis socials o a través de l’Institut Valencià de Serveis Socials 
(IVASS), adquirisca centres en funcionament de serveis socials de titularitat 
d’entitats privades i es produïsca una successió d’empreses conformement al 
citat article 44 de l’Estatut dels treballadors, se subrogarà en la condició 
d’ocupador que aquestes entitats ostenten en els contractes de treball 
necessaris per a la prestació del corresponent servei, en els termes i amb els 
efectes legals previstos en aquest article». 

 
En relació amb el personal, si bé l’article 44 de l’Estatut dels 

Treballadors obliga la Conselleria amb competència en la matèria a subrogar-
se en la posició del contractista respecte dels contractes de treball subscrits, 
els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat (articles 23.2 i 103.3 
de la Constitució) que regeixen l’accés a l’ocupació pública, impedeixen l’accés 
del personal del contractista directament en l’Administració Pública en la 
seua condició d’empleat públic en els termes establits en l’article 8 del text 
refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre. 

 
Per això, la nova disposició preveu que la Generalitat, a través de la 

Conselleria competent en matèria de serveis socials o a través de l’Institut 
Valencià de Serveis Socials (IVASS), se subrogarà en la condició d’ocupador 
que les empreses contractades tinguen, incloent la subrogació dels contractes 
de treball del personal necessari per a la prestació del servei, quan existisca 
successió d’empresa conformement a l’article 44 del text refós de la Llei de 
l’Estatut dels treballadors, i aquest personal passarà a prestar els seus serveis 
sota la dependència orgànica i funcional de la Conselleria competència en 
matèria. 
 

En primer lloc, ha d’assenyalar-se que la Generalitat haurà de 
subrogar-se en la condició d’ocupador respecte de la totalitat de treballadors 
existent en el moment de la subrogació –excepte els treballadors que 
voluntàriament no opten per la subrogació-, i no únicament respecte dels 
necessaris, terme emprat en la línia cinquena de l’apartat 1 de la disposició 
addicional vint-i-dosena. 

 



 30

 
Per això, s’haurà de suprimir el terme necessari de la disposició 

estudiada. 
 
Aquesta observació és essencial a l’efecte de l’article 77.3 del nostre 

Reglament. 
 
D’altra banda, l’apartat tercer de la disposició estudiada assenyala que 

el personal temporal afectat sol podrà adquirir la condició de laboral fix, si és 
el cas, mitjançant la superació dels processos normativament establits a 
aquest efecte i amb respecte als principis constitucionals i legals aplicables. 

 
Aquest Consell entén que la finalitat d’aquest apartat és aclarir que 

malgrat la subrogació, el personal que tinga la condició de temporal, la 
mantindrà sense que per la mera subrogació puga passar de ser temporal a 
fix. 

 
Ara bé, ha de tindre’s en compte que el personal subrogat es regeix per 

l’Estatut dels treballadors, per la qual cosa, si escau, adquirirà la condició de 
fix conforme a aquesta normativa. 

 
Per això, es considera que la redacció de la disposició no és encertada, 

en la mesura que aquest personal podria adquirir la condició de fix aplicant 
el que disposa l’Estatut dels Treballadors. 

 
Per consegüent, ha de suprimir-se el paràgraf tercer referit 

específicament al personal temporal, ja inclòs, quant a l’extinció dels 
contractes, en l’apartat 2. 

 
Aquesta observació és essencial a l’efecte de l’article 77.3 del nostre 

Reglament. 
 
Finalment, cal assenyalar que en l’apartat 4 de la disposició estudiada, 

que regula el supòsit que la Generalitat adquirisca centres de serveis socials 
de titularitat privada, produint-se una successió d’empreses, d’acord amb 
l’article 44 de l’ET, se subrogarà en la condició d’ocupador que aquestes 
entitats ostenten en els contractes de treball necessaris per a la prestació del 
servei corresponent. 

 
Tal com s’ha indicat anteriorment, la subrogació ha de ser en relació 

amb la totalitat dels treballadors existents en el moment de la subrogació, 
sense perjudici que posteriorment, d’acord amb les causes previstes en 
l’Estatut dels treballadors en procedisca l’extinció, i no únicament en relació 
amb els necessaris, per la qual cosa haurà de suprimir-se d’aquest apartat el 
terme necessaris. 
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Aquesta observació és essencial a l’efecte de l’article 77.3 del nostre 

Reglament. 
 
A l’article 64. S’afig la disposició addicional vint-i-tresena en la Llei 

3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
La disposició addicional vint-i-tresena regula els acords en matèria de 

drets i garanties sindicals. 
 
No tenim res a objectar a aquesta modificació. 

 
A l’article 65. S’afig la disposició addicional vint-i-quatrena en la 

Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
La disposició addicional vint-i-quatrena regula la protecció de dades i 

remet al que disposa la normativa europea i estatal. 
 
No tenim res a objectar a aquesta modificació. 

 
A l’article 66. S’afig la disposició transitòria desena en la Llei 

3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Es regula la transitorietat de la disposició addicional onzena fins 

l’entrada en vigor del Decret citat en la mateixa disposició. 
 

No tenim res a objectar a aquesta modificació. 
 

A l’article 67. Es modifica l’apartat 1 de la disposició final segona 
de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Amb la modificació de la disposició final segona s’amplia fins que no 

entre en vigor el Decret que s'esmenta en l'apartat 3 de la disposició final 
primera, la composició d'equips i ràtios vigents en les lleis de pressupostos de 
2017 i 2018, fins a les de l'any 2023. 
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CAPÍTOL III. MODIFICACIONS LEGISLATIVES EN MATÈRIES 

COMPETÈNCIA DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA 
D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA. 

 
 
Secció primera. Funció social de l’habitatge. 
 
 
A l’article 71. Es modifica la disposició addicional sisena de la Llei 

2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat 
Valenciana. 

 
La modificació de la disposició addicional sisena de la Llei 2/2017, de 

3 de febrer, té per objecte introduir en els apartats 1 i 2 a les «entitats sense 
personalitat jurídica» com a possibles agents d’intermediació immobiliària. 
Així mateix, s’introdueix en l’apartat 3 projectat la consideració d’«establiment 
obert al públic». 

 
Dit això, en l’apartat 4 (que s’enumera ara amb l’Avantprojecte de llei), 

ha de suprimir-se l’errata «e)». A més, se suggereix que, en el primer paràgraf 
d’aquest apartat 4, l’incís «Les característiques i desenvolupament d’aquest 
registre, el registre d’agents, els termes i el procediment es regularan per 
decret», se substituïsca, a l’efecte de major claredat, pel següent: «Les 
característiques i desenvolupament d’aquest registre, el registre d’agents, els 
termes i el procediment es regularan per reglament, aprovat per decret del 
Consell». 

 

 

Article 72. Es modifica l’apartat V de l’annex II. Procediment per a 
la declaració d’habitatge deshabitat, de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, 
per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana. 

 
Seguint el criteri seguit per als restants preceptes projectats, l’enunciat de 

l’article 72 ha de completar-se de la manera següent: «Es modifica el punt 2 de 
l’apartat V de l’annex II. Procediment per a la declaració d’habitatge deshabitat, de 
la Llei 2/2017, de 3 de febrer»; en cas contrari podria interpretar-se que se 
suprimeixen els restants punts de l’apartat V de l’annex. 

 
Hauria de suprimir-se, així mateix, els parèntesis incorporats a la modificació, 

circumscrivint la modificació al citat punt 2 de l’apartat V de l’annex II. 
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Secció segona. Habitatge públic mitjançant drets de tanteig i 
retracte- 
 

 A l’article 73.Es modifica la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 10 
del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l’ampliació 
d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de 
tanteig i retracte. 
 
 Aquesta modificació té per objecte rebaixar, en la lletra c) de l’apartat 1 
de l’article 10 del Decret llei 6/2020, de 5 a 4 , el nombre d’habitatges que 
permet  atribuir el dret de tanteig i retracte a la Generalitat. 
 
 Sent la reducció del nombre d’habitatges l’única modificació que es 
persegueix en l’Avantprojecte de llei, hauria de circumscriure’s aquesta 
modificació solament al citat apartat c) de l’article 10.1 del Decret llei, i evitar 
la reproducció de tot l’article complet, en causar confusió en relació amb la 
modificació concreta que es proposa. 
 
 Secció tercera. Habitatge. 
 
 A l’article 74. Es modifica l’article 34 de la Llei 8/2004, de 20 
d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana. 
  

 El citat article 34 de la Llei 8/2004, d’habitatge, regula la inspecció 
periòdica d’edificis d’ús residencial. 
 
 La nova redacció que es proposa del citat article 34 de la Llei 8/2004 
coincideix parcialment amb la regulació que recull l’article 189 del text refós 
de la Llei d’ordenació de territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP). Així, els 
apartats 1, 2 i 3 del citat article 34 projectat es corresponen amb els apartats 
2, 3 i 4 del citat TRLOTUP. Els restants apartats de l’article 34 projectat (4 a 
7) es corresponen parcialment amb l’apartat 6 del TRLOTUP, incorporant 
únicament l’article 34 la regulació de l’ordre d’execució i la imposició de 
multes coercitives. 
 
 Per consegüent, la regulació, alhora, d’una mateixa matèria en dues 
normes sectorials (habitatge i urbanisme) pot originar inseguretat jurídica en 
l’aplicació del règim jurídic de la inspecció dels edificis, màximament quan les 
regulacions coincideixen en part, per la qual cosa ha d’incorporar-se tota la 
regulació referida a la inspecció dels edificis en una sola norma (siga la 
urbanística o la d’habitatge), i acudir a la tècnica de remissió normativa en 
l’altra norma.  
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 Atesa la inseguretat jurídica que pot originar la coexistència de dues 
regulacions coincidents en part sobre la inspecció dels edificis, aquesta 
observació és essencial a l’efecte de l’article 77.3 del reglament d’aquest 
Consell. 
 
 A l’article 76. S’afig un nou article 38 bis en la Llei 8/2004, de 20 
d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana. 
 

 El citat nou article 38.bis porta com a títol «La conservació i la 
rehabilitació com a instruments per a garantir el dret a l’habitatge». 
 
 Malgrat que en l’enunciat del precepte s’utilitzen els conceptes 
conservació i rehabilitació, en el contingut de l’article s’empra , a més, el terme 
revitalització, assenyalant que «El foment de la conservació, rehabilitació i 
revitalització del patrimoni immobiliari residencial és objecte de l’actuació 
prioritària de la Generalitat Valenciana i els ens locals amb l’objectiu de 
garantir el dret a un habitatge digne i adequat». 
 
 Per consegüent, han de cohonestar-se els termes emprats en l’enunciat 
de l’article amb els del seu contingut, així com definir què s’entén per 
revitalització; bé incorporant la seua definició en el precepte projectat (perquè 
no consta en la norma projectada ni en la Llei 8/2004, d’habitatge), o bé per 
remissió a la norma que procedisca. 
 
 
 A l’article 77. S’afig un nou article 38 ter en la Llei 8/2004, de 20 
d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana. 

 El nou article 38 ter de la Llei 8/2004 regula «L’expropiació o l’ocupació 
temporal en edificis en règim de propietat horitzontal».  
 
 Concretament, l’apartat 1 disposa que «Si les obres, instal·lacions o 
implantació d’usos que han de realitzar-se en immobles en règim de propietat 
horitzontal per a complir el deure de conservació, rehabilitació o revitalització, 
fan necessària l’expropiació o l’ocupació temporal d’elements privatius o 
comuns o fins i tot d’immobles íntegrament, les persones interessades a 
instàncies de part o els ajuntaments i la Generalitat Valenciana d’ofici podran 
incoar un expedient a tal fi». 
 
 La lectura del precepte anterior planteja dubtes jurídics amb vista a la 
utilització i abast dels termes expropiació i ocupació temporal, atés que el 
terme expropiació pot ser interpretat com a expropiació total o parcial de la 
propietat. 
 

Per consegüent, en el precepte projectat ha de distingir-se entre 
l'expropiació parcial o total d'un immoble per incompliment dels deures de 
conservació i rehabilitació i l'ocupació temporal d'elements privatius o 
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comuns per a la realització d'obres per a la conservació, rehabilitació o 
revitalització de tals elements. 

 A més, en relació amb l’ocupació temporal, ha de tindre’s en compte 
que l’article 9.1, lletra c) de la Llei 49/1960, de propietat horitzontal. imposa 
als propietaris dels immobles l’obligació de «Consentir en el seu habitatge o 
local les reparacions que exigisca el servei de l’immoble i permetre en ell les 
servituds imprescindibles requerides per a la realització d’obres, actuacions o 
la creació de serveis comuns dutes a terme o acordades d’acord amb el que 
estableix la present Llei, tenint dret al fet que la comunitat el rescabale dels 

danys i perjudicis ocasionats», així com «permetre l’entrada en el seu pis o local 
als efectes previnguts en els tres apartats anteriors». 

 Així mateix, en l’article 10 de la citada Llei de propietat horitzontal 
s’assenyala que tindran caràcter obligatori, entre altres, les següents 
actuacions: «Els treballs i les obres que resulten necessàries per a l’adequat 
manteniment i compliment del deure de conservació de l’immoble i dels seus 
serveis i instal·lacions comunes, incloent en tot cas, les necessàries per a 
satisfer els requisits bàsics de seguretat, habitabilitat i accessibilitat universal, 
així com les condicions d’adorn i qualssevol altres derivades de la imposició, 
per part de l’Administració, del deure legal de conservació» (apartat a), així com 
“L’ocupació d’elements comuns de l’edifici o del complex immobiliari privat 
durant el temps que duren les obres a les quals es refereixen les lletres 
anteriors» (apartat d). 
 
 Per consegüent, en l’apartat 1 del nou article 38.ter ha de distingir-se 
entre expropiació de la propietat per incompliment de la funció social i 
ocupació temporal, atenent a més, en relació amb aquest últim, al contingut 
dels preceptes de la Llei de propietat horitzontal, només a l’ocupació temporal 
pel temps que duren les actuacions o, si escau, a les servituds imprescindibles 
i en tot cas amb remissió al que estableix la citada Llei de propietat 
horitzontal. 
 
 Aquesta observació és essencial a l’efecte de l’article 77.3 del reglament 
d’aquest Consell. 
 
 
 A l’article 79. S’afig un nou article 38 quinquies en la Llei 8/2004, 
de 20 d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana. 
 
 L’article 38 quinquies projectat es refereix als «Drets de reallotjament i 
retorn». 
 
 Com refereix l’Advocat de la Generalitat en l’Informe, de 29 de juliol de 
2022, el precitat article 38 quinquies constitueix una repetició incompleta de 
l’article 19 del text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel 
Reial decret 7/2015, de 30 d’octubre, si bé referida expressament a les 
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actuacions integrades en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, 
que no justifica, per si mateix, la citada reiteració. 
 
 Per això, no sols aquesta repetició normativa resulta innecessària, sinó 
que, a més, ha de recordar-se que, sobre la tècnica normativa consistent en 
la lex repetita, el Tribunal Constitucional (SSTC 10/1982, de 23 de març; 
38/1982, de 22 de juny; 76/1983; 62/1991, de 22 de març; 147/1993, de 29 
d’abril; 162/1996, de 17 d’octubre; 150/1980, de 30 de juliol; 47/2004, de 
25 de març, i 341/2005, de 21 de desembre, entre altres) ha reiterat que 
aquestes pràctiques legislatives poden resultar contràries al sistema de fonts 
per inadequades en la seua configuració constitucional, com és el cas de la 
reproducció per llei de preceptes constitucionals o en els quals les lleis 
autonòmiques reprodueixen normes incloses en la legislació bàsica de l’estat 
o, fins i tot, quan per llei ordinària es reiteren preceptes continguts en una 
llei orgànica.  
 
 Aquestes pràctiques, assenyala el Tribunal, poden moure a la confusió 
normativa i conduir a la inconstitucionalitat derivada de la norma, com ocorre 
en aquells supòsits en els quals el precepte reproduït perd la seua vigència o 
és modificat, i es manté vigent, no obstant això, el que el reproduïa.  
 
 El Tribunal, no obstant això, modula les conseqüències que pot portar 
aparellada la reproducció de normes estatals per les autonòmiques, de tal 
forma que resulten inconstitucionals per vici de competència les normes 
autonòmiques que reprodueixen normes estatals quan la comunitat 
autònoma manca de tota competència sobre la matèria regulada per les 
normes estatals. En canvi, en el cas que tant l’estat com la comunitat 
autònoma ostenten competència normativa sobre una mateixa matèria, la 
reiteració per les normes autonòmiques de preceptes estatals no incorrerà en 
inconstitucionalitat per vici de competència solament si aquesta reiteració és 
necessària per a dotar de sentit o intel·ligibilitat el text normatiu autonòmic o 
per a assegurar la plena eficàcia de la legislació bàsica (per totes, STC 
341/2005). 
 
 En el present cas, malgrat que la Generalitat ostenta competència en 
matèria d’habitatge i urbanisme, la regulació del dret de reallotjament i retorn 
en la Llei 8/2004, d’habitatge, resulta innecessària, fins i tot referida a les 
actuacions integrades en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, i 
no es troba a més justificada, per això sent suficient la remissió a la regulació 
continguda en el citat article 19 del text refós de la Llei del sòl i rehabilitació 
urbana, hauria de suprimir-se la regulació del reallotjament i retorn de 
l’article 38 quinquies del text projectat. 
 
 Aquesta observació és essencial a l’efecte de l’article 77.3 del reglament 
d’aquest Consell. 
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 A l’article 80. S’afig un nou article 38 sexies en la Llei 8/2004, de 
20 d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana. 
 
 Aquest article afig l’article 38 sexies en la Llei 8/2004, que es refereix a 
l’«Expropiació en àrees de rehabilitació integral». 
 
 En l’apartat 1 del citat article 38 es disposa que «Els ajuntaments i la 
Conselleria competent en habitatge i arquitectura bioclimàtica, en el marc de les 
previsions del Pla de recuperació, transformació i resiliència, podran delimitar 
àrees de rehabilitació integral o renovació integral de barris i centres 
històrics…».  
 
 En primer lloc, ha de delimitar-se amb major concreció la competència 
per a delimitar les àrees de rehabilitació integral o renovació integral de barris 
i centres històrics; és a dir, si competeix a la Conselleria competent en matèria 
d’habitatge, a proposta dels ajuntaments, o a totes dues administracions i, en 
tal supòsit, en quins casos. 
 
 Atesa la necessitat de precisar la competència de l’Administració en 
l’aprovació de tals àrees, aquesta observació és essencial a l’efecte de l’article 
77.3 del reglament d’aquest Consell. 
 

 D’altra banda, hauria d’especificar-se si el Pla de recuperació, 
transformació i resiliència a què es refereix el citat apartat és el previst en el 
Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes 
d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència, i determinar-se en tal sentit. 
 
 A l’article 82. S’afig un nou article 38 octies en la Llei 8/2004, de 
20 d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana. 
 
 El citat article 38 octies porta com a títol: Ens gestor de les actuacions 
de rehabilitació i regeneració urbana. L’Agent Rehabilitador Públic per encàrrec 
de gestió o declaració subsidiària d’incompliment del deure de rehabilitar. 

 El article 38, octies, sembla que crea la figura de “l’Agent Rehabilitador 
Públic” destinat a assumir l’actuació de rehabilitació de manera subsidiària, 
en cas d’incompliment dels propietaris del deure de rehabilitar. 
 
 En aquest cas, hauria d’efectuar-se una regulació molt més completa i 
clara d’aquesta figura, i determinar-ne la naturalesa jurídica, com es 
constitueix, qui pot ser agent rehabilitador públic i les seues funcions d’una 
manera més específica. 
 
 D’altra banda, hauria d’aclarir-se si actua per “encàrrec de gestió” 
regulada en l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
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sector públic, referida a «La realització d’activitats de caràcter material o tècnic 
de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic…», 
o si el que es pretén és que aquest ens gestor rehabilitador es constituïsca 
com un mitjà propi de l’Administració, d’acord amb el que preveuen els 
articles 32 i 33 de la LCSP. I això, tenint en compte, d’una banda, les 
actuacions que es pretén que realitze (actuacions de rehabilitació), i, d’una 
altra, que las encomanes de gestió no podran tindre per objecte prestacions 
pròpies dels contractes regulats en la legislació de contractes del sector 
públic.    
 
 A més, ha de tindre’s en compte que el Reial decret 853/2021, de 5 
d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de 
rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, recull, en l’article 8, la creació del gestor de la 
rehabilitació si bé seran les comunitats autònomes les que «podran determinar 
les funcions concretes d’aquests agents», per la qual cosa hauria d’aclarir-se, 
a fi d’evitar confusió, si té o no alguna relació amb la figura aquè es refiere el 
citat Reial decret. 
 

 D’altra banda, en l’apartat 1 s’assenyala que «En actuacions de 
rehabilitació d’edificis on s’acrediten o aprecien especials circumstàncies de 
caràcter social o valor patrimonial o de vulnerabilitat, l’administració local o 
autonòmica, o les seues empreses públiques, podrà actuar directament, o com 
a ens gestor públic…». 

 En relació amb el contingut de l’apartat anterior, si l’incís «com a ens 
gestor públic» està referit a les «empreses públiques», s’hauria d’aclarir la 
necessitat que aquestes empreses complisquen els requisits per a poder 
actuar bé com a mitjà propi, conformement als article 32 i 33 de la 
LCSP/2017, o bé en virtut d’un encàrrec de gestió, segons les activitats que 
realment se li atribuïsquen, i el que disposa la Llei 40/2015, de règim jurídic 
del sector públic. 

La necessitat d’aclarir totes les qüestions anteriors, per la inseguretat 
jurídica que origina la regulació projectada, determina que aquesta observació 
siga essencial, a l’efecte de l’article 77.3 del Reglament d’aquest Consell. 

CAPÍTOL IV. MODIFICACIONS LEGISLATIVES EN MATÈRIES 
COMPETÈNCIA DE LA CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC. 

 
Secció primera. Hisenda 
 
La Generalitat, en virtut del que disposa l’article 52.1 de l’Estatut 

d’Autonomia, ostenta la competència exclusiva en relació amb el sector 
público econòmic de la Generalitat. En desenvolupament d’aquest títol 
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competencial es va aprovar la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, 
del sector públic instrumental i de subvencions (LHPSIS), que ara es pretén 
modificar, en concret, els articles 39, 49, 58, 59, 85, 96, 100, 114, 132, 139 i 
168. 
 

L’esmentada Llei 1/2015 serveix d’instrument jurídic per a la potestat 
autoorganitzativa de l’Administración del sector públic autonòmic; d’aquí ve 
que quasi totes les modificacions que es plantegen siguen per a una millor 
eficiència i control de la despesa pública per part de la Intervenció General. 

 
Així, en l'informe de necessitat i oportunitat de data 15 de juliol de 

2022 es justifica la modificació en què «Aquesta modificació té per objecte 
adaptar la terminologia utilitzada pel precepte a la utilitzada per la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària per a adaptar-se a la 
terminologia de l'article 73 de la Llei general pressupostària». I en l'informe de 
l'Advocacia de data 9 de setembre de 2022 es manté la necessitat de justificar 
adequadament la modificació de la norma: «Per tant, atés l'objecte de la LGP, 
només aplicable al Sector Públic Estatal, la necessitat de la norma no pot ser 
l'adaptació a aquesta llei, atés que no és necessària ni preceptiva aquesta 
adaptació, per això hauria de motivar-se i justificar-se la necessitat de la 
modificació en arguments diferents als exposats en l'informe justificatiu de 
necessitat i oportunitat de la proposta, com podria ser la millora en la redacció 
de la norma, si es considera que amb això es dota aquesta de major claredat i 
facilitat de comprensió». 

 
A l'article 94. Es modifica l'article 100 de la Llei 1/2015, de 6 de 

febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. 
 
 El contingut d'aquest precepte recull les previsions que per al sector 
públic estatal s'estableixen en l'article 150.3 de la Llei General 
Pressupostària, traslladant-les a la normativa autonòmica valenciana. 
 

A l'article 98. Es modifica l'article 168 de la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. 
 

La modificació del citat article 168 de la Llei 1/2015 es refereix a la 
concessió directa de subvencions, suprimint l'expressió «aquestes 
subvencions s'incorporaran obligatòriament al pla anual de fiscalització de la 
intervenció general de la Generalitat Valenciana».  

 
Hem de recordar que el mateix article i el mateix apartat a) de l'article 

168 va ser modificat fa a penes sis mesos amb el Decret llei 1/2022, de 22 
d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica 
i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra d'Ucraïna, la 
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qual cosa segons el parer d'aquest Consell evidencia una falta de planificació 
normativa en contra dels principis de bona regulació normativa regulats en 
l'article 129.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre: «A fi de garantir el principi 
de seguretat jurídica, la iniciativa normativa s'exercirà de manera coherent amb 
la resta de l'ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, per a generar 
un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certitud, que facilite el 
seu coneixement i comprensió i, en conseqüència, l'actuació i presa de decisions 
de les persones i empreses». 

 
Per a la resta de modificacions plantejades, no existeix objecció 

jurídica sobre aquest tema. 
 
 

Secció segona. Joc i prevenció de la ludopatia 
 
Es planteja la modificació de la Llei del joc, incloent una nova 

disposició addicional setena, relativa a la publicitat de sancions en matèria 
de joc, una nova disposició addicional huitena, relativa a la prohibició de 
comercialització de qualsevol forma de joc en establiments no específics de 
joc, una nova disposició addicional novena, relativa a jocs no 
comercialitzables en establiments i locals específics de joc autoritzats o 
habilitats, i una nova disposició addicional desena, relativa al bingo electrònic 
mixt. 

 
En l'informe justificatiu del director general de Tributs i Joc de data 

16 de setembre de 2022 de la necessitat i oportunitat de les modificacions que 
es plantegen en aquesta secció 2, es justifiquen aquestes en: «(…)Així mateix, 
es proposa incloure una nova disposició addicional setena en la Llei 1/2020. 
d'11 de juny, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat 
Valenciana, en nom de les bones pràctiques, el desitjable funcionament del 
sector del joc i la transparència, per a introduir la publicació de determinades 
sancions en el DOGV amb la finalitat primordial d'informar el sector i la 
ciutadania en general de conductes concretes que hagen sigut considerades 
particularment atemptatòries, mesura que manca d'ànim punitiu o d'implicar 
un perjudici addicional a qui patira la sanció». 

 
A l'article 102. S'inclou una nova disposició addicional en la Llei 

1/2020, d'11 de juny, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia 
en la Comunitat Valenciana. 

 
La modificació projectada fa referència a la possibilitat de publicitat de 

sancions en casos d'infraccions, amb el text següent: 
 
«(…)1. A conseqüència de les sancions que s'imposen per la 

comissió de les infraccions molt greus o greus, es publicaran en el Diari Oficial 
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de la Generalitat Valenciana, una vegada que siguen fermes en la via 
administrativa: 

A) les infraccions molt greus tipificades en les lletres a), b), e) f), g), h), 
i), j), k), ), m), n), o), q), r), t), o), w), x), així com la z) de l'article 59 de la Llei 
1/2020, de 11de juny, de la Generalitat, de regulació del joc i prevenció de la 
ludopatia de la Comunitat Valenciana; 

B) les infraccions greus tipificades en les lletres a), d), j), així com 
l'incompliment de les prohibicions de publicitat de productes crediticis o 
d'entitats financeres que els comercialitzen a l'interior dels locals en què 
estiguen autoritzades les activitats de joc o en els portals web de joc, a què es 
refereix la lletra m), de l'article 60 de la Ley1/2020, d'11 de juny, de la 
Generalitat, de regulació del Joc i prevenció de la ludopatia de la Comunitat 
Valenciana. 

2.  La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 
les sancions fermes recaigudes es limitarà a la següent informació: 

A) la identificació de les persones infractores, conforme al següent 
detall: 

a. Persones físiques: nom cognoms i NIF; 
b. Persones jurídiques: raó o denominació social completa i NIF; 
B) infracció o infraccions comeses; 
C)  import conjunt, si escau, de les sancions, fermes, imposades en el 

mateix procediment sancionador. 
3. En tot cas serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la 

Generalitat la informació que identifique la persona infractora, la infracció 
comesa i l'import de la sanció imposada quan aquesta, o l'import conjunt de les 
sancions recaigudes en el mateix procediment sancionador, fora superior a 
quatre-cents mil euros i aquella siga una persona jurídica». 

 
La redacció de l'esmentada disposició addicional està en sintonia amb 

l'Informe del subdelegat de Protecció de Dades de data 22 de setembre de 
2022, que va realitzar una sèrie d'asseveracions que posteriorment van ser 
tingudes en compte en el text definitiu. D'altra banda, en l'informe de 
l'Advocacia de la Generalitat de data 15 de setembre de 2022 s'assenyala  
sobre aquest tema que «(…)La possibilitat de donar publicitat a determinades 
sancions en matèria de joc en funció de la seua gravetat o repercussió social, 
ja s'ha contemplat tant per l'Administració de l'Estat, en l'article 47.bis de la 
Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, com per altres comunitats 
autònomes en els seus respectius àmbits competencials, com La Rioja, (article 
68 de la Llei 3/2022, de 29 de març, reguladora del joc i les apostes de La Rioja 
i de la prevenció del joc problemàtic i patològic), Comunitat Autònoma d'Aragó, 
(article 46 de la Llei 2/2000, de 28 de juny, del Joc de la Comunitat Autònoma 
d'Aragó), Cantàbria (article 42 de la Llei 15/2006, de 24 d'octubre, de Joc de 
Cantàbria), si bé en alguns casos s'opta per publicar aquestes sancions en les 
pàgines webs de l'Administració reguladora, o en el portal de transparència i 
algun altre com en el cas de la proposta en els Diaris Oficials. 
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No obstant això, respecte de les dades a publicar, hauran de tindre's en 
compte els límits establits en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

(…) Per tant, de conformitat amb les disposicions legals citades i segons 
el nostre parer, una publicació de les dades personals de les persones físiques, 
tal com es contempla en l'apartat 2 de la proposta de disposició addicional, 
sense el consentiment de l'afectat, podria suposar una vulneració del dret a la 
protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa hauria d'incloure's 
una prevenció relativa al fet que aquesta publicació haurà de respectar els 
límits establits per la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, (la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i Llei 1/2022, de 13 
d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana)”. 

 
L’article 38 de la Constitució estableix el principi de llibertat 

d’empresa. Per això, qualsevol limitació o restricció a aquesta ha de  tindre la 
seua empara en una llei i ponderar l'interés públic o altres drets fonamentals 
a protegir. Des de la perspectiva material del respecte al principi de legalitat, 
la publicitat d'un acte administratiu (sanció) que conté dades de caràcter 
personal es considera un tractament de dades, que pot afectar drets i 
llibertats de les persones destinatàries d'aquest, especialment l'honor o la 
intimitat personal, per la qual cosa l'afecció del dret fonamental per la 
publicació de l'acte administratiu (sanció) només pot justificar-se per la 
presència d'un altre bé o valor constitucional, amb el qual el dret entra en 
conflicte i per a aquesta finalitat s'ordena la publicació. 

 
El fet d'introduir una disposició addicional nova a la Llei del joc de la 

Comunitat Valenciana està en sintonia amb la resta de legisladors 
autonòmics, si bé, i com així adverteix l'Advocacia de la Generalitat, hauran 
de respectar-se tots els límits fixats per la normativa sectorial, en concret la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, article 27 regula el dret a l'oblit, per la qual cosa 
aquest Consell entén que haurien d'incloure's garanties addicionals perquè 
les sancions no estigueren publicades de manera permanent, i s’establira un 
termini temporal, i fins i tot advertir en el propi procediment sancionador, en 
la proposta de resolució que siga notificada a l'infractor, el temps màxim de 
publicitat de la sanció, així com el mitjà on es produirà, tenint en compte que 
la publicació no justificada, per no concórrer la realitat descrita per la norma, 
es considera un tractament no ajustat a Dret que genera en l'afectat el dret a 
la cancel·lació de les seues dades. 
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Secció tercera. Mesures en matèria economicoadministrativa per 

a execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar 
suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19. 

 
En la Memòria de necessitat i oportunitat emesa pel director general 

de Coordinació de l'Acció de Govern, de data 23 de setembre de 2022, es 
justifica aquesta: «(…) Per a aconseguir una ràpida i correcta implementació del 
PRTR es va aprovar el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual 
s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i 
per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, en el qual es 
preveu que les comunitats autònomes participen en la governança del Pla. A 
conseqüència de l'anterior, al seu torn, el Consell va fer el propi en l'àmbit de 
les seues competències, i va dictar, amb caràcter d'urgència, el Decret llei 
6/2021 d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió 
economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per 
Instruments Europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi 
conseqüència de la Covid-19 amb l'objectiu principal de dotar els òrgans de 
l'administració autonòmica de procediments àgils, adequats per a la posada en 
marxa de projectes i per a captar, el major volum possible de recursos». 

 
L’Informe de l'Advocacia de la Generalitat de data 21 de setembre de 

2022 es manifesta conforme amb aquesta: «Es considera oportuna i es justifica 
la modificació dels articles del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril per la Direcció 
General de Coordinació de l'Acció de Govern de la Presidència de la Generalitat, 
"per a poder aconseguir l'objectiu primordial de coadjuvar al compliment del 
PRTR [Pla de Recuperació, Tranformació i Resiliència], en la finalitat de millorar 
la qualitat de vida de la ciutadania amb una eixida de la crisi causada per la 
COVID-19 a través d'una recuperació justa i sostenible». 

 
 
Per això, aquest Consell entén que les modificacions que es plantegen 

del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril del Consell, de mesures urgents en matèria 
economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per 
instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi 
conseqüència de la Covid-19, fan referència a mesures autoorganitzatives per 
a una millor gestió i control dels fons, per la qual cosa no s'observa cap 
objecció jurídica a aquestes. 
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 CAPÍTOL V. MODIFICACIONES LEGISLATIVES EN MATÈRIES 
COMPETÈNCIA DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 
 
 Secció primera. Coordinació de policies locals 
 
 A l'article 108. Es modifica l'article 41 bis. 4 de la Llei 17/2017, de 
13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la 
Comunitat Valenciana. 
 

L'article projectat modifica l'article 41. bis.4 de la Llei 17/2017, amb la 
següent dicció: 
 

«4. Els nomenaments expressaran la seua vigència i transcorreguts 3 
anys des del nomenament del personal policia local interí es produirà la fi de 
la relació d'interinitat, i la vacant només podrà ser ocupada per personal 
funcionari de carrera, llevat que el corresponent procés selectiu quede desert, i 
en aquest cas es podrà efectuar un altre nomenament de personal policia local 
interí». 

 
 L'objecte de la modificació projectada no és un altre que la necessitat 
d'adequar el règim jurídic del nomenament dels funcionaris de les diferents 
unitats de la policia local de la Comunitat Valenciana al contingut de la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l'ocupació pública i a l'article 18.9 de la Llei de Funció Pública 
Valenciana. Aquest article disposa que: 
  
 «En el supòsit previst en l'apartat 2.a, les places vacants exercides per 
personal funcionari interí hauran de ser objecte de cobertura mitjançant 
qualsevol dels mecanismes de provisió o mobilitat previstos en la normativa 
vigent. 

No obstant això, transcorreguts tres anys des del nomenament del 
personal funcionari interí es produirà la fi de la relació d'interinitat, i la vacant 
només podrà ser ocupada per personal funcionari de carrera, llevat que el 
corresponent procés selectiu quede desert, i en aquest cas es podrà efectuar un 
altre nomenament de personal funcionari interí. 

Excepcionalment, el personal funcionari interí podrà romandre en la 
plaça que ocupe temporalment, sempre que s'haja publicat la corresponent 
convocatòria dins del termini dels tres anys, a comptar des de la data del 
nomenament del personal funcionari interí i siga resolta en els terminis establits 
en l'article 55 de la Llei. En aquest supòsit podrà romandre fins a la resolució 
de la convocatòria, sense que el seu cessament done lloc a compensació 
econòmica». 

 
Tenint en compte  que recull una excepció a la fi del cessament de la 

temporalitat -per al cas en què transcorreguts els tres anys el personal 
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funcionari interí puga romandre en la plaça que ocupa  temporalment-, per 
raons de seguretat jurídica aquest Consell aconsella la inclusió d'aquesta 
excepció en la modificació projectada. 
 
  Secció segona. Espectacles públics, activitats recreatives i 
establiments públics.  
 
 A l'article 109. Es modifiquen els apartats 1, 3 i 4 de l'article 53 de 
la Llei 4/2010 de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics. 
 
 La modificació de l’apartat 1 de l'article 54 té per objecte canviar el 
termini de prescripció de les infraccions lleus de sis mesos a un any. L'article 
30.1 de la Llei 40/2015 estableix que las infraccions i sancions prescriuran 
segons el que disposen les lleis que les establisquen i que, si  aquestes no 
fixen terminis de prescripció, les infraccions molt greus prescriuran als tres 
anys; les greus, als dos anys, i les lleus, als sis mesos. En el present cas res 
obsta a la modificació projectada tenint en compte la competència legislativa 
de la Generalitat en matèria d'espectacles públics, així com el respecte de la 
legislació bàsica. 
 
 Res obsta tampoc a la modificació de l'apartat 3 consistent a substituir 
el terme presumpte responsable per la persona presumptament responsable, 
així com efectuar una remissió genèrica a «la legislació de règim jurídic del 
sector públic», atés que en l'actualitat la prescripció de les infraccions es 
regula en el citat article 30 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic 
del sector públic. 

 
Finalment, pel que respecta a la modificació de l'apartat 4, s'amplia el 

termini de resolució i notificació del procediment sancionador de sis mesos a 
un any. La redacció projectada és la següent: 

 
«El procediment sancionador haurà de ser resolt i notificar-se la resolució 

que procedisca a la persona interessada, en el termini màxim d'un any, des de 
la seua iniciació, llevat que es done alguna de les circumstàncies establides per 
a la suspensió del termini màxim per a resoldre en la legislació de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

Una vegada vençut aquest termini, es produirà la caducitat de les 
actuacions, d’acord amb el que estableix aquesta legislació». 

 
Seria convenient corregir l'expressió caducitat de les actuacions per 

caducitat del procediment, d'acord amb el que preveu l'article 95 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
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 Secció tercera. Funció Pública. 
 
 
 En relació amb la present secció es modifica l'article 130 de la Llei, 
substituint l'expressió establir per proposar, de manera que la Comissió 
Intersectorial d'Ocupació Pública de la Generalitat puga proposar criteris en 
l'exercici de les seues competències perquè el personal funcionari docent, 
estatutari, de l'Administració de la Generalitat o pertanyent als cossos al 
servei de l'Administració de Justícia, puga accedir a determinats llocs amb 
funcions d'altres àmbits sectorials de la Generalitat en atenció a les 
característiques del corresponent lloc de treball i en els termes que 
s'establisquen reglamentàriament. 

 
A més, es modifica la disposició addicional 11a de la Llei atenent la 

recomanació del delegat de Protecció de Dades de la Generalitat, amb la 
finalitat de donar coherència a la norma en relació amb la salvaguarda del 
dret de protecció de dades de les dones víctimes de violència de gènere. 
 

I s'inclou una nova disposició addicional 32a que regula els criteris de 
classificació per a determinats llocs de treball de l’Administració de la 
Generalitat, derogant el fins ara règim transitori previst en la disposició 
addicional 14a, la qual es deroga. Com va informar el director general de 
Funció Pública «resulta convenient la reubicació dels criteris de classificació 
que per a determinats llocs de l'Administració de la Generalitat es recullen en 
la disposició transitòria catorzena de la LFPV (procedint per tant la seua 
derogació), en una nova disposició addicional, incorporant a aquesta un nou 
criteri ja debatut en la Comissió Tècnica de la Comissió Intersectorial en reunió 
de 24 de maig de 2022, el qual va ser acceptat unànimement per la 
representació de l'Administració i per més del 51% de la representació dels 
organitzacions sindicals, reunió en la qual, així mateix, es va acordar continuar 
debatent, per a la seua millora, respecte de la resta dels criteris actualment 
recollits en la referida disposició». 
 

Dit l'anterior, i atesa la matèria objecte de modificació, de conformitat 
amb l’article 188.2 de la LFPV s'ha incorporat a l'expedient el corresponent 
certificat de la negociació sindical en els termes de l'article  32 del TREBEP 
en relació amb l'article 188.2 de la LFPV. 

 
 
 
 
 
 



 47

 CAPÍTOL VI. MODIFICACIONS LEGISLATIVES EN MATÈRIES 
COMPETÈNCIA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 
 
 Secció primera. Integració dels conservatoris de música i dansa de 
les administracions locals en la Xarxa Valenciana de titularitat de la 
Generalitat. 
  
 A l'article 117. Es modifica l'apartat 5 de l'article 121 de la Llei 
7/2021, de 29 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de 
gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022. 
 
 La modificació de l'apartat 5 del citat article 121 persegueix que la 
Generalitat es faça càrrec pressupostàriament de les despeses del personal 
docent dels conservatoris professionals de música i dansa de les 
administracions locals que es traspassen a la Xarxa Valenciana de titularitat 
de la Generalitat. 
 
 En relació amb això, aquest Consell no formula cap objecció. 
 
 
 Secció segona. Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat 
Valenciana (ODL). 
 
 A l'article 118. Regulació del funcionament de l'Oficina de Drets 
Lingüístics de la Generalitat Valenciana. 
 
 De conformitat amb l'Informe, de 29 de juliol de 2022, del director 
general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, «la regulació del 
funcionament de l'ODL ja es va fer en el Decret 187/2017, de 24 de novembre, 
del Consell… que el seu articulat va ser parcialment anul·lat per Sentència 
222/2020, del TSJCV (…). 
 El text de la norma actual reprodueix majoritàriament la regulació que 
contenia el Decret, eliminant la tramitació de les queixes i suggeriments en 
l'àmbit de les persones físiques atés que es tracta d'una àmbit susceptible de 
vulnerar drets fonamentals i que va ser una de les qüestions que va plantejar 
el Consell Jurídic Consultiu i les sentències posteriors…”. La Sentència del TSJ 
de la Comunitat Valenciana va ser confirmada per la Sentència del Tribunal 
Suprem núm. 1357/2021. 
 
 Aquest Consell va emetre el Dictamen 506/2017, en relació amb el 
Projecte de decret pel qual es crea l'Oficina de Drets Lingüístics (posterior 
Decret 187/2017).  
 
 Dit l'anterior, en l'apartat cinc, número 2 es regulen els requisits per a 
l'admissió a tràmit de queixes i suggeriments davant l'ODL, indicant que «En 
cas que l'escrit presentat no complisca els requisits exigits en el punt 1 d'aquest 
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article, l'ODL requerirà a la persona interessada que, en un termini de 10 dies, 
l'esmene, amb l'advertiment que, si no ho fa, s'arxivarà la queixa o 
suggeriment». 
 
 En relació amb el paràgraf anterior, se suggereix que es complete, de 
conformitat amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, de 
procediment comú, de la manera següent: «En cas que l'escrit presentat no 
complisca els requisits exigits en el punt 1 d'aquest article, l'ODL requerirà a la 
persona interessada que, en un termini de 10 dies, l'esmene, amb l'advertiment 
que se’l tindrà per desistit de la seua petició, amb la resolució prèvia que haurà 
de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015…». 
 
 En l'apartat dotze, referit a la normativa d'aplicació, es disposa que «En 
la tramitació de les queixes i suggeriments per vulneració de drets lingüístics 
és aplicable supletòriament, en tot el que no regula aquesta llei i els articles 
vigents del Decret 187/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regula 
el funcionament de l'Oficina de Drets Lingüístics, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques».  
 

En la redacció d'aquest precepte es disposa l'aplicació amb caràcter 
“supletori” de la Llei 39/2015. Atés que es tracta d'una norma de caràcter 
bàsic, suggerim referir simplement al fet que aquella Llei serà la normativa 
aplicable per a tot el no previst en aquesta Llei i el Decret esmentat. 
  
  

CAPÍTOL VII. MODIFICACIONS LEGISLATIVES EN MATÈRIES 
COMPETÈNCIA DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, 
SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. 

 
Secció primera. Àrees industrials de la Comunitat Valenciana 
 
A l’article 119. S'afigen els apartats 14, 15, 16, 17, 18 i 19 a l'article 

33 de la Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, 
modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat 
Valenciana. 

 
La nova redacció proposada té com a finalitat corregir la incongruència 

generada amb la redacció de l'article 141 de la Llei 7/2021, de 29 de 
desembre, de mesures de la Generalitat per a l'any 2022, que en modificar 
l'article 33 de la norma estudiada va deixar fora les oficines bancàries, 
instal·lacions, públiques o privades, per a la pràctica esportiva, escola o centre 
d'educació infantil de primer cicle (zero a tres anys) o ludoteca infantil, pública 
o privada, hotel o servei d'allotjament similar, servei de salut o assistència 
sanitària i servei de prevenció de riscos laborals mancomunat, que no eren 
objecte de la modificació. 
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Per això, amb la modificació estudiada es tornen a introduir aquestes 
en l'article 33. 

 
Secció segona. Projectes prioritaris d'inversió. 
 
A l’article 120. Es modifica l'apartat 1 de l'article 2 de la Llei 

19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d'acceleració de la inversió a 
projectes prioritaris (LAIP). 

 
S'afig a l'article 2 de la Llei 19/2018 que el punt d'acceleració a la 

inversió farà seguiment sol·licitant periòdicament un informe detallat de les 
mesures que s'han d'instaurar per part del sol·licitant. Si a través d'aquesta 
justificació periòdica s'observara que es deixen de complir els criteris que van 
portar al projecte a ser declarat com a prioritari es procedirà a la revocació 
d'aquesta qualificació. 

 
Així mateix, si des de qualsevol departament de la Generalitat 

s'observen contradiccions que porten a jutjar que el projecte no compleix les 
estimacions previstes en el moment de la sol·licitud es podrà citar a la persona 
o entitat sol·licitant per a justificar aquesta deficiència i, en cas que siga certa, 
es revocarà la qualificació com a projecte prioritari. 

 
En referir-se a la revocació de la qualificació, ha d'advertir-se que 

aquesta es podrà adoptar amb la instrucció prèvia del corresponent 
procediment en el qual es concedisca audiència a l'interessat per a 
possibilitar-li expressar el que estime oportú, per la qual cosa hauria 
d'introduir-se en el precepte estudiat. 

 
CAPÍTOL VIII. MODIFICACIONS LEGISLATIVES EN MATÈRIES 

COMPETÈNCIA DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA MEDI AMBIENT, 
CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL. 

 
Secció primera. Estructures agràries. 
 
Llei 5/2019, de 28 de febrer, de la Generalitat, d'estructures agràries 

de la Comunitat Valenciana, va ser modificada per la Llei 3/2020, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 
d'organització de la Generalitat per a l'any 2021 i, recentment, pel Decret llei 
1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a 
l'emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per 
la guerra a Ucraïna (on es van modificar els articles 7, 7 bis, 8, 9 punts d) i e) 
i 10). Ara, sis mesos després, es planteja una altra modificació dels mateixos 
articles amb l'esborrany de l'Avantprojecte de la llei de mesures fiscals, la qual 
cosa reflecteix una falta de planificació normativa en contra dels principis de 
bona regulació normativa regulats en l'article 129.4 de la Llei 39/2015, de 1 
d'octubre: «A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, la iniciativa 



 50

normativa s'exercirà de manera coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, 
nacional i de la Unió Europea, per a generar un marc normatiu estable, 
predictible, integrat, clar i de certitud, que facilite el seu coneixement i 
comprensió i, en conseqüència, l'actuació i presa de decisions de les persones i 
empreses». 

 
En la documentació que té l'expedient consta l'Informe de necessitat i 

oportunitat de data 29 de juny de 2022 del director general d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, on es justifica la modificació proposada en «la necessitat 
d'impulsar determinats procediments de millora de les estructures productives 
des de l'aprovació de la Llei 5/2019, de 28 de febrer, de la Generalitat, 
d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, recomana introduir 
determinades modificacions per a possibilitar una millor interpretació, gestió i 
comprovació dels preceptes creats per la norma, alhora que aclarir o matisar 
modificacions realitzades per normes recents....». 

 
Advertim que en el text articulat s'ha omés l'expressió “Secció 1a. 

Estructures Agràries”, que precedeix al de l'article 121, la qual cosa no ocorre 
en l'índex, raó per la qual caldrà fer l'oportuna correcció. 

 
 
A l'article 121. Es modifica l'article 7 de la Llei 5/2019, de 28 de 

febrer, de la Generalitat, d'estructures agràries de la Comunitat 
Valenciana. 

 
L'article 121 projectat torna a modificar l'article 7 de la Llei 5/2019, 

de 28 de febrer, quant a l'informe preceptiu de la Conselleria d'Agricultura per 
a aquelles obres, usos, instal·lacions i aprofitaments les realitzacions dels 
quals incidisquen en sòl no urbanitzable amb valors agraris i rurals. 

 
En relació amb aquesta modificació s'ha manifestat en contra el 

subdirector general d'Ordenació del Territori, en l'informe de data 18 de juliol 
de 2022 en què es va mostrar desfavorable a la modificació de l'esmentat 
article 7 pel següent: «(…) No obstant això, en relació amb la modificació del 
vigent article 7 (actuacions en sòl no urbanitzable o amb valors agraris), 
relacionat amb els articles 211 i 215 del text refós de la Llei d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP, aprovat mitjançant Decret legislatiu 
1/2021, de 18 de juny, del Consell), cal destacar que la redacció projectada 
limita la necessitat de sol·licitar el preceptiu informe a la Conselleria competent 
en matèria d'agricultura només a aquells casos en els quals el sòl no 
urbanitzable tinga “valors agraris i rurals”. 

 
En aquest punt s'estaria introduint un concepte jurídic indeterminat a 

l'hora d'interpretar el planejament urbanístic corresponent. No existint 
cartografia oficial que concrete aquests valors agraris i rurals, es considera que 
la norma projectada pot generar inseguretat jurídica en un àmbit tan sensible 
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com és el de la regulació d'usos i aprofitaments autoritzables en sòl no 
urbanitzable. D'altra banda, de facto podria excloure's la necessitat d'aqueix 
control autonòmic previ a les sol·licituds de determinats usos i aprofitaments 
agrícoles en sòl no urbanitzable comú». 

 
L’esmentada observació va ser contestada mitjançant un Informe del 

director general d'Agricultura de data 26 de juliol de 2022 en el qual es 
manifesta que «(…) Aquesta proposta, és un suggeriment d'informe de 
l'Advocacia de la Generalitat Valenciana de data 07/06/2022, a sol·licitud 
d'informe de la direcció general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en nom 
precisament d'una major "seguretat jurídica", tal com cita l'informe jurídic. 

Efectivament, l'article 7 comença "D'acord amb les finalitats d'aquesta 
llei...", una llei, la d'estructures agràries, que té per objecte l'impuls i millora de 
les estructures agràries en la Comunitat Valenciana, per a garantir la viabilitat 
i sostenibilitat del sector agrari i aconseguir els seus objectius generals. 

L'informe citat de data 18/07/2022, cita que "no existint cartografia 
oficial que concrete aquests valors agraris i rurals, es considera que la norma 
projectada pot generar inseguretat jurídica.” A pesar que no existeix cartografia 
oficial que concrete aquests valors agraris i rurals, sí que existeix cartografia 
informativa del PATFOR, que permet delimitar dins del sòl no urbanitzable, tot 
allò que no està catalogat com a forestal i, per tant, tindre un ús agrari i rural. 

A més de la legislació urbanística vigent, les de regulació i protecció 
sobre sòl PATFOR venen recollides en el Decret 58/2013, de 3 de maig, del 
Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat 
Valenciana i corresponen a l'administració forestal, no quedant per tant, cap 
categoria de sòl no urbanitzable fora de control autonòmic. 

D'altra banda, la necessitat d'informe preceptiu favorable de la 
conselleria amb competències en agricultura, amb caràcter previ a l'autorització 
de l'òrgan competent, se circumscriu als supòsits dels apartats següents a 
l'apartat un de l'article 7 de la Llei d'estructures agràries i en el marc del que 
disposen els articles 211 i 215 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, 
urbanisme i paisatge, aprovat per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del 
Consell. 

Per les raons exposades, es manté la modificació proposada». 
 
Dit això, este Consell entén que introduir en l'article 7 l'expressió «amb 

valors agraris i rurals» comportarà diferents interpretacions en cada territori, 
i provocarà inseguretat jurídica als diferents operadors jurídics i als 
ciutadans; d'aquí ve que seria més convenient remetre al pla sectorial o 
urbanístic o norma que concrete què s'entén per «valors agraris i rurals», i 
s’atorgue certitud jurídica en l'aplicació del Dret. 
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A l'article 129. Es modifica l'article 55 de la Llei 5/2019, de 28 de 
febrer, de la Generalitat, d'estructures agràries de la Comunitat 
Valenciana. 

 
L'article 55 projectat, en referència als estudis de viabilitat, assenyala 

en l'apartat 2, últim paràgraf, el següent: 
 
«L'estudi de viabilitat es podrà completar amb altres estudis 

independents que es jutgen necessaris per a escometre la reestructuració 
parcel·lària i modernització del perímetre». 

 
El concepte «altres estudis independents» constitueix un concepte 

jurídic indeterminat que hauria de concretar-se en la pròpia norma o 
mitjançant desenvolupament reglamentari, i indicar a quins estudis 
independents es fa referència. A més, atesa l'ambigüitat que suposa el terme 
«independents» s’hauria també d’aclarir a què es refereix (distints, diferents, 
sectorials, etc.).  
 

Respecte de la resta de modificacions plantejades, no s'observa cap 
objecció jurídica. 

 
Secció segona. Impacte ambiental 
 
En l'Informe sobre la necessitat i oportunitat emés en data 14 de juliol 

de 2022 pel director general de Qualitat i Educació Ambiental es justifica la 
present modificació de la manera següent: «(…) Atés el temps transcorregut 
des de la seua aprovació, la nomenclatura emprada ha quedat desactualitzada. 
En particular, es va considerar necessari ajustar la redacció de l'apartat 6 de 
l'annex, modificació que es va abordar mitjançant el Decret llei 1/2022, de 22 
d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i 
econòmica originada en la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna. 

En la nova redacció donada al citat apartat 6, per error, va ser omesa 
una de les activitats (projectes d'emissaris submarins) contemplades en la 
versió original de Llei 2/1989, de 3 de març, per la qual cosa es considera 
necessari i oportú que aparega novament la citada activitat, atesa la 
repercussió ambiental que tals projectes poden tindre sobre les nostres costes 
i la qualitat de l'aigua de bany». 

 
A l'article 134. S'afig un nou epígraf 6.6, en l'apartat 6 de l'annex 

de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'impacte ambiental. 
 
Si bé des del punt de vista material no s'aprecia cap objecció al 

paràgraf que s'addiciona, sí que es realitza el mateix advertiment quant a  
modificacions successives de normes tan seguides en el temps, ja que xoca 
frontalment amb els principis de bona regulació normativa que el legislador 
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estatal bàsic ha imposat a totes les administracions en l'article 134 de la Llei 
39/2015, 1 d'octubre. 

 
Secció tercera. Espais naturals protegits. 
 
A l'article 135. Es modifica l'article 59 de la Llei 11/1994, de 27 

de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. 
 
La modificació del citat article 59 consisteix a afegir el termini d'un  

any en la resolució dels expedients sancionadors en matèria d'espais naturals 
protegits, sense que existisca inconvenient jurídic a la modificació plantejada. 

 
Secció quarta. Vies pecuàries. 
 
A l'article 136. Es modifica l'article 46 de la Llei 3/2014, d'11 de 

juliol, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana. 
 
 La modificació del citat article 46 consisteix –d'igual manera que per 

als espais naturals protegits- a afegir el termini d'un any en la resolució dels 
expedients sancionadors en matèria d'espais naturals protegits, sense que 
existisca inconvenient jurídic a la modificació plantejada. 
  
 
 CAPÍTOL IX. MODIFICACIONS LEGISLATIVES EN MATÈRIES 
COMPETÈNCIA DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, 
OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT. 
 
 Secció Primera. Taxi. 
 

Als articles 137, 138, 139 i 140. Es modifiquen: l'apartat 3, de 
l'article 6; l'apartat 1, de l'article 18; l'apartat 1, a) de l'article 25; i 
s'addiciona la Disposició transitòria setena en la Llei 13/2017, de 8 de 
novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana. 
 
 Les modificacions que es projecten en aquesta secció respecte de la Llei 
de la Generalitat 13/2017, del taxi de la Comunitat Valenciana, tenen per 
finalitat possibilitar la prestació del servei del taxi en aquells municipis 
xicotets que no disposen d'aquest servei públic, als efectes del qual s'habilita 
que els titulars de taxis pertanyents a municipis confrontants o pròxims 
puguen prestar el servei en aquests municipis a les persones usuàries que el 
sol·liciten (article 137 de l'Avantprojecte de llei que modifica l'article 6.3 de la 
Llei 13/2017), i també s'habilita que la simple actualització de tarifes puga 
ser aprovada mitjançant ‘resolució’ de la persona titular de la Conselleria en 
matèria de transport (article 138 de l'Avantprojecte que modifica l'article 18.1 
de la citada Llei 13/2017). 
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 Igualment s'especifica que el document identificatiu del conductor del 
taxi haurà de ser de color taronja (article 139 de l'Avantprojecte de llei en 
tramitació, que modificarà la redacció de l'incís a) de l'article 25.1 de la Llei 
valenciana 13/2017), i finalment s'indica que l'obligació d'utilitzar el 
document identificatiu del conductor, de color taronja, només serà exigible 
quan els documents identificatius actuals hagen de ser substituïts per 
qualsevol circumstància (article 140 de l'Avantprojecte, que preveu afegir una 
disposició transitòria setena a la Llei 13/2017). 
 
 Des d'un punt de vista procedimental, ha de valorar-se de manera 
positiva que les modificacions que es proposen van ser remeses, per al tràmit 
d'informació pública i audiència, a les principals associacions presents en el 
Consell Social del Taxi de la Comunitat Valenciana, com són l'Associació 
Gremial Provincial d'Autotaxis  de València i la Confederació d'Autònoms del 
Taxi de la Comunitat Valenciana, si bé no consta que es consultaren les 
principals associacions de persones consumidores i usuàries de serveis. 
 
 Si ens centrem en una perspectiva substantiva, la modificació que es 
proposa en l'article 137 de l'Avantprojecte, en modificar la redacció de l'article 
6.3 de la Llei valenciana 13/2017, per a possibilitar i impulsar que els taxis 
d'un municipi puguen prestar el servei en un municipi confrontant o pròxim 
que no dispose d'aquest servei, aquesta previsió  beneficiosa  es troba d'acord 
amb les mesures que en els últims anys s'estan adoptant en el marc d'una 
estratègia nacional enfront del repte demogràfic i la lluita contra la 
despoblació dels xicotets municipis, del qual són una mostra els règims 
especials d'organització municipal (articles 42 a 47 de la Llei de la Generalitat 
8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana); les ajudes 
públiques previstes en el Programa de desenvolupament rural de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020; l'assignació d'una línia específica del Fons 
de Cooperació Municipal per a la lluita contra la despoblació a la Comunitat 
Valenciana (Decret del Consell 182/2018, de 10 d'octubre); la Declaració 
sobre la despoblació en el medi rural que es va aprovar pel Consell Valencià 
de Cultura, el 27 de maig de 2019, o la pretensió de consolidar en els 
municipis que s'estan despoblant un nou sistema de transport a demanda (en 
aquest mateix Avantprojecte de llei i en un altre de mesures contra la 
Despoblació a la Comunitat Valenciana, en avançada fase d'elaboració i que 
afectaria uns 178 municipis de la Comunitat Valenciana). 
 
 Quant a la pretensió d'aprovar la simple actualització de les quanties 
de les tarifes del servei de taxi mitjançant resolució de la persona titular de la 
Conselleria competent en matèria de transport (com s'indica en l'article 138 de 
l'Avantprojecte, que modificaria l'article 18.1 de la Llei valenciana 13/2017), 
de manera que aquesta resolució no seria una disposició de caràcter general, 
només hem de deixar constància que  les disposicions reglamentàries, i entre 
elles les autonòmiques (article 32 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 
de desembre), no són ni deixen de ser disposicions generals perquè es 
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denominen Ordre de la Conselleria o Resolució del conseller o de la consellera, 
sinó que tindran o no la consideració de disposicions generals, amb rang i 
valor de reglament, d'acord amb la naturalesa i característiques pròpies dels 
seus continguts (SSTS de 15 i de 17 de setembre de 2021, entre moltes altres). 
 
 L'Advocacia General de la Generalitat va posar de manifest, en el seu 
informe de 5 de juliol de 2022, que després de la Sentència núm. 116/2022, 
de 29 de març, dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es va anul·lar l'incís final de 
l'article 1.4 de l'Ordre de la Conselleria 3/2019, de 6 de maig, de manera que 
ja no existeix la targeta identificativa de les persones conductores de taxi de 
tres colors diferents, segons que la persona que preste el servei siga titular 
del vehicle, persona assalariada o persona que col·labora en règim d'autònom, 
per la qual cosa l'establiment de l'obligació de garantir la visibilitat del 
document d'identificació del conductor, i que aquest siga de color taronja, ha 
d'establir-se en un precepte amb rang de llei, que és el criteri que ha seguit el 
centre directiu encarregat de l'elaboració d'aquesta proposta, en proposar en 
l'article 139 de l'Avantprojecte de llei que es tramita una nova redacció de 
l'incís a) de l'article 25.1 de la citada Llei valenciana 13/2017. 
 
 A més, l'estricte compliment de l'obligació anterior es matisa en 
puntualitzar-se que no serà necessari substituir els anteriors documents 
d'identificació dels conductors de taxis, amb els seus respectius colors, fins 
que aquests hagen de ser substituïdes per qualsevol circumstància, tal com 
s'indica en la nova disposició transitòria setena de la referida Llei 13/2017, 
de 8 de novembre, que l'article 140 de l'Avantprojecte de llei pretén afegir, 
com puga ser la modificació de la titularitat del vehicle del taxi, el canvi de la 
persona que el conduïsca, la deterioració del document que es produïsca pel 
pas del temps, etc. 
 
 Secció segona. Ordenació del territori i urbanisme. 
 

Als articles 141 a 151. Es modifiquen els articles 105, 158, 192, 
197, 223, 259; es renumeren, la Disposició Addicional Sisena [sic], la 
Disposició Addicional Sisena, la Disposició Addicional Setena i la 
Disposició Addicional Octava i s'afig una Disposició Addicional Dècima 
del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell. 
 
 El text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, 
que va ser aprovat pel Decret legislatiu del Consell 1/2021, de 18 de juny, ha 
tingut fins hui quatre modificacions parcials, que van ser aprovades per: a) 
Els articles 173 i següents de la Llei de la Generalitat 7/2021, de 29 de 
desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i 
d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 9246, de 30 de desembre); b) 
L'article 1 del Decret llei del Consell 1/2022, de 22 d'abril, de mesures urgents 
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en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat 
Valenciana per la guerra d'Ucraïna (DOGV núm. 9323, de 22 d'abril); c) 
L'article 1 del Decret llei del Consell 4/2022, de 3 de juny, pel qual es modifica 
el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat 
pel Decret legislatiu del Consell 1/2021, de 18 de juny (DOGV núm. 9360, de 
13 de juny), i d) En últim lloc i fins hui, el Decret llei del Consell 8/2022, de 
5 d'agost, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'ordenació del territori, 
urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu del Consell 1/2021, de 18 
de juny (DOGV núm. 9405, de 16 d'agost). 
 
 Per això, ens trobem davant l'Avantprojecte normatiu de la cinquena 
disposició que pretén modificar aquell text refós de la Llei d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge (d'ara en avant TRLOTUP), de manera que els 
articles 141 a 151 de l'Avantprojecte de llei plantegen la respectiva i 
correlativa modificació de les tècniques per a la dotació del patrimoni públic 
de sòl (article 105 del TRLOTUP); la garantia de promoció del programa 
d'actuació integrada (article 158 TRLOTUP); les ordres d'execució d'obres de 
conservació, i d'obres d'intervenció i expropiació dels immobles que 
incomplisquen aquestes ordres (article 192 TRLOTUP); les modalitats de 
participació de les persones propietàries en règim concertat (article 197 
TRLOTUP); les actuacions subjectes a declaració responsable (article 233 
TRLOTUP); el procediment de restauració de la legalitat urbanística (article 
259 TRLOTUP); així com la renumeració de la disposició addicional sisena 
[sic] del TRLOTUP, que es converteix en la disposició addicional sisena (article 
147 de l'Avantprojecte); la renumeració de la disposició addicional sisena del 
TRLOTUP, que es transforma en l'addicional setena (article 148 de 
l'Avantprojecte); la renumeració de la disposició addicional setena TRLOTUP, 
que es numera com l'addicional huitena (article 149 de l'Avantprojecte); la 
renumeració de la disposició addicional huitena del TRLOTUP, que es 
converteix en l'addicional novena (article 150 de l'Avantprojecte), i, finalment, 
l'addició d'una disposició addicional desena al TRLOTUP, sobre l'aplicació dels 
preceptes del text refós a les infraestructures de competència estatal (article 
151 de l'Avantprojecte). 
 
 La Direcció General d'Urbanisme ha justificat les modificacions que es 
proposen en tres raons diferents, com són la publicació de l'Acord d'11 d'abril 
de 2022, de la Comissió Bilateral de Cooperació entre l'Administració General 
de l'Estat-Generalitat, en relació amb el Decret legislatiu del Consell 1/2021, 
de 18 de juny, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, 
urbanisme i paisatge, la publicació del qual es va acordar per la Resolució de 
22 d'abril de 2022, dictada per la Secretaria General de Coordinació Territorial 
del Ministeri de Política Territorial (BOE núm. 112, d'11 de maig). En segon 
lloc, la conveniència de reenumerar les disposicions addicionals del 
TRLOTUP, a partir de la disposició addicional sisena, per trobar-se duplicat 
aquest ordinal, i en tercer lloc, els suggeriments provinents d'altres 
conselleries en quatre aspectes concrets: el deure de recuperació de part de 
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les plusvàlues que es generen per l'aprovació del planejament urbanístic, els 
fins d'interés social als quals han de destinar-se els patrimonis públics de sòl, 
així com les ordres d'execució d'obres de conservació i d'intervenció, i, 
finalment, la regulació de les actuacions subjectes a declaració responsable. 
 
 Des d'una òptica procedimental, l'Advocacia General de la Generalitat 
ressalta en el seu informe que no es va verificar el tràmit d'informació pública 
i audiència, segurament perquè van participar en el procediment les diverses 
vicepresidències i conselleries de l'Administració autonòmica i la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, però no els col·legis professionals 
directament vinculats amb l'urbanisme, tant quant a la redacció de plans o 
instruments d'ordenació urbanística com respecte de l'execució d'obres 
d'urbanització. Tampoc consta que participaren les associacions o federacions 
empresarials dedicades a la construcció, a la promoció immobiliària o a la 
realització d'actuacions urbanístiques de transformació de terrenys. 
 
 Centrant-nos en els aspectes substantius, es constata que s'ha eliminat 
de l'Avantprojecte de llei la possibilitat de modificar l'incís c) de l'apartat 1r de 
l'article 82 del TRLOYUP, quant a l'aprofitament que correspon als 
ajuntaments com a participació en les plusvàlues urbanístiques en sòl no 
urbanitzable. 
 
 D'altra banda, l'article 141 de l'Avantprojecte de llei dissenya una 
modificació de les tècniques per a la dotació dels patrimonis públics de sòl i 
la seua gestió, redefinint les actuacions d'interés social que es contemplen en 
l'incís d) de l'apartat 1r de l'article 105 del TRLOTUP, incloent les actuacions 
d'iniciativa pública destinades a la regeneració urbana, a la revitalització dels 
espais públics i a la millora de la ciutat, que no solament ha merescut un 
judici favorable de l'Advocacia de la Generalitat, sinó que entén que la 
formulació que es proposa s'adapta millor a la legislació estatal, la qual cosa 
hem d'entendre quant als fins d'interés social que s'especifiquen en l'article 
52 del text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. 
 
 L'article 143 de l'Avantprojecte de llei contempla afegir un incís a 
l'apartat 4t de l'article 192 del TRLOTUP, que regula les ordres d'execució 
d'aquelles obres de conservació i d'intervenció que siguen necessàries per al 
manteniment dels edificis i construccions de manera que aquestes ordres 
d'execució, quan comporten una afecció real, directa i immediata (sic) de 
l'immoble al compliment de l'obligació de conservació que incumbeix als 
propietaris, tindrà accés al Registre de la Propietat, d’acord amb el que 
disposa la legislació de l'Estat. 
 
 En efecte, aquesta disposició s'ajusta a l'article 15.4 in fine del text refós 
de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 
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7/2015, de 30 d'octubre, com ja va examinar l'Advocacia General de la 
Generalitat en el seu informe. 
 
 En la mesura en què la legislació estatal bàsica, l'article 21.2 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, permet que 
mitjançant norma amb rang de Llei puguen establir-se terminis superiors als 
sis mesos per a tramitar, resoldre i notificar els procediments que 
corresponguen, s'admet que l'article 146 de l'Avantprojecte de llei pretenga 
modificar l'apartat 2n de l'article 259 del TRLOTUP, de manera que el termini 
per a tramitar, resoldre i notificar els expedients de restauració de la legalitat 
urbanística conculcada siga d'un any. 
 
 Ara bé, quan no s'haguera sol·licitat la legalització de l'actuació 
realitzada, el termini no haurà de comptar-se el dia en què finalitze el termini 
atorgat en el requeriment de legalització, sinó l'endemà, ja que el mateix dia 
en què finalitze el termini assenyalat en el requeriment de legalització dirigit 
a la persona interessada en l’últim dia del termini atorgat aquesta podrà 
sol·licitar la legalització. 
 
 De manera anàloga, quan la persona interessada haguera sol·licitat la 
legalització, el termini d'un any no haurà de començar a comptar-se el dia en 
què es dicte l'acte administratiu que resolga sobre la llicència urbanística 
sol·licitada, sinó l'endemà del dia que es practique la notificació d'aquesta 
llicència (article 39.2 de la Llei 39/2015, ja citada). 
 
 Aquesta observació és essencial a l’efecte de l’article 77.3 del 
Reglament d’aquest Consell. 
 
 
 Finalment, els articles 147, 148, 149, 150 i 151 de l'Avantprojecte de 
llei contenen, d'una banda, una renumeració de les disposicions addicionals 
sisena [sic], sisena, setena i huitena del TRLOTUP, que es converteixen, 
respectivament, en les disposicions addicionals sisena, setena, huitena i 
novena; mentre que, d'altra banda, s'afig una disposició addicional desena al 
mateix TRLOTUP. 
 
 A aquest efecte, com el títol de la disposició que és objecte de 
renumeració s'ha redactat com si fora la titulació de la disposició 
reenumerada, es recomana intentar una altra redacció, com podria ser: 
«Article 147. Es renumera la disposició addicional sisena [sic], que es titula 
‘Implantació d'aparcaments i usos complementaris vinculats en sòl 
urbanitzable d'ús industrial o terciari’, del text refós de la Llei d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Reial decret legislatiu del Consell 
1/2021, de 18 de juny, que es converteix en la disposició addicional sisena 
del citat text refós», o altres expressions equivalents. 
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 Lògicament, aquest mateix criteri ha d'aplicar-se a la redacció dels 
articles 148, 149 i 159, respecte de les respectives renumeracions de les 
disposicions addicionals que, en cada cas, contenen. 
 
 En relació amb l'article 151 de l'Avantprojecte, es constata que la 
redacció assumeix l'apartat 10) de l'Acord d'11 d'abril de 2022, de la Comissió 
Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, que 
especifica que a les infraestructures del competència de l'Estat se'ls aplicarà 
el que disposa la seua normativa específica, per la qual cosa no resulta 
aconsellable que la disposició addicional desena que es projecta afegir al 
TRLOUP es titule: «Aplicació dels preceptes del text refós a les infraestructures 
de competència estatal», sinó més senzillament: «Règim aplicable a les 
infraestructures de competència estatal». 
 
 Secció tercera. Mobilitat. 
 

Als articles 152 a 160. Es modifiquen: els apartats 2 i 3 de l'article 
21, els apartats 2 i 4 de l'article 22 i els apartats 3 i 4 de l'article 31; 
s'afig un apartat 9 a l'article 34; es modifica l'apartat 2 de l'article 38 i 
els apartats 2 i 4 de l'article 39; s'addiciona un article 41 bis; es 
modifiquen l'apartat 4, h) de l'article 87 i l'apartat 1 de l'article 93 de la 
Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat Valenciana de Mobilitat de la 
Comunitat Valenciana. 
  

En els preceptes d'aquesta secció es realitzen diverses modificacions a 
apartats determinats dels articles 21, 22, 31, 34, 38, 39, 87, 93 i 97 de la Llei 
de la Generalitat 6/2011, d'1 d'abril, de mobilitat de la Comunitat Valenciana. 
També es projecta l'addició d'un precepte sencer, l'article 41 bis. 
 
 La major part de les modificacions es justifiquen en dues raons: 
l'aparició d'una nova forma de transport, el transport regular de viatgers a 
demanda, la justificació de la qual es troba a facilitar que existisquen mitjans 
de transport en municipis xicotets o d'escassa població, existents en zones 
rurals o de muntanya (articles 152, 155, 158 i 161 del mateix Avantprojecte), 
i que els òrgans directius que corresponga de la Conselleria competent en 
matèria de mobilitat o de transport assumisquen les anteriors competències 
de l'Agència Valenciana de Mobilitat, que era un organisme públic que va ser 
suprimit (articles 153, 156 i 160). 
 
 Des d'una perspectiva procedimental, el centre directiu responsable de 
l'elaboració d'aquestes modificacions parcials de la Llei de la Generalitat 
6/2011, d'1 d'abril, expressa en el seu informe que es va concedir el tràmit 
de participació i informació pública a les associacions empresarials del sector 
del transport de viatgers, cinc d'aquestes d'Alacant, una de Castelló i una 
altra de València, i igualment a l'Associació de Gestió del Transport de 
Viatgers i a la Unió Valenciana de Transportistes de Viatgers en Autocar. 
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 Quant al fons de la regulació que es proposa, l'article 154 de 
l'Avantprojecte de llei modifica la redacció dels apartats 3r i 4t de l'article 31 
de la citada Llei de la Generalitat 6/2011, d'1 d'abril, de manera que permet, 
en cas d'interrupció del servei públic, que puga adoptar-se una mesura 
d'emergència consistent en l'adjudicació directa de l'oportú contracte de 
prestació del servei públic de transport, la duració del qual no excedirà de dos 
anys. 
 
 Certament, aquesta mesura compta amb la cobertura de dos preceptes 
bàsics, l'article 73 i l'article 85 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació 
dels transports terrestres, si bé l'apartat 3r del citat article 85 expressa que: 
«La duració del contracte (…) o de la pròrroga (…) no podrà ser superior a dos 
anys», la qual cosa permet que en el si de la legislació valenciana puga valorar-
se si convé un termini inferior, com podria ser que la duració del contracte 
objecte d'adjudicació directa o de la pròrroga que s'impose no excedisca d'un 
any. 
 
 Continuant amb l'anàlisi del mateix precepte, la contractació 
d'emergència en l'àmbit del servei públic de transport, l'Advocacia General de 
la Generalitat ha expressat els efectes que deriven de la nova aparició de 
l'elaboració d'un projecte simplificat, que tindrà la consideració de plec de 
prescripcions tècniques i que estarà exempt del tràmit d'informació pública, 
per la qual cosa es reiteren les objeccions indicades per l'Advocacia de la 
Generalitat, que la Conselleria no comparteix però que, d'altra banda, 
igualment aconsellen reduir el termini de duració del contracte o de la 
pròrroga d'aquests contractes d'emergència. 
 
 Finalment, l'article 158 de l'Avantprojecte afig un precepte, l'article 41 
bis, a la citada Llei valenciana 6/2011, d'1 d'abril, on es regula amb detall el 
nou contracte de transport a demanda, subjecte a tarifes especials i en el qual 
el transportista, persona física o jurídica, haurà de justificar que es troba en 
possessió de l'oportú títol habilitant, ja que es tracta d’una modalitat o figura 
de servei públic de transport intermèdia, en el sentit que es trobaria entre una 
línia regular de transport de viatgers autoritzada, amb itineraris i horaris 
prefixats, i el que seria un servei particular, com el servei de taxi, que aquest 
Avantprojecte de llei també projecta modificar en el sentit exposat, d'habilitar 
un servei a demanda en xicotets municipis de zones rurals. 
 
 Referent a això, com l'apartat 6é del nou article 41 bis exigeix, per a 
l'organització i l'establiment d'una oferta del servei de transport a demanda, 
de la implantació d'un sistema de gestió que garantisca que les reserves 
s'hagen gestionat prèviament, sembla difícil que aquest servei puga entrar en 
funcionament de manera immediata, com va posar en relleu l'Advocacia de la 
Generalitat, llevat que s'aclarisca la persona o entitat que assumisca 
l'obligació d'implantar aquest sistema de gestió, incloent el tractament de les 
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dades personals de manera que permeten el subministrament de la 
informació requerida sobre els desplaçaments multimodals a la Unió 
Europea, de conformitat amb la legislació comunitària. Aquestes apreciacions 
es confirmen per la direcció del Servei de Transport Públic i Coordinació 
Intermodal, quan reconeix en el seu informe que aquesta modalitat de 
transport a demanda no es posarà en marxa de manera immediata, ja que 
tan sols es crea el marc jurídic que permeta el desenvolupament reglamentari 
posterior. 
 
 Secció quarta. Seguretat ferroviària. 
 

A l'article 162. Es modifiquen les lletres a) i g) de l'apartat 1 i 
s'afigen les lletres m), n), o), p), q) i r) en l'apartat 1 de l'article 4 de la 
Llei 7/2018, de 26 de març, de Seguretat Ferroviària. 

 
 L'article 162 de l'Avantprojecte de llei planteja la modificació dels 
incisos a) i g) de l'apartat 1r de l'article 4 de la Llei de la Generalitat 7/2018, 
de 26 de març, de seguretat ferroviària, així com l'addició dels incisos m), n), 
o), p), q) i r) al mateix apartat i precepte legal, que es titula: «Definicions legals 
i classificació de línies del sistema ferroviari». 
 
 El centre directiu de la Conselleria competent per raó de la matèria ha 
justificat la reforma que es proposa en l’Informe sobre la necessitat i 
oportunitat d'elaborar aquesta proposta, en què expressa que l'aplicació 
d'aquella Llei 7/2018, de 26 de març, ha detectat algunes mancances o 
llacunes, així com la necessitat d'aclarir uns certs conceptes per a evitar 
interpretacions inadequades. També s'ha considerat procedent afegir els 
passos a nivell en el subsistema ferroviari estructural (incís a); eliminar la 
gestió i explotació del trànsit del subsistema funcional (incís a); delimitar el 
sistema ferroviari de la competència de la Generalitat (incís g), excloent les 
instal·lacions destinades en exclusiva al transport de mercaderies, en ser 
competència estatal; així com afegir algunes definicions amb la finalitat 
d'evitar confusions, com ara el Subsistema d’infraestructura (incís m), el 
Subsistema passos a nivell (incís n), el Subsistema energia (incís o), el 
Subsistema control-comandament i senyalització en terra (incís p), el 
Subsistema control-comandament i senyalització a bord (incís q) i el 
Subsistema material rodant (incís r). 
 
 L'Advocacia General de la Generalitat ha indicat en el seu Informe les 
deficiències procedimentals amb les quals s'han tramitat aquestes 
modificacions, només esmenades en part, però reconeixent la participació de 
l'operador ferroviari «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)», 
mitjançant reunions tècniques dels serveis afectats per la disposició que ara 
es tramita. 
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 En aquest sentit, la Direcció General responsable del text proposat ha 
posat de manifest que durant els mesos de juny i de juliol de 2022 van tindre 
lloc diverses reunions i intercanvis d'informació entre l'operador o l'entitat 
«Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)» i l'Agència Valenciana de 
Seguretat Ferroviària (AVSF), de les quals es va tindre informada a la Direcció 
General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, de manera que 
«el text proposat és el resultat d'aqueixa col·laboració entre els organismes 
afectats», respecte del que només cal matisar que aquests organismes o 
entitats públiques se circumscriuen a l'àmbit autonòmic. 
 
 En aquests termes s'han plantejat en el citat article 162 les 
modificacions o addicions dels expressats incisos de l'article 4.1 de la Llei de 
la Generalitat 7/2018, de 26 de març, de seguretat ferroviària, que va obtindre 
l'informe favorable de l'Advocacia General de la Generalitat. 
 
 No obstant això, es proposen aquestes dues millores tècniques: que 
quan l'apartat 1r de l'article 4 es refereix a la «Directiva 2004/49/CE» 
s'expresse: «Directiva 2004/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
29 d'abril de 2004, sobre seguretat dels ferrocarrils comunitaris (Directiva de 
seguretat ferroviària)» i que en citar normativa estatal, la «Llei 38/2015», es 
complete la referència, indicant «Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector 
ferroviari». 
 
 Secció cinquena. Cartografia de la Generalitat. 
 

A l'article 163. S'afig una Disposició Addicional en la Llei 2/2020, 
de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de 
l'Institut Cartogràfic Valencià. 
 
 Aquest precepte de l'Avantprojecte es limita a afegir una disposició 
addicional, que serà la única, en la Llei de la Generalitat 2/2020, de 2 de 
desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià, que 
estableix una Delimitació comarcal que consta en l'annex. 
 
 No obstant això, en els plantejaments inicials de l'Avantprojecte de llei, 
les modificacions de la Llei de la Generalitat 2/2020, de 2 de desembre, eren 
més extenses, plantejant fins a correccions ortogràfiques del títol i del 
preàmbul, així com les oportunes modificacions a diversos apartats dels 
articles 2, 3, 4, 6, 7 i 15 d'aquesta llei, a més d'afegir aquesta addicional única, 
amb la finalitat d'aprovar la delimitació territorial de les comarques que 
consta en l'annex, atesa la necessitat de disposar d'alguna mena de 
delimitació territorial per a la cartografia topogràfica de la Comunitat 
Valenciana, sobretot en els plans d'escala 1.50.000 i menor, la qual cosa 
l'Advocacia General de la Generalitat va analitzar en el seu informe. 
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 En tot cas, l'article 163 de l'Avantprojecte de llei es limita a afegir una 
disposició addicional única a la Llei de la Generalitat 2/2020, de 2 de 
desembre, ja citada, en la qual diu que la delimitació comarcal que haurà 
d'emprar-se en la cartografia de la Generalitat serà la que s'inclou en l'annex, 
a falta de legislació autonòmica sobre delimitació comarcal, la qual cosa  sens 
dubte constitueix una referència implícita a la comarcalització que es 
propugna en l'article 65 del títol VIII de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, que es va aprovar per la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, i que 
es va modificar mitjançant la Llei orgànica 1/2006, de 10 d'abril, en el qual 
es regulen les administracions locals valencianes. 
 
 Sense perjudici de l'exposat, la delimitació territorial de les comarques 
valencianes que es contenen en l'annex, en principi amb efectes purament 
cartogràfics, és molt similar, excepte l'ordenació alfabètica de les comarques 
en valencià, a les demarcacions territorials d'àmbit comarcal que es van 
aprovar en l'article 2, posat en relació amb l'annex, de la Llei de la Generalitat 
21/2018, de 16 d'octubre, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana, 
però amb la incorporació del municipi de Vilafranca/Vilafranca a la comarca 
castellonenca dels Ports. 
 
 Capítol X. MODIFICACIONS LEGISLATIVES EN MATÈRIES 
COMPETÈNCIA DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, 
TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA. 
 
 Secció primera. Participació ciutadana. 
 

A l'article 164. S'inclou una Disposició Addicional Única en la Llei 
2/2015, de 2 d'abril, de participació ciutadana de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 Aquest precepte de l'Avantprojecte de llei que es tramita, l'article 164, 
pretén afegir una disposició addicional única a la Llei de la Generalitat 
2/2015, de 2 d'abril, de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, 
amb la finalitat explícita d'indicar que la Generalitat secundarà o afavorirà el 
retorn de les persones valencianes que residisquen a l'exterior –a l'estranger-
, per a la qual cosa establirà el desenvolupament d'accions i de programes 
que possibiliten l’accés als recursos públics. 
 
 Aquesta pretensió ha de valorar-se com a positiva, ja que la redacció 
originària i la redacció vigent de la citada Llei valenciana 2/2015, de 2 d'abril, 
van regular l'estatut de les persones valencianes a l'exterior, els centres 
valencians a l'exterior i el consell de centres valencians a l'exterior, però no 
van contemplar el suport a aquestes persones perquè pogueren decidir el seu 
possible retorn a la Comunitat Valenciana, la qual cosa ens consta que s'està 
intentat corregir en un recent Avantprojecte de llei, en preveure's en els 
articles 50 a 54 de l'Avantprojecte de llei de la Generalitat, de participació 
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ciutadana i foment de l'associacionisme en la Comunitat Valenciana, com 
aquesta Institució consultiva va poder comprovar en examinar aquest 
Avantprojecte i emetre el nostre Dictamen 606/2022, de 5 d'octubre. 
 
 Ara bé, la justificació d'anticipar aquesta previsió en el text de 
l'Avantprojecte de llei que s'està tramitant es troba, com raona la Direcció 
General proponent en el seu informe, en què el Ple de les Corts  Valencianes 
va aprovar la Resolució núm. 414/2021, de 29 de setembre, en la qual es 
propugna, entre altres mesures, elaborar un denominat I Pla de retorn de 
valencianes i valencians a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de 
facilitar el retorn d'aquells valencians que van emigrar per raons econòmiques 
i que tinguen la voluntat de retornar, amb la qual cosa aquesta disposició 
addicional que es proposa li estaria prestant una cobertura legal inapel·lable. 
 
 En la documentació remesa consta que l'Advocacia General de la 
Generalitat va emetre el seu Informe favorable, si bé entenem que ha 
d'intentar millorar-se la redacció, ja que en dir-se que «La Generalitat afavorirà 
el retorn de les persones valencianes a l'exterior ‘en’ la Comunitat Valenciana», 
no ha de resultar estrany que s'indique que el retorn ha de realitzar-se «a» la 
Comunitat Valenciana, i això sense perjudici que entenem que en la majoria 
de les ocasions la citada Llei de participació ciutadana es refereix a les 
valencianes i els valencians «a l'exterior», utilitza aquesta expressió en el sentit 
de «a l'estranger». 
 
 Secció segona. Memòria democràtica. 
 

A l'article 165. S’afig una disposició addicional novena en la Llei 
14/ 2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a la 
convivència de la Comunitat Valenciana. 
 

La disposició addicional que s'addiciona a la Llei 14/2017 inclou una 
relació dels Llocs i Itineraris de la Memòria Democràtica de la Comunitat 
Valenciana, reconeixent una sèrie de tipus i categories d'espais, immobles i 
paratges del territori de la Comunitat Valenciana com a llocs i itineraris de la 
memòria democràtica de la Comunitat Valenciana. 

 
D'acord amb el que preveu l'article 30 del Decret 24/2009, de 13 de 

febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració 
dels projectes normatius de la Generalitat: 

 
«Les disposicions addicionals d'un projecte normatiu inclouran, per 

aquest ordre: 
1. Els règims jurídics especials que no puguen situar-se en l'articulat. 
2. Les excepcions, dispenses i reserves a l'aplicació de la norma o algun 

dels seus preceptes, quan no siga possible o adequat regular aquests aspectes 
en l'articulat. 
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3. Els mandats i autoritzacions no dirigits a la producció de normes 
jurídiques. 

4. Els preceptes residuals que no càpien en cap altre lloc del projecte 
normatiu». 
  

En la disposició projectada, que compta amb sis apartats, no sols 
s'inclou la relació dels Llocs i Itineraris de la Memòria Democràtica de la 
Comunitat Valenciana (apartats 1 i 2), sinó que a més es regulen 
prescripcions relatives a la seua inscripció i al procediment d'incoació 
d'aquesta (apartats 3 i 4); de la protecció d'aquests llocs en el planejament 
urbanístic (apartat 5), i, a més, la possibilitat dels ajuntaments de declarar 
aquests llocs de la memòria d'interés local (apartat 6). Prescripcions totes elles 
el contingut de les quals ja està regulat en la part dispositiva de la Llei 
14/2017. 

 
El procediment d'inscripció està regulat en els articles 22 i següents de 

la Llei així com el règim general de protecció i conservació i la protecció en 
relació amb instruments d'ordenació del territori, urbanisme i medi ambient. 

 
Per tal motiu, les prescripcions recollides en els apartats 3 a 6 de la 

disposició projectada es consideren innecessàries, i no s’han de regular 
tampoc en la part final del text normatiu. 

 
A més, ha de tindre's en compte que està en tramitació el Projecte de 

decret del Consell pel qual es desenvolupa la Llei de la Generalitat 14/2017, 
en l'articulat de la qual es projecta regular els Llocs i Itineraris de la Memòria 
Democràtica valenciana, i que recentment ha sigut aprovada la Llei estatal 
20/2022, de 19 d'octubre, de memòria democràtica. 

 
Per consegüent, aquest òrgan consultiu estima que per raons de 

seguretat jurídica la disposició addicional projectada hauria d'incloure només 
els primers tres apartats. 

 
 

 TÍTOL III. MESURES D'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I DE 
RESTRUCTURACIÓ D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA 
GENERALITAT. 
   
 CAPÍTOL II. MESURES ORGANITZATIVES RELATIVES A ENS 
ADSCRITS A la CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC. 

 Secció primera. Institut Valencià de Finances. 

 Es proposa completar la redacció del títol que encapçala la secció 
primera afegint l'acrònim (IVF), tal com figura en el text de l'exposició de 
motius (apartat VII) i en el propi dels articles de l'Avantprojecte respecte a la 
modificació legal del règim jurídic de l’Institut citat. 
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 A l'article 167. Es modifica el número 3 de l'apartat I de l'article 
171 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. 

 En l'apartat VII de l'exposició de motius de l'Avantprojecte de llei es 
justifica la proposta de modificació del seu règim jurídic a fi d’«agilitar 

l'instrument mitjançant el qual es reflectiran les obligacions de l'IVF, en la 

gestió, suport i assistència de pimes, autònoms i emprenedors i sectors 

productius de la Comunitat Valenciana». 

  Per part seua, l'Informe justificatiu fonamenta la proposta de 
modificació del seu règim jurídic, en: «el gran increment experimentat en 
l'activitat de l'IVF i tenint en compte la celeritat que requereix la posada a la 
disposició de la societat valenciana dels fons en un context de crisi econòmica 
o social la posada a la disposició de la societat valenciana dels fons en un 
context de crisi econòmica o social». 
  
 Acarat el nou text amb l'encara vigent, s'efectua expressament la 
inclusió entre els diferents destinataris de les accions de l'IVF, a les persones 
físiques i jurídiques, entre elles les grans companyies, i s’amplia, per tant, el 
seu àmbit d'actuació, a les empreses que operen en el territori valencià, a fi 
de secundar, en suma, el teixit productiu de la Comunitat Valenciana.  

 A més a més, introdueix en l'àmbit dels convenis la Resolució conjunta 
aprovada en cada cas pel conseller d'Hisenda i Model Econòmic, en qualitat 
de president de l'IVF i el conseller responsable de l'òrgan competent de la 
Generalitat Valenciana que promoga el corresponent programa de suport per 
a les empreses i altres interessats. 
 

 En suma, la proposta de modificació del seu règim jurídic no comporta 
variacions que oferisquen objeccions legals per a l’aprovació. 

  

Secció segona. Agència per a la Digitalització i la Ciberseguretat de 
la Generalitat (ADiC). 

 A l'article 170. Creació de l'Agència per a la Digitalització i la 
Ciberseguretat de la Generalitat (ADiC). 

 Es crea «l'Agència per a la Digitalització i la Ciberseguretat de la 

Generalitat (ADIC)» que es cataloga en el propi text expositiu (apartat VII) com 
a «entitat de dret públic que tindrà com a objecte el disseny i l'execució de 

mesures per a millorar els nivells de transformació digital i de ciberseguretat 

de la Generalitat i agilitar la contractació de serveis i subministraments i la 

gestió del talent en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació 

seguint les directrius de la política general del Consell».  
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La proposta es limita a crear l'entitat i a regular els aspectes nuclears 
de funcionament i règim jurídic i ha seguit la tramitació exigida per la 
normativa en vigor, incorporant en el procediment els necessaris informes 
favorables per a l’aprovació, especialment la Memòria econòmica que justifica 
la dotació en els programes pressupostaris dels recursos per a la posada en 
marxa de l'Agència, per la qual cosa des de l'ordre jurídic procedimental res 
obstaria per a l’aprovació.  
 
 Això no obstant, es formulen les observacions següents a la Llei 
projectada: 
 
 U. Naturalesa jurídica. 
 
  En l'apartat 3 s'hauria de vincular a un termini màxim temporal 
l'aprovació dels estatuts de l'Agència, per raons de seguretat jurídica i al no 
poder desenvolupar l'Agència amb plenitud les seues funcions sense comptar 
amb l'assenyalat reglament d'organització i funcionament de l'Agència, atés 
que la regulació legal necessita del ràpid desenvolupament reglamentari. 
 
 Quatre. Funcions.  
 

En la seua estructura interna, la classificació en apartats mitjançant 
criteri alfabètic no es correspon amb la recomanada en l'article 26.1 del Decret 
24/2009, citat, respecte a la divisió interna de l'article en cardinals aràbics. 

 
Per la qual cosa és convenient que tal previsió es reculla en el text 

definitiu del Projecte de llei. 
 

 Per part seua, en la redacció de l'apartat b) hauria d'incloure's l'acrònim 
(TIC) en la citació de l'article 93 del Reglament aprovat pel Decret 220/2014, 
de 12 del Consell, tal formulació figura repetidament en la referencia 
normativa unit a «tecnologies de la informació i comunicacions» de la 
Generalitat. 

 El contingut de l'apartat j) que integra un calaix de sastre habilita 
perquè en la normativa de desenvolupament s'incloguen altres funcions de 
l'Agència, que en tot cas hauran de respectar la Llei de creació, tenint en 
compte que les disposicions generals que eventualment atribuïsquen més 
funcions a l'Agència hauran d’emparar-se en les prescripcions de la Llei, sense 
innovar, apartant-se del seu text. 
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 Cinc. Òrgans de l'Agència. 
 
 Ha de preveure's la presència equilibrada de dones i homes en la 
composició dels òrgans col·legiats, en aplicació del que preveu en la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes. 

 Aquesta observació es considera essencial a l'efecte de l'article 77.3 
del Reglament d'aquest Consell Jurídic Consultiu. 

 
 
CAPÍTOL III. MESURES ORGANIZATIVAS RELATIVES A ENS 

ADSCRITS A la CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT 
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. 

 
Secció única. Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA). 
 
A l'article 171. Es modifica l'article tretze de la Llei 4/1991, de la 

Generalitat Valenciana, de 13 de març, de creació com a entitat 
autònoma de la Generalitat Valenciana de l'Institut Valencià 
d'Investigacions Agrària (IVIA). 

 
Conformement a la modificació projectada, l'article 13 de la Llei 4/1991, 

que queda redactat com segueix: 
 

 «L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries podrà contractar personal 
laboral propi en els termes i condicions que, a aquest efecte, establisca la 
legislació bàsica o autonòmica en la matèria, per a l'acompliment de funcions 
no reservades en els cossos, escales i agrupacions professionals funcionarials 
adscrits a aquest». 
 
 En l'Informe de necessitat i oportunitat del director de l'IVIA de data 18 
d'octubre de 2022 es justifica la modificació en «l'adaptació a la normativa 
estatal adequar la normativa de l'IVIA a les reformes legislatives publicades 
recentment en matèria de contractació laboral (Reial decret llei 5/2022, de 22 
de març), i a la modificació de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació 
(Llei 17/2022, de 5 de setembre). Per això s'han d'introduir determinades 
modificacions en la normativa pròpia de l'IVIA per a possibilitar una millor 
gestió de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector 
agroalimentari valencià i per a donar compliment a la normativa anteriorment 
esmentada». 
  

Per tot això, no s'aprecia cap objecció a la modificació plantejada en 
termes de legalitat. 
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CAPÍTOL IV. MESURES ORGANITZATIVES RELATIVES A ENS O 
ÒRGANS ADSCRITS A LA CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA DE 
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT. 

 
Secció única. Institut Cartogràfic Valencià. 

  
 A l'article 172. Es modifica l'article 3 de la Llei 2/2020, de 2 de 
desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut  
Cartogràfic Valencià. 
 
 Les modificacions projectades en relació amb els articles 3 i 4 de la Llei 
2/2020 per la que es regula l'Institut Cartogràfic Valencià tenen per objecte 
delimitar la competència del citat organisme autònom en matèria de 
geomàtica, distingint aquesta matèria de la cartografia temàtica.  
 
 Per part seua, la modificació de l'article 15, mitjançant l'addició d'un 
nou apartat 4, persegueix preveure expressament la dependència orgànica del 
citat Institut del personal que realitzara les funcions de geomàtica, i la 
Direcció General de Funció Pública ha emés un Informe, de 14 de juliol de 
2022, sense cap objecció jurídica. 
 
 Sense perjudici de l'anterior, l’apartat 4, últim incís, de l'article 3 de la 
Llei 2/2020 assenyala que «Específicament, l'Institut Cartogràfic Valencià   podrà 

establir servituds forçoses per a instal·lar senyals geodèsics o geofísics que es 

consideren d'utilitat pública amb la finalitat d'imposició o modificació de servituds». 
 
 Encara que el paràgraf anterior constituïsca una reiteració del que 
estableix ja la vigent Llei 2/2020, atés que les servituds forçoses constitueixen 
una manifestació de potestat expropiatòria, l'exercici de la qual correspon en 
exclusiva, de conformitat amb l'article 2 de la Llei d'expropiació forçosa de 
1954, a les entitats territorials -i no als ens instrumentals de l'Administració-
, se suggereix que s'aclarisca que l'expressió «podrà establir servituds forçoses» 
suposa la facultat de l'organisme autònom Institut Cartogràfic Valencià de 
sol·licitar a l'Administració territorial, l'exercici d'aquesta potestat a favor seu (com a 
beneficiari), per al compliment dels seus fins. 
 
 

CAPÍTOL V. MESURES ORGANITZATIVES RELATIVES A ENS 
ADSCRITS A la CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I 
SOCIETAT DIGITAL. 

 
Secció única. Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (Avap). 

 
Recomanem, amb caràcter previ, que s'adapte el llenguatge emprat en 

les modificacions contingudes en aquesta secció, emprant fórmules neutres 
que permeten visibilitzar a les dones. En concret, en els articles 177 i 178 
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s'hauria de substituir “El President” per “La Presidència” o en l'article 179 “El 
Director general” per “la persona titular de la Direcció general”. 
 
 D'altra banda, haurà de preveure's que la composició dels òrgans 
col·legiats previstos en els nous preceptes s’ha d'ajustar a la presència 
equilibrada de dones i homes, de conformitat amb la ja citada Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes. 
 
 Aquesta observació es considera essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 
Reglament d'aquest Consell Jurídic Consultiu. 
 

A l’article 175. Es modifica l'apartat 2 de l'article 1 de la Llei 
5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència  
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). 

 
La nova redacció del precepte té com a finalitat adaptar-lo a l'actual 

adscripció orgànica de l'AVAP. 
 
 No hi ha res a objectar a aquesta modificació. 
 

A l’article 176. Es modifica l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 
5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència  
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). 

 
L'article 3 de la Llei 5/2006, de 25 de maig regula els fins i funcions de 

l'AVAP. 
 
La nova redacció del precepte suprimeix la referència al sistema 

empresarial, tecnològic, científic, universitari i servei públic valencià, i afig 
sistema valencià d'educació superior, sense que aquest Consell tinga cap 
objecció sobre aquest tema. 

 
A l’article 177. Es modifica l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei 

5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència  
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). 

 
L'article 6 regula el president. Amb la modificació proposada es pretén 

adaptar el text utilitzant llenguatge inclusiu. 
 

A l’article 178. Es modifica la lletra g) de l'apartat 2 de l'article 7 
de la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de creació de 
l'Agència  Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). 

 
L'article 7 de la norma estudiada es dedica al Comité de Direcció. 
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La modificació de la norma canvia una de les seues competències de 
manera que en l'actualitat li correspon formular la proposta del Reglament de 
l'AVAP i amb la modificació estudiada se li atribueix l'aprovació de la proposta 
del Reglament de l'AVAP. 

 
 No hi ha res a objectar a aquesta modificació. 

 
A l’article 179. Es modifica l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 

5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència  
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).  

 
L'article 8.1 de la citada Llei 8/2006 expressa el que es transcriu: 
 
«1. El director general serà nomenat i cessat per decret del Consell de 

La Generalitat, a proposta del president de l'Agència, oït el Comité de Direcció. 
El director general serà persona de reconeguda competència professional 

i integritat necessàries per al bon exercici de les funcions pròpies de l'Agència 
(…)». 

 
Amb la modificació estudiada se suprimeix la forma de designació del 

director general. 
 
Aquest Consell considera que seria recomanable que s'incloguera la 

forma de nomenament conforme amb l'article 17 de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, d'acord amb el qual els alts càrrecs són nomenats pel 
Consell a proposta del conseller competent. 

 
D'altra banda, ha de ressaltar-se que l'Informe realitzat pel director 

general de l'AVAP de 23 de setembre de 2022 assenyala que la modificació de 
l'article 8.1 es deixa sense efecte, i no obstant això sí que es manté en el 
projecte remés a aquest Òrgan, per la qual cosa seria recomanable que 
s'aclarira si es deixa l'actual redacció de l'article o es pretén modificar 
suprimint la forma de designació del director general. 

 
A l’article 180. Es modifica l'article 9 de la Llei 5/2006, de 25 de 

maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència  Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP). 

 
La nova redacció de l'article 9 regula les comissions de l'AVAP, amb la 

redacció actual en lloc de comissions eren comités i àrees. 
 

 No hi ha res a objectar a aquesta modificació. 
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A l’article 181. S'inclou un nou article 9 bis en la Llei 5/2006, de 
25 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència  Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). 

 
L'article 9 bis regula com a òrgans d'assessorament el Consell Assessor 

i la Comissió d'Estudiants. 
 
La regulació dels òrgans administratius està en l'article 5 de la Llei 

40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, que exigeix que la 
creació d'òrgans administratius complisca amb els requisits següents: 
 

«a) Determinació de la forma d'integració en l'Administració Pública de 
què es tracte i la dependència jeràrquica. 

b) Delimitació de les funcions i competències. 
c) Dotació dels crèdits necessaris per a la posada en marxa i 

funcionament». 
 
D'acord amb el precepte transcrit aquest Consell considera que seria 

aconsellable que s'introduïra en el precepte estudiat la regulació dels aspectes 
enumerats en l'article 5 de la Llei 40/2015, transcrit. 

 
A l’article 182. Es modifica la lletra b) de l'article 11 de la Llei 

5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència  
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). 

 
L'article 11 regula els recursos econòmics de l'AVAP. Amb la nova 

redacció se suprimeixen els procedents d'empreses i entitats col·laboradores. 
 
A l’article 183. Es modifica l'article 13 de la Llei 5/2006, de 25 de 

maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència  Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP). 

 
La modificació de l'article 13 té per objecte l'adaptació formal del títol 

de la Llei. 
 

 No hi ha res a objectar a aquesta modificació. 
  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
 A la disposició addicional primera. Comptabilització pels òrgans 
gestors de determinades despeses sotmeses a control financer 
permanent. 
 
 Respecte d'aquelles despeses sotmeses a control financer permanent 
per no estar subjectes a fiscalització prèvia en els termes de l'article 101 de la 
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Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental 
i de subvencions, o per haver-se acordat la substitució d’aquesta d’acord  amb 
el que disposa l'article 98.2 de la mateixa llei, el Consell, a proposta de la 
Intervenció General de la Generalitat, podrà acordar de forma motivada que 
la presa de raó en comptabilitat de les citades despeses es realitze pels propis 
òrgans gestors. 
 
 Se suggereix, per raons de tècnica normativa, que s'incorpore el 
contingut d'aquesta disposició addicional al propi text de la Llei 1/2015, i no 
com a disposició addicional de la Llei de mesures fiscals. 
 
 A la disposició addicional segona. Guàrdies del personal al servei 
de l'Administració de Justícia en situació d'incapacitat temporal. 
 
 Aquesta disposició assenyala que «A partir de l'1 de gener de 2023, la 
Generalitat Valenciana abonarà l'import de les retribucions al personal 
funcionari al servei de l'Administració de Justícia que es trobe en situació 
d'incapacitat temporal, pels serveis de guàrdia que haguera hagut de realitzar 
en el seu òrgan de destinació de no trobar-se en aquesta situació». 
 
 La modificació proposada obeeix, conformement al que estableix 
l'Informe de la directora general de Modernització i relacions amb 
l'Administració de Justícia, de 21 de juny de 2022, a la doctrina mantinguda 
pels tribunals en matèria de retribucions corresponents a les guàrdies que el 
personal funcionaris al servei de l'Administració de Justícia haguera hagut de 
realitzar si no s’haguera trobat en situació d'incapacitat temporal, en què es 
reconeix el dret de tals funcionari a la seua remuneració, i és exponent d’això 
la Sentència núm. 14173/2019, del Jutjat contenciós administratiu núm. 8 
de València.  
 
 En el citat Informe de la directora general de Modernització i Relacions 
amb l'Administració de Justícia assenyala que «Amb posterioritat a aquesta 
Sentència (núm. 1173/2019) s'ha produït el pronunciament constant dels 
jutjats contenciosos administratius de la Comunitat valenciana estimant totes 
les demandes plantejades pel personal funcionari al servei de l'Administració 
de Justícia, així com les sol·licituds d'extensió d'efectes de sentències 
presentades». 
  
 Pel que cap objecció sobre aquest tema efectua aquest Consell amb 
vista a la precitada disposició addicional segona. 

 
 A la disposició addicional tercera. Efectes del silenci administratiu 
en autoritzacions de centres docents. 
 
 En la present disposició es regulen els efectes del silenci administratiu 
en relació amb els procediments regulats pel Reial decret 332/1992, de 3 
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d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats, per a impartir 
ensenyaments de règim general no universitaris; pel Reial decret 806/1993, 
de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya; pel Reial 
decret 321/1994, de 25 de febrer, sobre autorització a centres docents privats 
per a impartir ensenyaments artístics, i pel Decret 132/2012, de 31 d'agost, 
del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial 
a la Comunitat Valenciana. 
 
 Dit això, l'incís «quan no recaiga resolució expressa en els terminis 
assenyalats en cada cas es podran entendre desestimades les sol·licituds que 
els van iniciar» hauria de matisar-se, en línia amb el que estableix l'article 
24.1 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu, de la manera següent: 
«quan no es notifique resolució expressa en els terminis assenyalats en cada 
cas es podran entendre desestimades les sol·licituds que els van iniciar». 
 
 D'altra banda, atés que l'article 24.1 de la citada Llei 39/2015 
assenyala que «Quan el procediment tinga per objecte l'accés a activitats o el 
seu exercici, la llei que dispose el caràcter desestimatori del silenci haurà de 
fundar-se en la concurrència de raons imperioses d'interés general» i que el 
segon paràgraf del mateix article 24 disposa que «El silenci tindrà efecte 
desestimatori en els procediments… l'estimació dels quals tinguera com a 
conseqüència que es transferiren al sol·licitant o a tercers facultats relatives al 
domini públic o al servei públic», hauria de justificar-se expressament en la 
part expositiva de la norma projectada la justificació del silenci negatiu en els 
supòsits projectats en la present disposició addicional. 
 
 La necessitat d'acomodar la norma projectada al que disposa l'article 
24 de la Llei 39/2015, determina que les observacions anteriors siguen 
essencials a l'efecte de l'article 77.3 del reglament d'aquest Consell. 
  
 A la disposició addicional quarta. Expropiacions derivades de noves 
actuacions en infraestructures públiques. 

 
La present disposició té per objecte la declaració de «necessitat d'urgent 

ocupació dels béns i drets afectats» a l'expropiació forçosa a conseqüència de 
l'execució de les actuacions viàries que es relacionen en la citada disposició. 
Es tracta d'una tècnica que és reiterada en diferents anys en la Llei de 
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la 
Generalitat. 

 
Com ja es va mantindre en els dictàmens 489/2020 i 638/2021, 

procedeix recordar que l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa (LEF) 
estableix que, excepcionalment i mitjançant acord del Consell de Ministres, o 
òrgan de govern corresponent en les comunitats autònomes, podrà declarar-
se urgent l'ocupació dels béns afectats per l'expropiació a què done lloc la 
realització d'una obra o finalitat determinada. A la nostra comunitat 
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autònoma correspondria, per consegüent, al Consell de la Generalitat la 
declaració d’«urgent ocupació». 

 
La possibilitat de la declaració d'urgència per disposició legal ha sigut 

avalada pel Tribunal Suprem, en la Sentència de 12 de desembre de 2011 
(rec. 4575/2008). En aquesta Sentència el recurrent va formular recurs de 
cassació contra la Sentència d'instància que va declarar la conformitat a dret 
de la declaració d'urgència efectuada per Llei. Segons el recurrent, «La 
Sentència, en declarar "correctament feta" l'esmentada declaració està 
incorrent en abús en l'exercici de la jurisdicció i, al mateix temps, un defecte en 
l'exercici de la jurisdicció el no plantejament de la qüestió d'inconstitucionalitat 
en relació a l'article 92 de la Llei 24/2001»: 

 
El Tribunal Suprem conclou en l'expressada Sentència de 2011 que «el 

fet que la declaració d'urgència s'haja realitzat per la Llei 24/2001 no comporta 
per si mateixa cap dels defectes a què es refereix l'art. 88.1,a ) i d) de la Llei 
jurisdiccional, ni pels recurrents es posa de manifest en què ha consistit l'abús 
o excés de jurisdicció denunciat més enllà d'entendre no procedent que la 
declaració d'urgència es faça a través d'una Llei d'acompanyament als 
pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2002, sense que del fet que 
s'haja aprofitat aquesta llei per a realitzar tal pronunciament es deduïsca la 
invasió de cap competència per part de les Corts Generals. Tot això a més 
d'oblidar els recurrents que és únicament competència de la Sala d'instància 
determinar si la norma amb rang de llei aplicable al cas i de la validesa del 
qual depén la sentència, puga ser contrària a la Constitució, per la qual cosa la 
falta de plantejament de la qüestió d'inconstitucionalitat no determina, per si 
mateix, la falta de competència o un abús, excés o defecte de jurisdicció per 
part de la Sala d'instància. 

 
Per tant, la declaració d'urgència va ser correctament realitzada sense 

que calga entendre infringit l'art. 52 de la LEF (...)». 
 
Ara bé, malgrat la possibilitat, admesa pel Tribunal Suprem, de 

declarar la necessitat d'urgent ocupació per llei, l'admissió d'aquesta mena de 
declaracions d'urgència –com afirma aquesta Institució- suposa una 
disminució de les garanties judicials per a l'expropiat a conseqüència que la 
llei és immune al control dels òrgans de la jurisdicció ordinària, sense 
perjudici de l'eventual qüestió d'inconstitucionalitat, sent més garantista dels 
drets dels ciutadans la seua declaració pel Consell, mitjançant Decret, 
susceptible de recurs davant la citada jurisdicció ordinària. 

 
Pel que hauria de reconsiderar-se aquesta forma de conducta per part 

del legislador autonòmic, reservant al Consell la declaració d’«urgent 
ocupació» a què es refereix l'article 52 de la LEF, per ser, com s'ha dit, més 
garantista. 
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D'altra banda, l'article 56 del Reglament d'expropiació forçosa, pel qual 
es desenvolupa la precitada Llei, imposa que «L'acord en què es declare la 
urgent ocupació de béns afectats per una expropiació haurà d'estar 
degudament motivat amb l'exposició de circumstàncies que, si escau, 
justifiquen l'excepcional procediment previst en l'article 52 de la Llei...». 

 
Tenint en compte aquesta exigència legal de motivació, en la part 

expositiva de la norma projectada es disposa que «En particular destaquem les 
disposicions addicionals quarta i cinquena, que declaren la necessitat de la 
urgent ocupació en expropiacions, l'addicional quarta, per a diferents 
actuacions viàries amb l'objectiu fonamental de millorar la seguretat viària en 
les carreteres autonòmiques, així com la mobilitat ciclopeatonal i atés que es 
considera imprescindible que l'inici de l'execució d'aquestes obres es produïsca 
durant 2023, resulta necessari agilitar el procés per a l'obtenció dels terrenys 
requerits. 

La disposició addicional cinquena declara la urgent ocupació dels 
terrenys que s'inclouen en aquesta, per a possibilitar el desenvolupament del 
Pla de Millora d'Accessos a la costa i gaudi de la ribera de la mar (PACMAR), 
amb la finalitat de preservar i posar en valor l'espai litoral des del punt de vista 
de la conservació activa promoguda per l'Estratègia Territorial Europea, 
millorant l'accessibilitat a la costa, augmentant l'ús i gaudi del litoral per part 
dels usuaris, fomentant la mobilitat per als vianants i ciclista, i posant en valor 
polítiques inclusives i d'integració social que consideren l'existència d'usuaris 
amb funcionalitats molt diverses». 

 
Les explicacions recollides anteriorment s'estimen insuficients a 

l'efecte de  justificar la declaració d’urgent ocupació. No ha d'oblidar-se que els 
requisits imprescindibles perquè procedisca la urgent ocupació són: 1r) la 
concurrència d'excepcionals circumstàncies per al que haurà de prendre's en 
consideració el factor temps i justificar el caràcter inajornable de la decisió i 
la impossibilitat d'emprar el procediment ordinari, i 2n) una rigorosa 
motivació (STS de 14 de març de 2006). 

 
Si es manté la redacció projectada, aquesta observació seria essencial 

a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament d'aquest Consell. 
 

 A la disposició addicional cinquena. Expropiacions derivades de 
noves actuacions derivades del Pla d'Actuacions en la costa i gaudi de la ribera 
de la mar (PACMAR). 

La present disposició té per objecte la declaració d'urgent ocupació dels 
béns i drets afectats d'expropiació forçosa, a conseqüència de les obres 
incloses en el Pla d'actuacions en la costa i gaudi de la ribera de la mar (PACMAR) 

que es relacionen en la citada disposició. 
 

 Per que es refereix a la declaració d'urgència, en l'Informe de l'Advocacia 
de la Generalitat, de 2022, s'assenyala que «Crida l'atenció la pobra motivació 
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per a aplicar la declaració d'urgència, perquè en l'informe de necessitat que 
s'acompanya a l'expedient únicament es diu que “En previsió d'aquestes 
circumstàncies (la possible execució de les obres), és necessària la declaració 
d'utilitat pública o interés social i urgent ocupació dels terrenys afectats per les 
obres de regadiu citades per a, en cas de ser necessari, poder iniciar els 
corresponents expedients expropiatoris”. Aquesta frase no motiva la urgència 
de la declaració. Probablement es tracta d'obres l'execució de les quals estiga 
prevista, però no de manera immediata, i en tal cas podria declarar-se 
l'ocupació pel Consell a través del procediment ordinari. Si no és així, hauria 
d'incorporar-se en l'expedient i en l'exposició de motius de l'avantprojecte la 
motivació de la urgència, ja siga pels terminis d'execució, pel seu immediat inici 
o per la circumstància que en aquest cas concret la justifique». 
 
 Després d'aquest Informe, en l'Informe de 18 d'agost de 2021, del 
director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, s'indica que «S'ha motivat 
en l'exposició de motius la urgència de la declaració, basada en els terminis 
d'execució del calendari d'aplicació del període transitori del Programa de 
desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, i en 
compliment de la llei de pressupostos de la Generalitat per a les actuacions en 
matèria de regadius, considerades d'interés general per la Llei 5/2019 
d'Estructures Agràries». 
 

No obstant això, no consta en la part expositiva de la norma projectada 
la referida motivació de la declaració d'urgent ocupació que preveu la 
disposició addicional projectada, per la qual cosa es reitera la necessitat de 
procedir a aquesta motivació i a la justificació dels requisits imprescindibles 
perquè procedisca la urgent ocupació: 1r) la concurrència d'excepcionals 
circumstàncies per al que haurà de prendre's en consideració el factor temps 
i justificar el caràcter inajornable de la decisió i la impossibilitat d'emprar el 
procediment ordinari, i 2n) una rigorosa motivació (STS de 14 de març de 
2006). 

 
 Aquesta observació seria essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 

Reglament d'aquest Consell. 
 

 
 A la disposició final primera. Autorització al Consell per a refondre 
les disposicions legals vigents en matèria d'habitatge. 
 
 Aquesta disposició projectada assenyala que «S'autoritza el Consell, a 
proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria 
d'habitatge, perquè en el termini d'un any, procedisca a la redacció d'un text 
refós de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de 
l'habitatge de la Comunitat Valenciana; de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de 
la Generalitat, d'Habitatge de la Comunitat Valenciana; del Decret llei 6/2020, 
de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat 
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Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte, i, si foren aprovats amb 
anterioritat a l'aprovació del present text legislatiu, les lleis actualment en 
tramitació, així com perquè es procedisca a regularitzar, aclarir i harmonitzar 
els textos legals que hagen de ser refosos». 

 
La precitada disposició recull la delegació legislativa al Consell perquè 

aprove un text refós en els termes de la llei de delegació legislativa. La norma 
projectada autoritza no sols la refosa del text sinó que vaja més enllà i inclou 
també la facultat de «regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que 
hagen de ser refosos». 

 
Com recorda el Tribunal Suprem, en la Sentència de 28 de març de 

2012, rec. 387/2010, «la labor que el legislador confia al Govern és purament 
tècnica i no creadora perquè consisteix a sistematitzar i articular en un text únic 
una pluralitat de lleis que incideixen en un mateix objecte, sense innovar la 
regulació material que d'aquesta pluralitat normativa resulta, encara que no 
necessàriament ha de ser aquesta tasca refonedora una simple reordenació 
mecànica o ordinal, implicant a vegades un aliquid novi sobre la situació 
anterior, si bé amb els límits abans exposats. Això suposa amb freqüència un 
judici de fons sobre la interpretació sistemàtica de les normes refoses i la 
necessitat de la integració en un cos legal únic». 

 

Afig l'Alt Tribunal que «Són raons de seguretat jurídica les que 
aconsellen que es mantinga la unitat en els cossos legislatius que regulen una 
determinada matèria, perquè la dispersió i la incoherència en l'ordenament 
jurídic dificulta la interpretació i aplicació de les lleis. La finalitat principal de la 
refosa és sempre mantindre o crear un cos legal únic en relació amb una 
determinada matèria objecte de regulació, evitant la dispersió o fragmentació 
normativa, finalitat que, com a criteri hermenèutic, té especial importància quan 
es tracta de donar contingut al mandat de delegació…». 

 
Dit això, en la disposició projectada l'incís en el termini d'un any, ha de 

completar-se de la manera següent: en el termini d'un any des de l'entrada en 
vigor de la present llei. 

 
D'altra banda, la precitada disposició delimita, per tal de facilitar la 

labor de refosa, la llista de normes que es desitja que siguen objecte de refosa, 
incloent una clàusula oberta referida a «si foren aprovats amb anterioritat a 
l'aprovació del present text legislatiu, les lleis actualment en tramitació».  

 
En relació amb el paràgraf anterior, s'estima que resulta excessivament 

imprecís l'incís «si foren aprovats» així com la referència a les «lleis actualment 
en tramitació», per la qual cosa haurien de suprimir-se, o concretar-se en 
major mesura, remetent-se a les lleis que es dicten expressament sota el títol 
competencial d'habitatge (article 49.1. 9a de l'Estatut ) i estiguen vigents a la 
data de l'aprovació del text refós. 
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S'han formulat observacions essencials als articles 63 (dos), 74, 77, 79, 

80, 146, 170 –apartat cinc-, a la composició equilibrada dels òrgans col·legiats 
de la AVAP i a les Disposicions Addicionals tercera, quarta i cinquena de 
l'Avantprojecte objecte de dictamen. 

 
 

III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa 

i financera, i d'organització de la Generalitat per a l'any 2023 és conforme 
amb l'ordenament jurídic, sempre que es tinguen en compte les observacions 
essencials formulades. 

 
  

V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 
 València, 2 de novembre de 2022 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SR. CONSELLER D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC 
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VOTO PARTICULAR 
 
 
 

Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen 673/2022 
(Expediente núm. 716/2022) aprobado por el Pleno de este Consell de 2 de 
noviembre 2022 sobre el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat  para el año 
2023. 

 
Discrepo respetuosamente de la opinión mayoritaria del Pleno, respecto 

al artículo 73 del anteproyecto, el cual modifica el art. 1.c) del Decreto-Ley 
6/2020, de 5 de junio del Consell para la ampliación de vivienda pública en 
la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto, puesto 
que considero que el textual propuesto es contrario al ordenamiento jurídico. 
Igualmente, muestro mi discrepancia con la observación de carácter esencial 
que se realiza al art. 170 del anteproyecto relativa a la exigencia de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los órganos colegiados de la ADIC, que 
se reitera como una observación general,  de carácter esencial, respecto a los 
órganos colegiados de la AVAP de los arts. 175 y siguientes del anteproyecto, 
en los que se modifica la Ley 5/2006, de 25 de mayo, de creación de AVAP. Y 
ello con fundamento en los siguientes motivos: 
 

I. El artículo 73 del anteproyecto, modifica el art. 1.c) del Decreto-Ley 
6/2020, de 5 de junio del Consell para la ampliación de vivienda pública en 
la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto, y amplía 
la titularidad de la Generalitat respecto a los derechos de tanteo y retracto en 
las transmisiones de edificios con un mínimo de cuatro viviendas (antes cinco) 
de destino residencial, cuando se transmita un porcentaje igual o superior al 
80 % de dicho edificio. 

 
Mi discrepancia con la modificación propuesta del Decreto-Ley 6/2020 

no se circunscribe a la reducción del número de viviendas del edificio sobre 
el que se reconoce el derecho, sino que la formulo por considerar que el citado 
Decreto-Ley 6/2020, afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad 
privada y herencia del art. 33 CE e invade competencias exclusivas del Estado 
previstas en el art. 149.1, apartados 8º, 11º, 13º y 18º CE y, en tanto la norma 
es modificativa del Decreto Ley, requiere una observación esencial de carácter 
general a efectos del artículo 77 del Reglamento de este Consell. 

 
En primer lugar, debe establecerse la incidencia del Decreto-Ley en el 

ámbito del derecho fundamental a la propiedad y, desde la misma, extraer si 
cabría admitir las obvias limitaciones sobre el derecho de propiedad que se 
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establecen en la norma (introducción del derecho de tanteo y afección a las 
transmisiones de edificios con un mínimo de cuatro viviendas) y, a tal efecto, 
si opera el límite del art. 53.1 CE, por afectar al contenido esencial del derecho 
fundamental del art. 33 CE. 

 
Es lo cierto que la función social de la propiedad es parte del contenido 

esencial del derecho de propiedad. No operará como límite, sino que se integra 
en el mismo “(…) la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no 
puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los 
intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la 
necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo 
a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. 
Utilidad individual y función social definen por tanto inescindiblemente el 
contenido del derecho de propiedad” (STC 37/1987, de 26 de marzo). 

 
El reconocimiento de derecho de tanteo supone una limitación a la libre 

disposición de las facultades dominicales, pues, entre ellas, se encuentra la 
libre transmisión de la propiedad por parte de su titular. Si se obliga por ley 
a transmitir un bien a una determinada Administración, se limita la plenitud 
del derecho. Así, el correcto entendimiento de la función social de la propiedad 
exige una justificación concreta, respecto al bien objeto de transmisión, que 
permita advertir que la finalidad social pretendida se puede cumplir con ese 
bien determinado, no con otros, sin que sea dable la afirmación genérica sobre 
tal finalidad, en la medida que la propiedad se individualiza en un bien, y la 
función social deberá cumplirse en dicho bien determinado. 

 
Igualmente cuando se impone una restricción en las transmisiones de 

edificios con un mínimo de cuatro viviendas, cualquiera que sea el título de 
transmisión, se produce una limitación a la libre voluntad del titular que 
también afecta la previsión legal de libre disposición del testador en virtud de 
herencia, bien por la institución de heredero o legado, bien por operar tal 
institución ex lege en defecto de testamento. Y a las disposiciones legales para 
la disolución de condominios, adjudicaciones de la liquidación del régimen 
matrimonial, determinaciones del donante a favor de un donatario concreto, 
y un largo etcétera, sobre los modos de adquirir y transmitir la propiedad, 
disciplinados en la normativa civil. Y si tales facultades dominicales se limitan 
por la función social de la propiedad deberá existir una cumplida justificación, 
individualizada, de que tal función se materializa en esos bienes en concreto. 

 
La exigencia de justificación individualizada consta en el art. 33.3º CE: 

“Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada 
de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización 
y de conformidad con lo dispuesto por las leyes” así como en el art. 349, Código 
Civil: “Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente 
y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente 
indemnización. Si no procediere este requisito, los Jueces ampararán y, en su 
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caso, reintegrarán en la posesión al expropiado”, operando como garantía de 
protección del derecho, en la medida que individualiza en el bien concreto la 
necesidad de justificación de la causa de utilidad pública.  

 
Igualmente, el derecho a la propiedad privada queda desnaturalizado, 

y sin contenido, cuando se le somete permanentemente a suplir las carencias 
del parque público vivienda, siendo la Administración la que está llamada al 
cumplimiento de tal misión. La dotación del parque público de vivienda debe 
materializarse a través de las vías menos gravosas, esto es, las que no incidan 
en los derechos fundamentales de los administrados. Y sólo cuando resultase 
imposible no dotar dicho parque público a través de los mecanismos que se 
articulan en la legislación vigente para la obtención de viviendas de protección 
pública, cabría plantear, como ultima ratio, la intervención en la propiedad 
privada pero de forma individualizada, no genérica. La opción de intervenir la 
propiedad privada como vía alternativa, y no subsidiaria, para el incremento 
del parque público de vivienda, convierte en ordinario el carácter excepcional 
que debe presidir toda limitación de los derechos fundamentales. 

 
La regulación contenida en el Decreto-Ley, en la medida que no justifica 

particularmente la idoneidad de la limitación pretendida  para así determinar 
cómo da cumplimiento a la función social en cada uno de los bienes afectados, 
-que por el contrario afecta de plano la plenitud de las facultades dominicales- 
no respeta el contenido esencial del derecho fundamental a la propiedad y se 
infringe el límite del art. 53.1 CE. Pues la función social de la propiedad no es 
una patente de corso que permita, de modo indiscriminado, limitar derechos 
dominicales a voluntad del legislador autonómico. Cuando desde la genérica 
invocación de la función social se establece un límite efectivo y concreto al 
derecho a la propiedad privada y a la herencia, se corre el riesgo de hacer 
irreconocible el derecho fundamental, que lo transforma en una propiedad 
colectivizada, al albur de la voluntad del poder constituido. 

 
En segundo lugar, en el aspecto estrictamente competencial, el Decreto-

Ley invade competencias exclusivas del Estado. La justificación residenciada 
en la competencia autonómica en materia de vivienda, tiene su límite en las 
competencias exclusivas del Estado. La STC 16/2018, indica: “La Comunidad 
Autónoma es competente para incidir, mediante regulaciones orientadas a 
atender los intereses generales relacionados con la garantía a los ciudadanos 
del disfrute de una vivienda digna, en la delimitación del derecho de propiedad, 
concretamente en la definición de su función social. Ahora bien, como hemos 
indicado, el establecimiento por el legislador competente de los deberes 
inherentes a la función social de un tipo de propiedad debe realizarse en el 
marco de la Constitución”. 

 
Por una parte, el Decreto-Ley afecta a la legislación civil pues altera el 

régimen de la propiedad, herencia, división de cosa común, liquidación del 
régimen económico matrimonial y otras instituciones de derecho común sobre 
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la transmisión de la propiedad, que corresponde en exclusiva al Estado (art. 
149.1.8ª CE). Por otra parte lo referente a la inclusión del derecho de tanteo 
en procedimientos de ejecución hipotecaria, afecta a la competencia exclusiva 
en materia de bases de planificación general de la economía (art. 149.1.13ª 
CE), las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros (art. 149.1.11ª 
CE) y expropiación forzosa (art.149.º1.18ª) como lo ha venido reconociendo el 
Tribunal Constitucional (por todas, STC 16/2018, de 22 de febrero).  

 
A estos efectos, la STC 93/2015 considera que “la adición por la norma 

autonómica de un nuevo mecanismo orientado a satisfacer esa misma situación 
de necesidad rompe el carácter coherente de la acción pública en esta materia, 
acción pública que el Estado articula con ese carácter como medio de obtener 
simultáneamente los objetivos de política económica indicados; el uso de la 
competencia autonómica en materia de vivienda, al interferir de un modo 
significativo en el ejercicio legítimo que el Estado hace de sus competencias (art. 
149.1.13 CE), menoscaba la plena efectividad de dicha competencia estatal, 
determinando su inconstitucionalidad y nulidad”. 

 
Por todo ello, considero que el Decreto-Ley 6/2020, afecta al contenido 

esencial del derecho a la propiedad privada y herencia del art. 33 CE e invade 
competencias exclusivas del Estado previstas en el art. 149.1, apartados 8º, 
11º, 13º y 18º CE y, en tanto la norma proyectada es modificativa del Decreto 
Ley, requiere una observación esencial por vulnerar el ordenamiento jurídico, 
a los efectos del artículo 77 del Reglamento de este Consell. 

 
 
II. Respecto a la observación esencial en la que se requiere la exigencia  

expresa de una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos 
colegiados (art. 170 del anteproyecto sobre los órganos colegiados de la ADIC, 
y arts. 175 y siguientes del anteproyecto respecto a los órganos colegiados de 
la AVAP), formulo mi discrepancia con el parecer de la mayoría del Pleno del 
Consell por los siguientes motivos: 

 
 
1.- No es necesario, en un Dictamen del Consell, apercibir del deber de 

respetar el ordenamiento jurídico con carácter general, pues sólo cabe realizar 
tal apercibimiento cuando se aprecie alguna infracción del mismo. Menos aún 
escoger en la plenitud del ordenamiento, una norma o criterio general que no 
resulta infringido en el proyecto normativo sometido a nuestro parecer con la 
exclusiva finalidad de que conste expresamente, en el contenido Dictamen, la 
voluntad de la mayoría del Consell de que la misma sea citada. Sin embargo, 
la observación general realizada, sobre la necesidad de presencia equilibrada 
en los órganos colegiados -cuya creación prevé el anteproyecto- adolece de tal 
innecesariedad, pues ni la norma proyectada infringe tal criterio general (pues 
ese es el valor jurídico del supuesto mandado de “presencia equilibrada”) ni 
los Dictámenes de este Consell debería privilegiar unas determinadas normas 
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de rango legal de nuestro ordenamiento jurídico, respecto a otras. Hacerlo es, 
por tanto, establecer una preferencia, una prelación injustificada. 

 
 
2.- La composición del órgano previsto en el art. 170 del anteproyecto, 

apartado cinco, 3º, el “Consejo de Dirección” de la ADIC está determinado 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 propone 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 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 no se establece con vistas a la participación en 
tal órgano -los cargos no son elegidos por su sexo, con el fin de que un futuro 
órgano colegiado cumpliese el criterio de paridad-. 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 “Consejo de Dirección” 

respete el equilibrio de sexos en su composición, y atendido que dicho órgano 
lo componen los titulares de unos determinados cargos, y que el sexo de tales 
titulares -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 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 modificando la configuración del órgano, creando 
uno 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, diferente, supone alterar la voluntad del 
titular de la potestad legislativa, y es 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 unos concretos departamentos vulneraría 
el ordenamiento jurídico salvo que el azar permitiese que el conjunto de sexos 
de los cargos fuese paritario. Siguiendo tal razonamiento habría que cambiar, 
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o bien el sexo de los titulares de los cargos, bien la composición de ese órgano, 
pues la composición propuesta 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 -y para eso se 
define su concreta composición- sino que el órgano cumpla con el principio 
de equilibrio de sexos. Si no lo cumple, el criterio que este Consejo defiende 
es que se cambie 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”, el cual prevé: “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 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 así ha sido diseñado- 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 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 de ley, es improcedente y vulnera el principio de seguridad jurídica. 

 
 
3.- Por su parte, los arts. 175 y siguientes del anteproyecto regulan los 

órganos colegiados de la AVAP, y en todos ellos se indica que la determinación 
de la composición se establecerá reglamentariamente. Tal previsión determina 
que las cuestiones sobre la composición -equilibrada o no- del órgano serán 
establecidas por norma reglamentaria. No es el anteproyecto normativo el que 
determina la composición del citado órgano, ni, por tanto, cabría hacer -por 
parte de este Consell- precisión alguna sobre aquello que no es objeto de la 
norma: la composición equilibrada del órgano. El desarrollo reglamentario del 
anteproyecto será el que, en su caso, tendrá que procurar cumplir con el 
criterio general de presencia equilibrada al establecer la composición de dicho 
órgano colegiado y, cuando tal norma reglamentaria sea objeto de Dictamen, 



 87

se realizarán las precisiones que correspondan sobre el cumplimiento del ya 
mentado criterio general de actuación. 

 
 
4.- Asimismo, y respecto a la pretendida obligatoriedad de la presencia 

equilibrada en los órganos colegiados, debo reiterar mi posición -constante- a 
la no exigibilidad de la misma, pues se trata de un criterio general que deberá 
procurarse, pero que, en sí misma, carece de carácter imperativo. Establecer 
la necesidad de consignar expresamente en la norma el principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en la composición de órganos colegiados, 
implicaría la existencia de un mandato en norma superior que exigiese de 
forma imperativa que la norma contuviese tal mención. Sin embargo, ni existe  
mandato imperativo, ni es obligación jurídica, ni es exigible la consignación 
del 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.  

 
Si la Ley Valenciana de Igualdad y la Ley básica de 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 básica. 
 

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 
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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, la cual fue objeto de un 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). 
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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 

                     

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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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 al art. 

170 del anteproyecto sobre la exigencia de presencia equilibrada de mujeres 
y hombres en los órganos colegiados de la ADIC, y a los arts. 175 y siguientes 
del anteproyecto respecto a los órganos colegiados de la AVAP, además de ser 
innecesaria, carece de la esencialidad que se le predica de conformidad con el 
art. 77 del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu. 

 
 

En Valencia, a dos de noviembre de dos mil veintidós 
 
 
 
 
 
 

ENRIQUE FLIQUETE LLISO 
CONSEJERO VICEPRESIDENTE 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL  CONSEJERO JOAN CARLES 
CARBONELL MATEU AL DICTAMEN  NÚMERO 673/2022 RELATIVO AL 
EXPEDIENTE REMITIDO POR LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y 
MODELO ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL ANTEPROYECTO DE LEY 
DE MEDIDAS URGENTES FISCALES, DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN DE LA GENERALITAT PARA EL AÑO 
2023. 

 

Al amparo del art. 46 del Reglamento del CJCCV  formulo voto 
particular concurrente en los siguientes términos: 

 

En el Pleno del Consell Jurídic celebrado el 2 de noviembre de 2022, 
la mayoría acordó formular sendas observaciones, calificadas de esenciales a 
los efectos del artículo 77.3 del Reglamento , a las Disposiciones Adicionales 
Cuarta y Quinta y referidas a Expropiaciones derivadas de nuevas 
actuaciones en Infraestucturas Públicas y  y derivadas el PACMAR, 
respectivamente. 

En el cuerpo de Consideraciones, el Dictamen mayoritariamente 
aprobado, recoge la doctrina sostenida con anterioridad por esta institución, 
en el sentido de, pese aceptar la validez de una declaración de urgencia 
llevada a cabo por Ley, en la línea mantenida, entre otras, por la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2011  puesto que no hay invasión 
alguna del Consejo de Ministros (u órgano correspondiente de las 
Comunidades Autónomas), ni se produzca “abuso o exceso de jurisdicción”, 
“pese a la posibilidad, admitida por el Tribunal Supremo, de declarar la 

“necesidad de urgente ocupación” por ley, la admisión de este tipo de 

declaraciones de urgencia –como viene afirmando esta Institución- supone una 

disminución de las garantías judiciales para el expropiado como consecuencia 

de que la ley es inmune al control de los órganos de la jurisdicción ordinaria, 

sin perjuicio de la eventual cuestión de inconstitucionalidad, siendo más 

garantista de los derechos de los ciudadanos su declaración por el Consell, 

mediante Decreto.,susceptible de recurso ante la citada jurisdicción ordinaria”. 

Tales consideraciones pueden ser compartidas, y ciertamente resulta 
plausible la búsqueda de un procedimiento que respete al máximo las 
garantías de los propietarios de bienes que puedan ser  objeto de una 
expropiación; es más, la supresión de tales garantías si llega a producirse una 
imposibilidad de defensa, podrían conducir a la inconstitucionalidad del 
precepto legal que lo permitiera o, al menos, de los actos que lo llevaren a 
acbo. 
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Sin embargo, este Consejero no puede compartir la afirmación 
contenida a continuación en la misma Consideración, que afirma 
textualmente lo siguiente: Por lo que debería reconsiderarse esta forma de 

proceder por parte del legislador autonómico, reservando al Consell la 

declaración de “urgente ocupación” a que se refiere el artículo 52 de la Ley de 

Expropiación Forzosa por ser, como se ha dicho, más garantista.  

Es menester insistir en que la previsión del máximo de garantías para 
la ciudadanía es una función exigible a los Poderes públicos. Pero la 
afirmación contenida en la Consideración de la que discrepo, puede ser 
interpretada como una llamada a una especie de “reserva de Reglamento” 
desconocida en nuestro Ordenamiento jurídico.  Si se pretende formular 
objeciones al hecho mismo de que sea el  Parlamento (en este caso, les Corts 
Valencianes) la Institución que, en ejercicio de la representación directa de la 
soberanía popular y expresando, por consiguiente, la voluntad general, 
adopte cualquier decisión, debiendo ésta quedar reservada al órgano 
ejecutivo, siquiera sea porque la ley es inmune y un Decreto del Consell 
revisable por la jurisdicción ordinaria, tal formulación sería inaceptable 
porque alteraría la legitimación de cada uno de los Poderes, dejando por cierto 
la decisión definitiva al Poder judicial.  

Por supuesto, las consideraciones mantenidas no resultan 
incompatibles con la exigencia, también al Parlamento, de una justificación 
suficiente en términos de interés público, de la necesidad de propia 
expropiación y de su urgencia. 

A juicio de este Consejero, deben considerarse suficientes las 
justificaciones contenidas en la parte expositiva de la norma proyectada, 
según las que  la Disposición Adicional Cuarta se justifica “para diferentes 

actuaciones viarias con el objetivo fundamental de mejorar la seguridad vial en 

las carreteras autonómicas, así como la movilidad ciclopeatonal y dado que se 

considera imprescindible que el inicio de la ejecución de dichas obras se 

produzca durante 2023”, mientras que la Quinta “declara la urgente ocupación 

de los terrenos que se incluyen en ésta, para posibilitar el desarrollo del Plan 

de mejora de accesos a la costa y disfrute de la ribera del mar (PACMAR), con 

el fin de preservar y poner en valor el espacio litoral desde el punto de vista de 

la conservación activa promovida por la Estrategia Territorial Europea, 

mejorando la accesibilidad a la costa, aumentando el uso y disfrute del litoral 

por parte de los usuarios, fomentando la movilidad peatonal y ciclista y 

poniendo en valor políticas inclusivas y de integración social que consideren la 

existencia de usuarios con funcionalidades muy diversas.” 

La justificación no ha de considerarse suficiente por la extensión de 
sus razonamientos, sino por la relevancia social y su afección al interés 
público lo que, en estos casos, debe entenderse suficiente. 
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Por ello, debo insistir en el rechazo a la formulación de una propuesta nada 
menos que al legislador autonómico, de “reconsiderar” la declaración de la 
urgencia de una ocupación, “reservando al Consell” dicha declaración”, lo que 
podría ser entendido como una “reserva”  en favor del órgano ejecutivo que, 
si se refiriera a la formulación de disposiciones generales habría de ser 
entendida como de una “reserva de reglamento”, desconocida en nuestro 
ordenamiento constitucional. Por otra parte, y en el presente caso, la parte 
expositiva de la norma proyectada contiene una justificación suficiente de 
dicha declaración de urgencia. 

Por todo lo cual, FORMULO  VOTO PARTICULAR, frente a la consideración, a 
los efectos del artículo 77.3 del Reglamento de esta  institución consultiva de 
las observaciones a  las Disposiciones Adicionales Cuarta y Quinta, que 
debieron ser entendidas como plenamente conformes con el Ordenamiento  
jurídico. 

València, dos de noviembre de 2022. 


