
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   700/2022 
Expedient   736/2022 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 16 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 unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 
 

 

 
 

De conformitat con la comunicació de V. H., de 27 d'octubre de 2022 
(Registre d'entrada de 28 d'octubre), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient instruït per la Conselleria 
d'Hisenda i Model Econòmic en relació amb el Projecte d'ordre per la qual es 
determina la informació que s’ha de remetre del Registre d'alts càrrecs de 
caixes d'estalvi i es regulen les dietes per assistència a reunions dels seus 
òrgans de govern i de determinades comissions. 

 
 
 

 
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 
 
 
Únic. Mitjançant un escrit de 27 d'octubre  de 2022 el sotssecretari de 

la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (per delegació del conseller) va 
remetre a aquest Òrgan consultiu el Projecte d'ordre per la qual es determina 
la informació que s’ha de remetre al Registre d'alts càrrecs de caixes d'estalvi 
i es regulen les dietes per assistència a reunions dels seus òrgans de govern i 
de determinades comissions. 

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

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

 
En particular, en la relació de documents, que encapçala l'expedient, 

figuren recollits els següents: 
 
1. Resolució d'inici del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, de data 

20 de gener de 2022. 
 
2. Informació relativa al tràmit de consulta pública prèvia a través del 

portal web de la Conselleria, finalitzant el terme concedit per a presentar 
suggeriments el 13 d'abril de 2022. 

 
3. Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del Projecte 

d'ordre, de data 21 de desembre de 2021. 
 
4. Memòria econòmica subscrita por la directora general de Model 

Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera, de data 18 de gener 
de 2022. 

 
5. Informe sobre l'impacte en la infància, adolescència i la família, a 

càrrec de la directora general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i 
Política Financera, de data 18 de gener de 2022. 

 
6. Informe sobre l'impacte de gènere, de la mateixa data i procedència. 
 
7. Tràmit d'Informació pública del Projecte d’ordre, publicat en el 

DOGV, número 9.330 de  3 de maig de 2022. 
 
8. Text del projecte corresponent al període d'informació  pública. 
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9. Sol·licitud d’al·legacions a Presidència i conselleries de 4 de maig de 

2022. 
 
10. Informe sobre el resultat dels tràmits d'informació pública i 

delegacions de Presidència i conselleries, emés per la directora general citada, 
de data 1 de juny de 2022. 

 
11. Informe jurídic sobre el Projecte d'ordre, emés per l'Advocacia 

General de la Generalitat el dia 28 de juliol de 2022. 
 
12. Informe de la Direcció General de Model Econòmic, Finançament 

Autonòmic i Política Financera en relació amb les observacions efectuades per 
l’Advocacia de la Generalitat, de 3 d'octubre de 2022. 

 
13. Text definitiu del Projecte d'ordre. 
 
I, en tal estat el procediment, el conseller d'Hisenda i Model Econòmic 

remet l'expedient per a dictamen d'aquest Consell. 
 

 
II 

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

disposa l'article 10.4 de la Llei de la Generalitat Valenciana, 10/1994, de 19 
de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que estableix la consulta preceptiva en “els projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de les 
lleis i de les seues modificacions”. 

 
La norma que es projecta és una Ordre que té per objecte i desenvolupa 

substancialment el text refós de la Llei sobre caixes d'estalvi, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, que en l’article 46 regula 
el Registre d'alts càrrecs de caixes d'estalvi. 
 

L'Ordre projectada s'assenta en la normativa superior a la que es fa 
puntual referència en la consideració segona del present Dictamen, i es 
conclou, per tant, la preceptivitat de la consulta a aquesta Institució 
consultiva. 
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Segona. El marc general normatiu. 
 

 L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix en l’article 
49.1 competència exclusiva a la Generalitat en les matèries d’“Institucions de 
crèdit cooperatiu, públic i territorial, i Caixes d'Estalvi, d'acord amb el que 
disposa la legislació bàsica de l'Estat” (apartat 34é). 
 
 En aplicació d'aquestes previsions, la Llei de la Generalitat 1/1990, de 
22 de febrer, va escometre la regulació de les caixes d'estalvis, en el marc de 
la legislació estatal bàsica, es va promulgar el text refós de la Llei sobre caixes 
d'estalvi, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, en 
l'article 46 del qual, en relació a l'indicat Registre disposa que: 
 
 “1. L'Institut Valencià de Finances portarà el registre d'alts càrrecs de les 
caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana, al qual 
aquestes entitats estan obligades a comunicar qualsevol modificació que afecte 
les persones membres del seu consell d'administració i comissió de control, així 
com a la persona titular de la direcció general i a la resta d'òrgans previstos en 
l'article 16.2. 
 
 2. Els nomenaments, cessaments i reeleccions de les persones referides 
en l'apartat anterior es comunicaran a l'Institut Valencià de Finances com 
reglamentàriament s'establisca, el qual procedirà a la seua inscripció, després 
de comprovar-ne l’adequació a les normes vigents.  
 
 3. La relació de membres del consell d'administració, de la comissió de 
control i de la resta d'òrgans previstos en l'article 16.2, així com la persona 
titular de la direcció general, tindrà caràcter públic i serà accessible des del 
portal de transparència de la Generalitat”. 
 
 Dins del marc legal autonòmic, fent ús de les facultats conferides al 
Consell per la disposició final única del citat text refós de la Llei sobre caixes 
d'estalvis es va dictar el Decret 51/2016, de 26 d'abril, del Consell, pel qual 
es desenvolupa el citat text refós i l'article 56 del qual, relatiu a la remissió 
d'informació al Registre d'alts càrrecs de caixes d'estalvis preceptua que: 
 
 “La persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda 
determinarà la informació, així com el procediment, terminis i altres formalitats, 
que les caixes d'estalvis han de comunicar quant als seus alts càrrecs, a l'efecte 
de la seua inscripció i constància en el Registre d'alts càrrecs de caixes 
d'estalvis”. 
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Per part seua, la citada normativa confereix al titular de la Conselleria 

competent en matèria d'hisenda la facultat d'autoritzar els límits màxims per 
a les dietes a percebre, si escau, pels membres dels òrgans de govern. 

 
 En la línia expressada, la mencionada Llei, en concret, en l’article 17, 
regula les dietes i retribucions, disposant que l'assemblea general de les 
caixes d'estalvis, a proposta del seu consell d'administració, determinarà 
l'import de les dietes per assistència a reunions i desplaçament, que no 
excediran dels límits màxims autoritzats, amb caràcter general, per la 
Conselleria competent en matèria d'hisenda. 

 
 A tals efectes, l'Informe de necessitat i oportunitat del Projecte d'ordre, 
fonamenta l'aprovació del projecte en què es requereix “…actualitzar la 
regulació establida en l'Ordre de 19 de juny de 1990, de la Conselleria 
d'Economia i Hisenda, per la qual es determina la informació a remetre al 
Registre d'Alts Càrrecs de Caixes d'Estalvis, a la vista dels canvis produïts en 
les normes de rang superior en matèria de caixes d'estalvis i, molt especialment, 
cobrir el buit regulador existent en matèria de dietes per assistència a reunions 
d'òrgans de govern de caixes d'estalvis, com a continuació s'explica”. 

 
En atenció al que s'ha exposat, es proposa l'aprovació de la present 

Ordre per l'òrgan competent i la qual determina la informació a remetre del 
Registre d'alts càrrecs de caixes d'estalvi i es regulen les dietes per assistència 
a reunions dels seus òrgans de govern i de determinades comissions. 

 
En virtut del que antecedeix, en exercici de l'habilitació de la Llei citada, 

s'elabora el Projecte d'ordre elevat a dictamen d'aquest Òrgan consultiu de la 
Comunitat Valenciana. 

 
El projecte de disposició general es proposa, fent ús de les atribucions 

conferides al Consell, regular la matèria substantiva de la qual és objecte i en 
desenvolupament de la normativa citada. 

 
De conformitat a tot això, el projecte de disposició general és viable 

jurídicament i es dicta com a manifestació de l'exercici de les competències 
estatutàries que la Generalitat ostenta i tot això de conformitat a la legislació 
prenotada. 

 
 
Tercera. Procediment d'elaboració. 
 
En el procediment d'elaboració del Projecte d'ordre que es dictamina 

s'ha seguit el que disposa l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre,  
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del Consell, que conté el procediment per a l'elaboració de les disposicions 
administratives. 

 
Per part seua, el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, atén, 

entre altres extrems, el procediment d'elaboració dels projectes normatius en 
la Generalitat. 

 
En el present cas, la iniciativa en l'elaboració de l'Ordre projectada va 

partir de la Resolució del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, de data 20 
de gener de 2022. 

 
Consta en el procediment l'informe sobre la necessitat i oportunitat 

d'elaborar el Projecte d'ordre que ens ocupa, emés en data 22 de desembre de 
2021, a càrrec de la persona titular de la Prefectura d'Àrea d'Entitats 
Financeres de la Conselleria consultant. 

 
S'ha emés una Memòria econòmica favorable, de la directora general de 

Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera de la mateixa 
Conselleria, de data 18 de gener de 2022, de la qual es conclou que l'aprovació 
del projecte normatiu no comporta increment de cap despesa pública i en tal 
sentit s'ha introduït en el Projecte una disposició addicional única que 
consagra la “Regla de no despesa”. 

 
També es van incorporar al procediment els informes d'impacte per raó 

de gènere, en la infància i en la família i de coordinació informàtica, tots ells 
emesos en la mateixa data i a càrrec de la titular de la Direcció General citada. 

 
 S'han practicat sengles tràmits de consulta i d'informació pública, de 
conformitat a l'apartat 2 de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
havent-se informat en data 1 de juny de 2022 per la directora general 
competent que una vegada finalitzat tots dos períodes, “….l'única comunicació 
rebuda, va tindre entrada el 23 de maig de 2022 i va ser remesa per la Caixa 
d'Estalvis i Monte de Piedad d'Ontinyent , mitjançant la qual han comunicat 
que, vist el text proposat així com l'informe justificatiu corresponent, no tenen 
cap observació a formular sobre aquest tema”. 
 
 S'ha donat audiència a la Presidència i a les altres conselleries de la 
Generalitat, i han formulat al·legacions al contingut del Projecte normatiu la 
Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat, la Presidència de la 
Generalitat i la Direcció General d'Economia Sostenible, que han sigut ateses 
en la seua major part. 
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 Consta l’Informe de l'Advocacia General de la Generalitat, de data 28 de 
juliol de 2022, emés de conformitat amb el que disposa l'article 5.2.a) de la 
Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'assistència jurídica a la Generalitat, i s’han 
incorporat en la major part en l'esborrany final les observacions formulades 
a la norma projectada. 

 
 No obstant això, ha d'indicar-se que no consta incorporat a l'expedient 
el preceptiu Informe de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la 
informació i les comunicacions. (Article 94, del Decret 220/2014, de 12 de 
desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la 
Comunitat Valenciana). No consta entre la documentació remesa l’Informe de 
coordinació informàtica que en raó del seu caràcter preceptiu, haurà 
d'incorporar-se amb anterioritat a l'aprovació de l'Ordre que es dictamina. 
 
 Aquesta última observació és essencial als efectes del que disposa 
l'article 77.3 de la Llei de creació d'aquest Consell Jurídic Consultiu. 
 
 

Quarta. Estructura i contingut. 
 
La disposició proposada revist la forma d'Ordre i es compon d'un 

preàmbul, el text dispositiu de sis articles i una part final integrada de tres 
disposicions addicionals, dues derogatòries i una disposició final única, totes 
elles intitulades. 

 
 La proposta normativa concerneix substancialment a determinar la 
informació a remetre del Registre d'alts càrrecs de caixes d'estalvi i es regulen 
les dietes per assistència a reunions dels seus òrgans de govern i de 
determinades comissions 

 
 
Cinquena. Anàlisi del contingut del Projecte d'ordre. 
 
Examinat el contingut, l'Ordre proposada mereix les observacions 

següents: 
 
 
Al títol de l'Ordre projectada. 
 
Hauria de simplificar-se en la formulació, d’acord amb el que disposa 

l'article 4.1 del Decret 24/2009, que preconitza que en el títol dels projectes 
normatius “indicarà… l'objecte o contingut d'aquest. En la seua redacció 
s'haurà d'utilitzar un llenguatge breu i concís que identifique plenament la 
matèria objecte de regulació”. 
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Observacions al preàmbul. 
 
El contingut hauria d'atendre la competència autonòmica material, per 

virtut de la qual es dicta la disposició general projectada, de conformitat amb 
el que disposa l'article 11.1 del Decret 24/2009, abans citat i tal com recull 
la consideració segona del Dictamen respecte a l'específica competència de 
regulació autonòmica en la matèria competencial de què és objecte, d’acord 
amb l’article 49.1.34a de l'Estatut. 

 
Finalment, la redacció final de la fórmula aprovatòria ha de seguir el 

que disposa l'article 2.5 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
desembre, i indicar “conforme amb” o “oït” aquest “Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana”, en funció que, finalment, s'assumisquen o no les 
observacions essencials que puguen formular-se. 

 
 
A la part final. 
 
A la disposició addicional tercera. 
 
Es postula substituir la denominació “Incidència pressupostària” per 

una altra alternativa més descriptiva: “Regla de No Despesa”. 
 
 El Projecte normatiu és dictaminat formulant l'observació essencial 
recollida en la consideració tercera del Dictamen en relació amb l'omissió d'un 
informe preceptiu, que es considera d'obligat compliment i que es qualifica 
d'aquesta naturalesa, de conformitat amb el que disposa l'article 77.3 de la 
Llei de creació d'aquest Consell Jurídic Consultiu. 

 
 
Aspectes de redacció. 
 
Al llarg del Projecte termes com a “ordre”, “conselleria”, “direcció 

general”, “presidència”, “comissió electoral”, etc., haurien de figurar amb la 
inicial en lletra majúscula. 
 

Igualment “conseller” haurà d'esmenar-se en l'antesignatura de l'Ordre 
projectada. 
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III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte d'ordre de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en 

relació amb el Projecte d'ordre per la qual es determina la informació que s’ha 
de remetre del Registre d'alts càrrecs de caixes d'estalvi i es regulen les dietes 
per assistència a reunions dels seus òrgans de govern i de determinades 
comissions, és conforme amb l'ordenament jurídic, sempre que s'atenga  
l'observació essencial formulada. 
 
  

V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 
 València, 16 de novembre de 2022 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


