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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 23 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, el qual duu el vot particular 

corresponent: 

 

 
 

 
 
 De conformitat amb la comunicació de V. H., de  5 d'octubre  de 2022 
(Registre d'entrada, 6 d'octubre ), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, per a elaborar el Projecte d'ordre,  per la qual es regula i convoca 
la selecció d'organitzacions candidates a preparar Estratègies de 
Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) i per a constituir-se i ser 
reconegudes posteriorment com a Grups d'Acció Local de Pesca (GALP) 
(Expedient sense Referencia de l a Conselleria consultant). 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 
 De l'examen de l'expedient administratiu remés es desprén que: 
 

Primer. La Consulta tramitada. 
 
 La persona titular de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per 
delegació i en ofici de  5 d'octubre  de 2022, que es va registrar d'entrada per 
aquest Òrgan consultiu el dia 6 del mateix mes i any, va remetre l'expedient 
amb les actuacions, i precedit d'un índex dels documents, en format de 
document portàtil i per mitjà de l'Oficina  de Registre Virtual de les Entitats 
Locals (ORVE) i el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR), per a Dictamen 
per aquesta Institució consultiva, d'acord amb el que disposa l'article 10.4 de 
la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 El projecte normatiu va ser elaborat per la Direcció General 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que és el Centre directiu de la Conselleria 
al qual se li han assignat les següents atribucions en relació amb la pesca: el 
dimensionament de les explotacions pesqueres; campanyes de divulgació i 
conscienciació dels professionals de la pesca; pesca i aqüicultura; ordenació 
del sector pesquer i programes operatius en aquest àmbit, així com  les 
relacions de les organitzacions professionals pesqueres, d'acord amb el que 
estableix l'article 123 del Decret del Consell 105/2019, de 5 de juliol, pel qual 
s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries 
de la Generalitat. 
 

Segon. Documentació remesa. 
 
 L'expedient remés amb les seues actuacions està integrat pels 
documents i informes següents: 
 
 1. Resolució de la titular de la Conselleria, de 21 de juny de 2022, 
d'iniciació del procediment d'elaboració del projecte, que va encomanar la 
seua tramitació a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
 
 2. Informe de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 
data 14 de juny de 2022, sobre el tràmit de consulta pública prèvia. 
 
 3. Informe sobre la necessitat i oportunitat d'elaborar el Projecte 
d'ordre, elaborat per la citada Direcció General l'11 d'abril de 2022. 
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 4. Memòria econòmica, subscrita pel mateix centre directiu, amb data 
11 d'abril de 2022. 
 
 5. Informe sobre impacte per raó de gènere, emés per la citada Direcció 
General el dia 1 de juny de 2022. 
 
 6. Informe favorable de la Direcció General de Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions, de 3 de maig de 2022. 
 
 7. Informe sobre la repercussió en la infància, l'adolescència i el règim 
jurídic de les famílies nombroses, subscrit per la citada Direcció General el 
dia 1 de juny de 2022. 
 
 8. Informe sobre la incidència en les competències de les altres 
conselleries, que va emetre la mencionada Direcció General l'1 de juny de 
2022. 
 
 9. Informe elaborat per la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, amb data 25 de juliol de 2022, que analitza les al·legacions i 
suggeriments realitzats pel  grup d'acció local de pesca de Badia de Santa 
Pola, el grup d'acció local de pesca de la Marina i el grup d'acció local de pesca 
de la Safor. 
 
 10. Informe de l'Advocacia General de la Generalitat, datat el dia 5 de 
setembre de 2022, amb diverses observacions i recomanacions. 
 
 11. Informe d'adequació del projecte normatiu, subscrit per la Direcció 
General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca el dia 20 de setembre de 2022, a les 
observacions i suggeriments exposats per l'Advocacia de la Generalitat. 
 
 12. El text de l'única versió remesa del Projecte d'ordre, de la citada 
Conselleria, per la qual es regula i convoca la selecció d'organitzacions 
candidates per a preparar Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu 
(EDLP) i per a constituir-se i ser reconegudes posteriorment com a Grups 
d'Acció Local de Pesca (GALP). 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 

Primera. Sobre el caràcter de la sol·licitud i de l'emissió del 
dictamen. 
 
 La persona titular de la Conselleria competent en les matèries de pesca 
i d'ordenació del sector pesquer ha instat la consulta d'aquesta Institució 
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consultiva amb caràcter preceptiu, en aplicació del que preveu l'apartat 4t de 
l'article 10 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en remetre 
l'expedient tramitat per a elaborar el Projecte de decret, del Consell, pel qual 
es regula i convoca la selecció d'organitzacions candidates per a preparar 
Estratègies de Desenvolupament Rural Participatiu (EDLP) i per a constituir-
se i ser reconegudes posteriorment com a Grups d'Acció Local de Pesca 
(GALP). 
 
 Respecte d’això, l'expressat precepte es refereix a les consultes 
preceptives que han de formular-se per l'autoritat competent en relació amb 
els expedients que instruïsca i tramite l'Administració autonòmica que versen 
sobre els: “Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es 
dicten en execució de lleis o les seues modificacions”, la qual cosa ha 
d'interpretar-se com l'exigència d'obtindre el previ i preceptiu Dictamen 
respecte dels denominats “reglaments executius”, és a dir, els projectes de les 
disposicions autonòmiques de rang reglamentari que plantegen 
desenvolupar, completar o detallar el que es disposa en una o en diverses 
disposicions amb rang formal de llei, i es pot tractar d'un desenvolupament 
de major o de menor extensió, segons es tracte d'un reglament general o 
parcial, o bé caracteritzar-se per una major o menor densitat normativa, en 
el sentit que els continguts del text del projecte normatiu puguen ser més o 
menys extensos respecte del desenvolupament legal que puguen emprendre. 
 
 No obstant això, com a continuació examinarem amb major detall, en 
el present cas no ens trobem davant un reglament executiu ordinari, en el 
sentit que  la regulació dels grups d'acció local de pesca forma part del 
contingut de les bases reguladores d'unes ajudes públiques, la qual cosa en 
principi n’exclou el caràcter de reglament executiu, com és el cas de la vigent 
Ordre 20/2017, de 21 de juliol, de la llavors denominada Conselleria de Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les 
bases reguladores de les ajudes per a projectes desenvolupats dins de les 
estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als grups d'acció 
local de pesca a la Comunitat Valenciana, que va ser modificada per mitjà de 
l'Ordre 10/2019, de 27 de juny, de la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, però 
planteja una altra qüestió rellevant, la de  determinar si ens trobem davant 
una disposició reglamentària autonòmica que pretén desenvolupar Dret 
Comunitari. 
 
 
 Segona. El marc normatiu sobre les estratègies de 
desenvolupament local participatiu dels grups d'acció local pesquers. 
 
 El Reglament (UE) 2021/1060, del Parlament Europeu i del Consell, de 
25 de juny de 2021, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives 
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al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, 
al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de 
Pesca i Aqüicultura, així com les normes financeres per a aquests fons i per 
al Fons d'Asil, Migració i Integració; el Fons de Seguretat Interior, i 
l'Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats, 
va regular les estratègies de suport participatiu, els grups d'acció local, les 
ajudes públiques al desenvolupament local participatiu i els percentatges de 
cofinançament. 
 
 En efecte, en aquesta disposició comunitària es defineixen les 
característiques del desenvolupament local participatiu que hauran d'estar 
dirigides per grups d'acció local compostos per representants dels interessos 
socioeconòmics locals, públics i privats, en els quals cap grup d'interés únic 
controle la presa de decisions, i emprenga la realització d'estratègies de 
desenvolupament local participatiu (article 31), de les quals s'indiquen els 
seus elements, com la zona geogràfica, el procés de participació de la 
comunitat en el desenvolupament de l'estratègia, l'anàlisi de les necessitats, 
els objectius de l'estratègia, les disposicions sobre la gestió i el seu seguiment, 
així com el pla financer, que inclourà l'assignació prevista per cadascun dels 
mencionats fons (article 32), i contemplant les tasques que han de dur a terme 
exclusivament els grups d'acció local, com generar les capacitats per a 
desenvolupar les actuacions, elaborar procediments i criteris de selecció no 
discriminatoris i transparents, elaborar i publicar convocatòries de propostes, 
seleccionar les operacions, fixar l'import de l'ajuda i realitzar el seu control i 
seguiment (article 33). 
 
 Per part seua, el Reglament (UE) 2021/1139, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 7 de juliol de 2021, pel qual s'estableix el Fons Europeu 
Marítim, de Pesca i Aqüicultura, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 
2017/1004, va considerar els recursos pressupostaris, en règim de gestió 
directa i indirecta, per a l'establiment d'una xarxa europea de grups d'acció 
local (article 7), com també va detallar els objectius específics del 
desenvolupament local participatiu, amb la finalitat de garantir que les 
comunitats situades en zones dedicades a la pesca o l'aqüicultura aprofiten 
millor les oportunitats que ofereix l'economia blava sostenible i es beneficien 
d'aquestes en major mesura, capitalitzant i reforçant els recursos 
mediambientals, culturals, socials i humans (articles 29 i 30). 
 
 En aquest context, l'Administració autonòmica amb competència en 
matèria de pesca i aqüicultura, per mitjà de l'Ordre 20/2017, de 21 de juliol, 
de la Conselleria llavors denominada de Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural, va aprovar les bases reguladores de les ajudes per a 
projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local 
participatiu aprovades als grups d'acció local de pesca a la Comunitat 
Valenciana (DOCV núm. 8089, de 4 d'agost), i aquesta va ser modificada 
posteriorment mitjançant l'Ordre 10/2019, de 27 de juny, de la Conselleria 
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d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica (DOGV núm. 8583, de 3 de juliol), de manera que en aquesta 
normativa es preveuen els objectius d'aquestes ajudes públiques, els projectes 
que puguen ser objecte de finançament, els beneficiaris que es constituïsquen 
com a grups d'acció local i les obligacions que han d'assumir, les despeses 
subvencionables i no subvencionables, el procediment de concessió, la 
possible bestreta, així com la justificació i pagament de la subvenció, i el 
procediment de reintegrament o, si escau, d'índole sancionador. 
 
 El Projecte d'ordre de la Conselleria que es remet per a dictamen deixa 
subsistent aquesta regulació, encara que també estableix que el procediment 
d'elaboració, aprovació i selecció de les estratègies de desenvolupament local 
participatiu es definiran en una posterior Ordre de la Conselleria (article 1.2 
del projecte normatiu), la qual cosa suggereix que la regulació vigent es 
desdoblarà en dues etapes, corresponent l'actual projecte normatiu a la 
primera d'elles, el procediment de selecció de les  entitats “candidates” per a 
constituir-se posteriorment com a grups d'acció local participatiu, i deixarà 
per a una segona etapa el procés d'elaboració, d'aprovació i de selecció 
d'estratègies de desenvolupament local la implementació del qual s'assigne a 
cada grup d'acció local, la qual cosa lògicament comportarà la derogació de la 
normativa autonòmica a la qual ens hem referit, de manera parcial o 
completa. 
 
 Del que s'ha exposat es desprén que els continguts del Projecte d'ordre 
remés estan modificant, almenys en part, aquesta Ordre 20/2017, de 21 de 
juliol, que ja es va modificar per mitjà de l'Ordre 10/2019, de 27 de juny, totes 
dues de la Conselleria competent en matèria de pesca marítima, però sobretot 
estan desenvolupant o complementant normativa comunitària, els citats 
Reglament (UE) 2021/1060 i Reglament (UE) 2021/1139, per la qual cosa 
hem d'entendre que la consulta té caràcter preceptiu, i s’ha de mantindre el 
criteri ja expressat, després de l'aprovació del Decret llei del Consell 1/2022, 
en el Dictamen 374/2022, de 8 de juny, que indique que: 
 
 “A partir del present Dictamen, i seguint la doctrina de l'Alt Tribunal, no 
s'estima preceptiva la petició de dictamen d'aquest Consell en relació amb els 
projectes de bases reguladores de subvencions o ajudes, que, conformement a 
les ressenyades sentències (del Tribunal Suprem) de 17 de juliol i 21 de juliol 
de 2020, entre altres, no constituïsquen un desenvolupament de la llei en sentit 
propi, o, en altres paraules, no preveja un contingut normatiu que desenvolupe 
o complemente la llei sectorial o norma comunitària”. 
 
 

Tercera. Procediment d'elaboració. 
 
 El procediment tramitat per a l'elaboració d'aquest Projecte de decret, 
del Consell, pel qual es regula i convoca la selecció d'organitzacions 
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candidates per a preparar Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu 
(EDLP) i per a constituir-se i ser reconegudes posteriorment com a Grups 
d'Acció Local de Pesca (GALP), es va ajustar al procediment que es regula en 
l'article 43 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, 
que es completa amb les previsions procedimentals del Decret del Consell 
24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 
 En aquest sentit, es va assignar l'elaboració del Projecte de decret, del 
Consell, a un dels centres directius de la Conselleria ara consultant: la 
Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que va elaborar l'Informe 
sobre la necessitat i l'oportunitat de procedir a la seua elaboració, la Memòria 
econòmica, l'Informe sobre la incidència del projecte normatiu en les 
competències de les altres conselleries i els informes previstos en la legislació 
sectorial sobre igualtat entre dones i homes, sobre la seua repercussió en la 
infància, l'adolescència i el règim jurídic de les famílies nombroses. 
 
 A més, el projecte normatiu va ser objecte de consulta pública prèvia i 
també del tràmit d'informació pública i audiència, en relació amb els grups 
d'acció local de pesca existents a la Badia de Santa Pola, a la Marina i a la 
Safor. 
 
 També consten els informes preceptius de la Direcció General de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que requereix l'article 94 
del Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, 
aprovat mitjançant el Decret del Consell 220/2014, de 12 de desembre, i de 
l'Advocacia General de la Generalitat, previst en l'incís a) de l'article 5.2 de la 
Llei de la Generalitat 10/2005, de 9 de desembre, d'assistència jurídica a la 
Generalitat. 
 
 
 Quarta. Estructura del Projecte d'ordre.  
 
 El projecte normatiu s'ha elaborat amb el rang d'Ordre de la Conselleria 
i amb la sistemàtica i els criteris de tècnica normativa següents: el títol de la 
disposició; l'índex; el preàmbul, compost per set paràgrafs; la fórmula 
d'aprovació; una part articulada amb 13 preceptes o articles, sense cap altra 
divisió superior; i les disposicions de la part final, que són: una disposició 
addicional única, una disposició derogatòria única i dues disposicions finals. 
 
 Els continguts del Projecte d'ordre en tramitació, que s'ha elaborat per 
un dels centres directius de la Conselleria competent en matèria de pesca 
marítima, són aquests: 
 
Article 1. Objecte. 
Article 2. Àmbit territorial. 
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Article 3. Definicions. 
 
Article 4. Règim jurídic. 
Article 5. Requisits de les entitats que sol·liciten ser candidates per a 
l'elaboració d'una estratègia de desenvolupament local participatiu i per a 
constituir-se posteriorment com a GALP. 
Article 6. Obligacions de les entitats candidates per a l'elaboració d'una 
estratègia de desenvolupament local participatiu i per a constituir-se 
posteriorment com a GALP. 
 
Article 7. Termini de presentació de sol·licituds i documentació a presentar 
per les entitats candidates. 
Article 8. Instrucció del procediment. 
Article 9. Criteris de selecció. 
 
Article 10. Comissió de selecció. 
Article 11. Resolució de la selecció i notificació. 
Article 12. Recurs. 
Article 13. Protecció de dades de caràcter personal. 
 
Disposició addicional única. Clàusula de no generació de despesa. 
Disposició derogatòria única. Derogació normativa. 
Disposició final primera. Habilitació. 
Disposició final segona. Entrada en vigor. 
 
 
 Cinquena. Observacions i suggeriments al Projecte d'ordre. 
 

L'examen que ha de realitzar aquesta Institució consultiva s'ha de 
centrar, sobretot, a verificar que el projecte normatiu s'ajusta al principi de 
legalitat, en sentit ampli, la qual cosa en el present supòsit s'estendrà, 
sobretot, a l'acomodament o encaix de la regulació que es proposa amb les 
previsions del Dret Comunitari i amb la legislació estatal bàsica que 
representa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
 L'anterior no exclou que aquesta anàlisi d'estricta legalitat puga i haja 
de completar-se amb les oportunes recomanacions o suggeriments de 
sistemàtica i tècnica normativa, com també de llenguatge administratiu, amb 
la finalitat que la redacció siga precisa, moderna i inclusiva, ja que tots 
aquests aspectes influeixen en la qualitat del text de la disposició de caràcter 
general que ara es tramita i, per això, en les condicions que afavoreixen o 
dificulten la seua correcta aprehensió i els pressupòsits fàctics d'aplicació per 
tots aquells operadors jurídics obligats o interessats en aquesta parcel·la 
normativa. 
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A l'índex. 
 
 La disposició addicional única, derogatòria única i les dues disposicions 
finals hauran de reflectir la respectiva titulació. 
 Al preàmbul 
 
 L'article 129 de la Llei 39/2015, referit als denominats principis de 
bona regulació, resulta aplicable, conformement al que va declarar la 
Sentència del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de maig, a l'exercici de 
la potestat reglamentària per part de les Comunitats Autònomes, no vaig 
agafar a la iniciativa legislativa autonòmica. El referit precepte disposa que 
les Administracions Públiques actuaran, en l'exercici de la potestat 
reglamentària, d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, afegint que en 
el preàmbul dels projectes de reglament "quedarà prou justificada la seua 
adequació a aquests principis". 
 
 Conformement a l'exposat, en el preàmbul de la norma projectada 
hauran d'invocar-se els referits principis de bona regulació i, a més, justificar-
se la seua adequació a tals principis. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 
Reglament d'aquest Consell. 
 

A la fórmula d'aprovació. 
 
 La redacció de la fórmula d'aprovació consta de 16 línies, per la qual 
cosa s'aconsella simplificar-la. En tot cas, la referència a aquest Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana podrà ser “oït”, però també 
“conforme amb” “el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana”, 
segons siga procedent, en aplicació de l'apartat 5é de l'article 2 de la precitada 
Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 

A l'article 3. Definicions. 
 
 Després de la numeració d'aquest precepte i de la titulació, convé 
redactar una locució que done entrada a les definicions que conté aquest 
article. 
 

A l'article 5. Requisits de les entitats que sol·liciten ser candidates 
per a l'elaboració d'una estratègia de desenvolupament local participatiu 
i per a constituir-se posteriorment com a GALP. 

 
En l'incís lletra c) es preveu que cap grup d'interés concret integrant de 

la comunitat pesquera podrà representar més del 49 per 100 dels drets de vot 
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en la presa de decisions. Això és conforme amb el que disposa l'article 31 del 
Reglament UE núm. 2021/1060, de 24 de juny de 2021, que resulta aplicable 
no sols a les entitats que es constituïsquen com a GALP, a les quals es refereix 
aquest projectat article 5, sinó també a les entitats que estan ja constituïdes. 

A l'article 7. Termini de presentació de sol·licituds i documentació 
que han de presentar les entitats candidates. 
 
 Aquest precepte estableix per a les entitats aspirants un termini per a 
la presentació de les sol·licituds, amb la documentació pertinent, d'un mes, 
la qual cosa pot ser admissible respecte dels grups d'acció local de pesca ja 
constituïts en el moment de la convocatòria del procediment de selecció 
d'organitzacions candidates. 
 
 No obstant això, aquest mateix termini ha de jutjar-se insuficient en 
relació amb aquelles organitzacions o entitats que hagen de constituir-se ex 
novo, mitjançant alguna de les personificacions jurídiques admissibles en 
Dret, com puga ser una associació, respecte de les quals s'aconsella que, 
almenys, el termini de presentació de les seues sol·licituds, amb la 
documentació respectiva, s'establisca en dos mesos. 
 
 En aquest mateix precepte s'hauran de repassar les numeracions dels 
apartats, de manera que 1, 2, 3 i 1 es convertisquen en 1, 2, 3 i 4. 
 

A l'article 10. Comissió de selecció. 
 
 En aquest precepte haurà d'indicar-se que es garantirà que la Comissió 
de Selecció, que ha de valorar les sol·licituds de les entitats o organitzacions 
sense ànim de lucre per a ser reconegudes com a candidates per a preparar 
estratègies de desenvolupament local participatiu, tinga una composició 
equilibrada entre dones i homes, tenint en compte les persones titulars i 
suplents que puguen ser designades, en la seua condició d'empleats públics, 
per a formar part de l'expressada Comissió de Selecció, com a òrgan 
administratiu de composició col·legiada, pel que resulta ineludible que haja 
d’atendre les previsions dels articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic i, a més, assumir els efectes del 
principi de presència equilibrada de dones i homes que deriva de les 
previsions de la Llei de la Generalitat 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat 
entre dones i homes, posades en relació amb les determinacions de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
i es podrà acudir, si és necessari per a aconseguir aquest equilibri, a 
l'ampliació del número dels integrants de la Comissió de Selecció. 
 
 Aquesta observació té el caràcter d'essencial, als efectes que preveu 
l'article 77.3 del Reglament d’aquest Consell Jurídic Consultiu.  
 

A l'article 12. Recurs. 
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 De conformitat amb l'incís c) de l'article 114.1 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, ja citada, posen fi a la via administrativa, les resolucions dels 
òrgans administratius que manquen de superior jeràrquic, llevat que una llei 
establisca el contrari, la qual cosa planteja que la llei puga ser estatal o 
autonòmica però exclou que una norma d'inferior rang puga alterar aquesta 
previsió general continguda en un precepte que té rang de llei i la naturalesa 
de legislació estatal bàsica. 
 
 A aquest efecte, l'estructura jeràrquica dels òrgans superiors i directius 
de la Conselleria ara consultant es troba en l'article 3 del seu Reglament 
Orgànic i Funcional, que va ser aprovat mitjançant el Decret del Consell 
176/2020, de 30 d'octubre, de manera que si la resolució de les entitats 
seleccionades com a candidates per a l'elaboració de les estratègies de 
desenvolupament local participatiu (EDLP) correspon a la “Direcció General 
amb competència en matèria de pesca marítima” (segons el que disposa l'article 
11 del mateix Projecte d'ordre), resulta evident que les resolucions d'aquest 
òrgan administratiu d'aquesta  Conselleria no posen fi a la via administrativa, 
quan disposa d'òrgans jeràrquicament superiors dins de la mateixa 
estructura o organització administrativa. Això impedeix que les seues 
decisions –actes- puguen posar fi a la via administrativa, llevat que una 
disposició amb rang formal de llei puga establir el contrari, per la qual cosa 
les seues resolucions no podran ser recurribles en via administrativa 
mitjançant el recurs potestatiu de reposició, sinó en tot cas mitjançant el 
recurs preceptiu d'alçada, en disposar l'òrgan competent per a resoldre, 
l'expressada Direcció General, de superior jeràrquic, la qual cosa condiciona 
la utilització del recurs administrativa d'alçada, que es tramitarà i resoldrà 
pel superior jeràrquic seguint la via que es regula en els articles 121 i 122 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i no els tràmits establits per al recurs de reposició 
en els articles 123 i 124 de la mateixa Llei 39/2015. 
 
 Aquesta observació a tot el precepte que s'analitza, quan regula el 
recurs en via administrativa i el posterior recurs en seu judicial, també té la 
consideració d'essencial, als efectes que es preveuen en l'article 77.3 del 
Reglament d'aquest Consell Jurídic Consultiu. 
 

A l'article 13. Protecció de dades de caràcter personal. 
 
 Els diferents apartats d'aquest precepte hauran d'introduir-se 
mitjançant nombres cardinals aràbics consecutius, i els subapartats –els 
incisos- dels  apartats 2 i 3 identificar-se mitjançant lletres alfabèticament 
consecutives seguides del signe de puntuació de tancament del parèntesi: a), 
b), c), d), etc. 
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A les disposicions de la part final. 
 
 En la disposició addicional única, tant en la titulació com en el text, el 
terme “gasto” ha d'anar seguit de l'adjectiu “públic”. 
 
 D'altra banda, en la redacció de la disposició final segona, s'aconsella 
substituir, en la versió en castellà, la preposició “a” per l'expressió “al de” en 
l'expressió: “…entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana”, de manera que la disposició ha de 
redactar-se d'aquesta manera: “…entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”, en la qual també 
la denominació del Butlletí Oficial autonòmic queda marcada en lletra 
cursiva. 
 
 
 Sisena. Qüestions de tècnica normativa i aspectes de redacció. 
 
 Des d'una perspectiva general, s'han observat els criteris de sistemàtica 
i de tècnica normativa que es postulen en el Decret del Consell 24/2009, de 
13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat, i això sense perjudici de les diverses 
recomanacions o propostes de millora que s'han realitzat en analitzar 
cadascun dels preceptes o de les disposicions de la part final. 
 
 D'altra banda, en analitzar els continguts d'aquest Projecte d'ordre de 
la Conselleria amb competència en matèria de pesca marítima, ja hem exposat 
aquelles observacions o suggeriments de redacció o de millora de la tècnica 
normativa utilitzada, amb la lògica finalitat d'aclarir-ne els continguts i de 
promoure la utilització d'un llenguatge administratiu actual, modern i 
inclusiu, sense cap discriminació. 
 
 S'han formulat tres observacions de caràcter essencial, al preàmbul i 
als articles 10 i 12, als efectes previstos en l'apartat 3r de l'article 77 del 
Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 
 

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’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, pel qual 
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es regula i convoca la selecció d'organitzacions candidates per a preparar 
Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) i per a constituir-
se i ser reconegudes posteriorment com a Grups d'Acció Local de Pesca 
(GALP), és conforme amb l'ordenament jurídic, sempre que s'atenguen les 
observacions essencials que s'han formulat. 
 
  

V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 
 València, 23 de novembre de 2022 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
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VOTO PARTICULAR 

 
 
 

Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen 726/2022 
(Expediente 657/2022), aprobado por el Pleno del Consejo, de fecha 23 de 
noviembre 2022, relativo al Proyecto de Orden por la que se regula y convoca 
la selección de organizaciones a preparar Estrategias de Desarrollo Local 
Participativo (EDLP) y para constituirse y ser reconocidas posteriormente 
como Grupos de Acción Local de Pesca (GALP). 

 
 

Discrepo respetuosamente de la observación esencial realizada al art. 
10 de la norma, que regula la composición de la Comisión de selección, sobre 
la necesidad de realizar una referencia expresa a la composición equilibrada 
de tal órgano, y ello con fundamento en los siguientes motivos: 
 
 

I. Este Consejo llama la atención sobre la omisión de una referencia a 
la composición equilibrada de mujeres y hombres en la Comisión de selección. 
A juicio de la mayoría del Consejo el precepto debería recoger expresamente 
que se debe respetar el principio de presencia equilibrada de hombres y 
mujeres, y lo considera esencial a los efectos del art. 77 del Reglamento de 
este Consell Jurídic. 
 

No obstante tal omisión, este Consejero no considera necesario que la 
mención conste expresamente en la norma, como apercibimiento expreso de 
cumplimiento del ordenamiento jurídico, respecto a la previsión del art. 10, 
ley valenciana 9/2003, de 2 de abril, para igualdad entre mujeres y hombres. 
Que no se mencione expresamente en la norma que, para la composición de 
esos órganos, “procurarán (…) que exista una presencia paritaria de mujeres y 
hombres”, no implica, en modo alguno, la presunción de incumplimiento de 
tal previsión, pues la recomendación opera sin que sea necesario consignarlo 
expresamente en la norma. Está establecido en la ley, y por tanto, reiterar lo 
que ya indica la ley es redundante e innecesario. 

 
Pero, además, la previsión del art. del art.10 de la Ley 9/2003, hace 

referencia al momento del nombramiento o de la designación de personas que 
realice, donde se procurará (en dicción del art. 10 Ley 9/2003) que, con dicho 
nombramiento, exista representación paritaria de mujeres y hombres. No es 
una exigencia relativa a la configuración del órgano colegiado, sino que el 
cumplimiento de lo establecido en tales normas de rango de ley es que se 
observe el principio de representación igualitaria de mujeres y hombres por 
parte de quienes tienen que realizar dichos nombramientos en el momento de 
realizarlos. Por tanto, el cumplimiento del art. 10 de la Ley de Igualdad cabría 
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tomarlo en consideración al efectuar los nombramientos, pero no al regular o 
al configurar el órgano colegiado en la norma reglamentaria de desarrollo. 

  
Y de mantenerse la sugerencia que plantea este Consejo, y según su 

razonamiento, justificaría que en todos los preceptos de todos los proyectos 
normativos, se efectuase una llamada expresa a someterse a la totalidad de 
las normas de aplicación. Y no es el principio de composición equilibrada el 
único al que se somete la Administración. Privilegiar éste con una mención 
expresa supone desplazar y omitir otros preceptos, mandatos y principios, 
que son igualmente aplicables. 

 
En consecuencia, si el comentario plantease una mención expresa para 

que se procure la presencia paritaria de mujeres y hombres, éste no resultaría 
contrario al ordenamiento jurídico, pero tampoco necesario, pues prejuzga la 
necesidad de apercibir a la Administración del incumplimiento de la ley si no 
se procura dicha presencia equilibrada en los nombramientos de miembros 
que integrarán los órganos colegiados. Y tal presunción de ilegalidad no es 
admisible en nuestro modelo constitucional, ni puede considerarse que con 
su omisión se contravenga el ordenamiento jurídico. 

 
 

II. Asimismo, planteo mi discrepancia por la cualidad de esencial que 
irroga a la observación y la convierte en obligación jurídica cuya inobservancia 
determinaría que el proyecto normativo se aprobase “Oído el Consell Jurídic 
Consultiu”. 

 
Para el correcto enfoque de la cuestión, se debe partir del significado de 

la esencialidad de las observaciones que realiza el Consell. El Reglamento del 
Consell Jurídic Consultiu, establece, en su art. 77, que “Las observaciones 
esenciales son el reparo del Consell Jurídic Consultiu a aquellos preceptos de 
un proyecto normativo que pudieran comprometer la plena observancia de la 
Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico. La 
inobservancia de las observaciones esenciales comportará que la resolución 
que se adopte deba seguir la fórmula «Oído el Consell Jurídic Consultiu”. Las 
observaciones esenciales son el óbice jurídico de mayor intensidad que puede 
plantear este Consell a un proyecto normativo. Las observaciones esenciales 
implican el mayor reparo de este Consell a aquellos preceptos cuya redacción 
pudiese comprometer la plena observancia de la Constitución, el Estatuto de 
Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico. 

 
En consecuencia, cuando se efectúa una observación esencial, se está 

advirtiendo de la existencia de alguna disconformidad entre el proyecto objeto 
de Dictamen, y el resto del ordenamiento jurídico, cuya inobservancia sería 
causa de una infracción de éste. Una disconformidad que vendrá establecida 
por contravención de normas de rango superior (principio de jerarquía) o del 
mismo rango (principio de competencia). 
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Así, establecer como esencial la necesidad de consignar expresamente 
en la norma el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en la 
composición de los órganos colegiados, implicaría la existencia de un mandato 
en norma superior que exigiese de forma imperativa que la norma contuviese 
tal mención, de tal forma que su no incorporación al proyecto supondría la 
infracción de ordenamiento jurídico. Sin embargo, no existe dicho mandato 
imperativo, ni es una obligación jurídica, ni es exigible la consignación de tal 
principio en el texto normativo, ni es inexcusable su aplicación. 

 
Este Consejero ha defendido -frente al criterio mayoritario del Pleno- 

que no existe mandato imperativo que establezca que la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres constituya una obligación jurídica, ni sea inexcusable 
su aplicación. La LO de Igualdad, en su art. 14.4, establece como un “criterio 
general” de actuación de los poderes públicos “la participación equilibrada de 
mujeres y hombres en las candidaturas electorales y la toma de decisiones”. 
Dicho “criterio general”, como su propio nombre indica, supone un principio 
de actuación, cuya dimensión no es la imposición de una obligación directa, 
sino que determina una pauta que deberán seguir los poderes públicos, cuya 
concreción se efectúa en otros preceptos de la propia Ley.  

 
El art. 16 LO de Igualdad, intitulado “nombramientos realizados por los 

Poderes Públicos”, concreta el criterio general del art. 14, sobre la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres para el nombramiento -por parte de los 
poderes públicos- de cargos de responsabilidad. Textualmente indica que “los 
poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de 
responsabilidad que les correspondan”. Igualmente, la LV de Igualdad, en su 
art. 10 utiliza idéntica literalidad en la acción de procurar la representación 
paritaria de mujeres y hombres: “Les Corts Valencianes y el Consell de la 
Generalitat procurarán en el nombramiento o designación de personas, para 
constituir o formar parte de órganos o instituciones, que exista una presencia 
paritaria de mujeres y hombres”. Si la LV Igualdad y la LO Igualdad utilizan el 
término “procurar” habrá que impetrar en el significado concreto del término 
“procurar” escogido tanto por el legislador básico estatal como por el legislador 
autonómico, y si guarda coherencia con el valor jurídico del “criterio general 
de actuación” del art. 14.4 de la misma ley orgánica. 

 
Así el “criterio general de actuación” que establece el art. 14.4 de la LO, 

tiene un valor jurídico programático, según expresa el propio Preámbulo de la 
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 
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participan en las relaciones jurídicas a que se refieren. El mero apartamiento o 
el incumplimiento de las principios orientadores contenidos en las normas de 
esta naturaleza de la LO 3/2007, no puede dar lugar a la anulación del decreto 
de nombramiento de Consejeros (…)” (F. J. 4º). De esta forma, no cabe admitir 
un pretendido automatismo, que sea consiguiente a la consideración del 
principio general de presencia equilibrada que lo convierta en un deber de 
obligación aplicable imperativamente a todo supuesto. Tal automatismo ha 
sido, además, excluido expresamente por el Tribunal Supremo al afirmar que 
su naturaleza es la propia de un principio rector o criterio orientador. 

 
La Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 10 de mayo de 2016, 

en su Fundamento Jurídico Séptimo, indica que “El criterio de la preferencia 
de las mujeres a igualdad de méritos no opera con rígido automatismo como 
una norma universal de obligado e incondicionado desplazamiento de los 
aspirantes varones, pero sí que opera como un principio rector de la decisión 
que exige que se expliquen cumplidamente, caso por caso, las razones por las 
que se prescinde casuísticamente de esa regla”. Tal pronunciamiento se reitera 
en la Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, número 1136/2017 de 27 
de junio de 2017 que fue objeto de Recurso de Amparo ante el Tribunal 
Constitucional, donde se invocaba la vulneración del derecho fundamental a 
no ser discriminada por razón de sexo, prohibición constitucional del inciso 
segundo del artículo 14 CE, por inaplicación de las medidas de acción positiva 
en favor de la mujer. El Tribunal Constitucional, en su Auto 119/2018, de 13 
de noviembre de 2018, inadmitió dicho Recurso de Amparo al considerar que 
no existía vulneración del derecho fundamental invocado. El mismo Auto, 
respecto a la representación equilibrada de mujeres y hombres en los 
tribunales u órganos técnicos de selección, con cita de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 13/2009 de 19 de enero, indica que la cláusula de 
reserva se interpretará “como garantía de que, respecto de los miembros de 
tales órganos de selección, cumplirá siempre con los principios constitucionales 
de mérito y capacidad (art. 103.3 CE) pues si ello no fuera posible puntualmente 
deberá romperse con la regla de proporción equilibrada en la constitución del 
órgano”1. 

                     
1 El citado Auto del Tribunal Constitucional indica: ““No forma parte del contenido esencial 
del art. 14 CE un teórico derecho fundamental a que se superen las situaciones de desigualdad 
histórica con la adopción de medidas específicas con este fin. Si bien tales medidas pueden 
implementarse, ello ha de hacerse dentro de los límites estrictos que marca nuestra doctrina; 
de lo contrario dichas medidas serán discriminatorias y por ello inconstitucionales. El derecho 
a la no discriminación del art. 14 CE no opera, pues, como fundamento de las medidas 
correctoras de la desigualdad material, aunque sí interviene activamente para la erradicación 
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 
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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 

                     

interpretación de nuestros derechos fundamentales (art. 10.2 CE), tampoco es posible 
establecer un sistema de selección en el empleo que otorgue una preferencia automática a la 
mujer, sin articular reglas en ese procedimiento que garanticen el examen de todas las 
circunstancias personales de los candidatos, susceptibles de ser tenidas en cuenta en la 
ponderación de los méritos exigidos (cláusula de apertura). 
Esta tesis de la recurrente —en este punto de su queja de vulneración del artículo 14 CE— es 
que a igualdad de méritos y sin ninguna otra consideración, la plaza debió serle otorgada por 
vía de acción positiva o discriminación inversa. Así planteado, sin embargo, resulta contrario a 
la Constitución y al ordenamiento de la Unión Europea (…) la acción positiva que se solicita en 
la demanda se sustenta en un automatismo que prescinde indebidamente de los principios 
constitucionales, y del derecho de la Unión Europea, de mérito y capacidad”. 
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incondicionada, la aplicación el principio de presencia equilibrada en todo 
nombramiento, pero sin embargo, no lo determinó como tal. En consecuencia, 
son los Poderes Públicos quienes establecerán las actuaciones encaminadas 
a atender al principio general de presencia equilibrada, y realizar los esfuerzos 
necesarios en tal sentido. 

 
 
En por ello que considero que la observación esencial realizada, además 

de ser innecesaria, carece de la esencialidad que se le irroga, según el art. 77 
del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu. 

 
 

En Valencia, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós 
 

 
 
 
 
 
 

Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 


