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Expedient   740/2022 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 30 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 amb la comunicació de V. H. de 27 d'octubre  de 2022 
(Registre d'entrada, 28 d'octubre ), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, per a elaborar el Projecte de decret, del Consell, 
pel qual  s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut 
Valencià d’Art Modern (Expedient Ref. 02-15/2022-AU, de la Conselleria 
consultant). 
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Secretària General 
(article 40 del Reglament) 
Sra. 
Patricia Boix Mañó 
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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 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per 
ofici de 27 d'octubre  de 2022, que es va registrar d'entrada per aquest Òrgan 
Consultiu el dia 28 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'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. 
 
 L'expressada Conselleria és la competent en les matèries d'educació, 
formació professional reglada, cultura i promoció cultural, política lingüística 
i esport, segons el que disposa l'article 7 del Decret del president 5/2019, de 
16 de juny, pel qual es determinen el número i la denominació de les 
conselleries, i les seues atribucions, posat en relació amb els articles 79 i 
següents 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 està integrat pels documents i informes següents: 
 
 1. Resolució d'iniciació del procediment, subscrita per la persona titular 
de la conselleria el dia 4 de març de 2022, en la qual igualment assigna la 
tramitació del procediment i l'emissió dels informes pertinents a la Secretaria 
Autonòmica de Cultura i Esport. 
 
 2. Informe sobre la incidència del projecte normatiu en la competitivitat 
empresarial, subscrit per la Gerència de l'Institut Valencià d’Art Modern (d'ara 
en avant, IVAM), amb data 8 de març de 2022. 
 
 3. Informe sobre les repercussions del Projecte de decret del Consell en 
els recursos i eines informàtics, també elaborat per la Gerència de l'IVAM el 8 
de març de 2022. 
 



 3

 4. Informe sobre l'impacte per raó de gènere, que va elaborar la Gerència 
de l'IVAM el mateix dia 8 de març de 2022. 
 
 5. Informe justificatiu de l'omissió del tràmit de consulta pública prèvia, 
que va emetre la Gerència de l'IVAM en la mateixa data anterior. 
 
 6. Informe de coordinació informàtica, subscrit per la mateixa Gerència 
de l'IVAM, amb data 8 de març de 2022. 
 
 7. Informe sobre l'impacte del projecte normatiu en les famílies, emés 
per la Gerència de l'IVAM en la mateixa data. 
 
 8. Informe sobre les repercussions en la infància i l'adolescència, que 
va elaborar la Gerència de l'IVAM el mateix dia 8 de març de 2022. 
 
 9. Informe de no afectació del projecte normatiu en l'àmbit de la inclusió 
i els drets socials, subscrit per la Gerència de l'IVAM amb data 8 de març de 
2022. 
 
 10. Ofici en el qual la Gerència de l'IVAM sol·licita l'informe de 
l'Advocacia General de la Generalitat, el 10 de març de 2022. 
 
 11. Informe sobre la justificació de l'absència del tràmit d'informació 
pública i audiència, subscrit per la Gerència de l'IVAM el dia 11 de març de 
2022. 
 
 12. Informe favorable aprovat pel Consell Rector de l'IVAM, en la sessió 
que va celebrar el dia 15 de desembre de 2021, segons el certificat subscrit 
per la Secretaria d'aquest òrgan col·legiat, datat el dia 28 de març de 2022 i 
amb el vistiplau de la Presidència del Consell Rector de 28 d'abril del mateix 
any. 
 
 13. Informe sobre la necessitat i oportunitat d'elaborar un nou 
Reglament d'organització i funcionament de l'IVAM, que va elaborar la 
Gerència de l'IVAM el dia 29 de març de 2022. 
 
 14. Sol·licitud de documentació per part de la Direcció General del 
Sector Públic i Patrimoni a la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, de 
data 20 d'abril de 2022. 
 
 15. Informe elaborat per la Direcció General de la Funció Pública sobre 
el projecte normatiu, datat el dia 20 d'abril de 2022, i en el qual es contenen 
diverses recomanacions i suggeriments. 
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 16. Informe elaborat per la Direcció General del Sector Públic i 
Patrimoni al Projecte de decret del Consell, el dia 8 de juny de 2022, en el 
qual expressa l'adequació dels seus continguts. 
 
 17. Memòria econòmica, subscrita el 16 de juny de 2022 per la pròpia 
Gerència de l'IVAM. 
 
 18. Informe de la Gerència de l'IVAM, emés el 18 de juliol de 2022, en 
el qual s'analitzen les recomanacions realitzades per la Direcció General de la 
Funció Pública. 
 
 19. Nota de Règim Intern remesa per la Subdirecció General de Règim 
Jurídic i Coordinació Cultural a la Sotssecretaria de la mateixa conselleria, el 
dia 9 d'agost de 2022. 
 
 20. Certificat emés per la Gerència de l'IVAM, datat el 20 de setembre 
de 2022, sobre dos llocs de treball que es troben vacants perquè les persones 
que els ocupaven van finalitzar els seus respectius contractes. 
 
 21. Memòria econòmica sobre l'estimació del cost previst derivat del nou 
Reglament d'organització i funcionament de l'IVAM que es tramita, que va ser 
elaborada per la Gerència el dia 21 de setembre de 2022. 
 
 22. Fitxa d'Impacte Pressupostari emplenada, sense data ni signatura. 
 
 23. Informe de l'Advocacia General de la Generalitat en la Conselleria 
competent en matèria de cultura, que es va emetre el dia 13 de setembre de 
2022, amb diverses observacions i suggeriments. 
 
 24. Informe favorable de la Direcció General de Pressupostos de la 
Conselleria competent en matèria d'hisenda pública, de data 3 d'octubre de 
2022. 
 
 25. Informe de la Gerència de l'IVAM, de 10 d'octubre de 2022, sobre 
consideracions i comentaris d'adequació al contingut de l'informe de 
l'Advocacia de la Generalitat. 
 
 26. Informe negatiu sobre la petjada deixada pels grups d'interés, que 
va subscriure la Sotssecretaria de la Conselleria ara consultant el dia 24 
d'octubre de 2022. 
 
 27. L'última redacció del text del Projecte de decret del Consell, pel qual 
s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià d’Art Modern, 
sense datar i sense antesignatura ni peu de signatura del conseller proponent 
i del president de la Generalitat. 
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II 

CONSIDERACIONS 
 
 

Primera. Sobre el caràcter de la sol·licitud i de l'emissió del 
dictamen. 
 
 La titular de la Conselleria amb competència en les matèries de cultura 
i promoció cultural va acordar remetre la consulta a aquesta Institució 
consultiva d'acord amb el que estableix 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, que conté la regla de la preceptivitat 
de la consulta a aquesta Institució consultiva en relació amb els expedients 
que tramite l'Administració del Consell 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”, això és, els projectes d'aquelles 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 pot 
tractar-se 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, en cada cas, escometen. 
 
 No obstant això, com en altres supòsits similars hem posat de manifest 
(Dictàmens 301/2020, 424/2020, 606/2021 i 186/2022, entre altres) la 
major part dels preceptes i continguts d'aquest Projecte de Decret, del Consell, 
pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià d’Art 
Modern, se centra en matèria i qüestions «organitzatives», en sentit estricte, 
en referir-se a la composició, les funcions i el règim de funcionament dels 
òrgans rectors i de govern del mencionat Institut Valencià d’Art Modern, que 
es va configurar com una institució de dret públic de la Generalitat, de les 
que es regulen en l'article 155 de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 de 
febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 
 

Per això, convé precisar que, quan es regulen els tràmits del 
procediment d'elaboració dels reglaments autonòmics, s'indica en relació amb 
«aquells reglaments que versen exclusivament sobre matèries organitzatives de 
la Presidència i les conselleries», que no serà preceptiu el dictamen d'aquest 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, tal com  s'especifica  
en l'apartat 2n de l'article 43 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell. 
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 Segona. Habilitació legal i règim jurídic de l'Institut Valencià d’Art 
Modern (IVAM). 
 
 L'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana permet que la 
Generalitat es trobe facultada per a constituir, mitjançant Llei de les Corts, 
un sector públic propi que es coordinarà amb el sector públic estatal, 
conforme a l'apartat 2n de l’article 79 (l'article 58 en la seua versió inicial) de 
l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que es va aprovar en virtut 
de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, que va ser objecte d'una àmplia 
reforma per mitjà de la Llei orgànica 1/2006, de 10 d'abril, i això sense 
perjudici que en exercici de les competències que li venen atribuïdes pel propi 
Estatut d’Autonomia, puga constituir entitats i organismes per al foment de 
la plena ocupació i el desenvolupament econòmic i social, d'acord amb 
l'apartat 1r del mateix precepte de l'Estatut d’Autonomia, dins dels límits que 
defineix la doctrina del Tribunal Constitucional (en particular, en la STC 
236/2015 i en la STC 128/2016). 
 
 Per això, en exercici de la competència exclusiva de la Generalitat en 
matèria de cultura, que llavors es preveia en l'article 31.4 de l’Estatut, la Llei 
de la Generalitat 9/1986, de 30 de desembre, va procedir a la creació dels ens 
de dret públic Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música i 
Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), per al desenvolupament de la política 
cultural de la Generalitat Valenciana quan concerneix el coneixement, tutela, 
foment i difusió de l'art modern (article 16), com una entitat de dret públic 
subjecta a la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia, i 
autonomia econòmica i financera per a la realització dels seus fins (article 15). 
 
 Entre les funcions d'aquesta entitat dret públic coneguda amb 
l'acrònim d'IVAM,  es van configurar: a) constituir i custodiar un conjunt de 
col·leccions museístiques representatives de l'art modern, així com totes les 
funcions museogràfiques associades amb aquesta funció, b) organitzar i dur 
a terme exposicions d'art modern i c) organitzar i dur a terme activitats 
culturals encaminades al coneixement i difusió de l'art modern (article 16.2). 
 
 Aquesta disposició va ser modificada mitjançant la Llei valenciana 
1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del 
sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, i amb posterioritat 
es va aprovar el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià 
d’Art Modern, pel Decret del Consell 27/2015, de 27 de febrer, on es detalla 
la seua naturalesa, règim jurídic, objecte i funcions (articles 1 a 3), els òrgans 
rectors, com la Presidència, el Consell Rector, la Direcció-Gerència i el Consell 
Assessor, així com l'estructura orgànica (articles 4 a 15), el règim de personal 
(articles 16 a 18), el règim patrimonial (article 19) i el règim de contractació, 
pressupostari i economicofinancer, incloent-hi l'assistència jurídica (articles 
20 a 26). 
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 Aquella llei de creació de l'IVAM va ser expressament derogada 
mitjançant la Llei de la Generalitat 1/2018, de 9 de febrer, reguladora de 
l’Institut Valencià d’Art Modern, que la va configurar com una institució de 
dret públic de la Generalitat, de les previstes en l'article 155 de la Llei de la 
Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions, que s'adscriu a la Conselleria competent en 
matèria de cultura (article 1). 
 
 D'altra banda, segons la Llei valenciana 1/2018, de 9 de febrer, 
constitueix l'objecte propi de l'IVAM el desenvolupament de la política cultural 
de la Generalitat Valenciana pel que respecta al coneixement, tutela, foment 
i difusió de l'art modern i contemporani pel seu caràcter internacional i 
d'avantguarda, sense perjudici d'altres institucions (article 2.1). 
 
 A més, es defineixen com les funcions de l'IVAM per al compliment dels 
seus fins, les següents: a) constituir i custodiar un conjunt de col·leccions 
museístiques representatives del desenvolupament de l'art modern i 
contemporani, així com totes les funcions museogràfiques associades amb 
aquesta funció; b) organitzar i dur a terme exposicions d'art modern i 
contemporani en les instal·lacions pròpies de l'IVAM, així com en aquells 
espais que, fins i tot no sent de la seua titularitat, es trobaren sota acords o 
convenis de cessió; c) fomentar i garantir l'accés a aquestes del públic i 
facilitar el seus estudis als investigadors; d) organitzar i dur a terme activitats 
culturals encaminades al coneixement i difusió de l'art modern i 
contemporani; e) establir relacions de col·laboració amb museus, universitats, 
escoles d'arts i superiors de disseny i institucions culturals, organitzant 
exposicions temporals i desenvolupant accions conjuntes per al compliment 
de les seues finalitats, posant l'accent principalment en aquelles d'àmbit 
estatal i internacional, i, f) impulsar el coneixement i difusió de les obres i de 
la identitat del patrimoni històric adscrit al museu, afavorint el 
desenvolupament de programes d'educació i activitats de divulgació cultural, 
així com millorant-ne la difusió per mitjans digitals (article 2.2). 
 
 D'aquesta manera, la nova regulació d'aquesta Institució va establir els 
òrgans de govern de l'IVAM i les funcions de la Presidència, del Consell Rector, 
del Consell Assessor, de la Direcció i de la Gerència (articles 3 a 12), així com 
el règim jurídic, el règim econòmic i pressupostari, el règim de contractació i 
de personal, l'assistència jurídica, el patrimoni, els ingressos per l'accés a les 
col·leccions i la cessió d'espais, i el règim jurídic de les resolucions dels seus 
òrgans (articles 13 a 21). 
 
 No obstant això, amb l'aprovació d'aquesta nova regulació de la Llei 
valenciana 1/2018, de 9 de febrer, va romandre vigent aquell Reglament 
orgànic i funcional que havia aprovat el Decret del Consell 27/2015, de 27 de 
febrer, quan fora compatible i no s'oposara a la nova regulació legal de l'IVAM, 
de manera que el Projecte de decret del Consell que ara es troba en tramitació 
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i és objecte de dictamen, d'aprovació del Reglament d'organització i 
funcionament de l'Institut Valencià d’Art Modern, procedirà a la completa 
substitució d'aquell Reglament orgànic i funcional de l'IVAM que havia sigut 
aprovat per mitjà del Decret del Consell 27/2015, de 27 de febrer, la qual cosa 
ens condueix a una primera observació, ja que l'actual  projecte normatiu, en 
cas d'aprovar-se, haurà de derogar, de manera expressa, el citat Decret del 
Consell 27/2015, de 27 de febrer, mitjançant l'oportuna modificació de la 
redacció de la disposició derogatòria que conté el propi projecte normatiu, que 
ara es limita a contindre una derogació genèrica, que s'ha de mantindre, però 
afegint al seu contingut la derogació expressa de l'expressat Decret del Consell 
27/2015, de 27 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i 
funcionament de l'Institut Valencià d’Art Modern. 
 
 Quant a l'habilitació legal, és evident que es troba en la disposició final 
segona de la ja citada Llei de la Generalitat 1/2018, de 9 de febrer, reguladora 
de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), en la mesura que habilita el 
Consell per a dictar les disposicions que siguen necessàries per al 
desenvolupament i execució d'aquesta llei (incís a), la qual cosa constitueix 
una habilitació permanent encara que s'haguera incomplit el termini de sis 
mesos per a aprovar el Reglament orgànic i funcional de l'IVAM des de 
l'entrada en vigor de la mateixa Llei 1/2018, de 9 de febrer (incís b). 
 

Tercera. Procediment d'elaboració. 
 
 La tramitació i elaboració d'aquest Projecte de decret del Consell, pel 
qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià 
d’Art Modern (IVAM) es va acomodar, en termes generals, a la via i als tràmits 
que s'estableixen en l'article 43 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, així com a les previsions reglamentàries que el van 
completar o el van desenvolupar 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. 
 
 D'altra banda, també es van respectar les obligacions d'informació i de 
publicitat previstes en el seu moment en la Llei de la Generalitat 2/2015, de 
2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la 
Comunitat Valenciana, vigents fins que van ser derogades per la Llei de la 
Generalitat 1/2022, de 13 d'abril, d transparència i bon govern de la 
Comunitat Valenciana, ja que ambdues regulen el tràmit de consulta pública 
prèvia, i s’ha de deixar constància també que la part expositiva d'aquest 
projecte normatiu reflecteix que es van observar els principis de bona 
regulació que es defineixen en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i que 
informen l'exercici de la potestat reglamentària tant en l'àmbit de 
l'Administració de l'Estat com de les comunitats autònomes, amb l'abast que 
s'especifica en la STC 55/2018, de 24 de maig. 
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 La persona titular de la Conselleria competent en matèria de cultura va 
disposar iniciar el procediment d'elaboració d'aquest projecte normatiu, amb 
data 4 de març de 2022, si bé ha de reconéixer-se que ja es preveia la seua 
elaboració en el Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat per a l'any 
2021, i va assignar la seua tramitació a la Secretaria Autonòmica de Cultura 
i Esport. 
 
 Consta en les actuacions: l'informe sobre la necessitat i oportunitat 
d'elaborar aquest projecte normatiu, la memòria econòmica, la fitxa d'impacte 
pressupostari, l'informe d'impacte de gènere, l'informe sobre la repercussió 
del projecte en els recursos informàtics, l'informe sobre la repercussió del 
projecte en la infància, en l'adolescència i en el règim de les famílies 
nombroses, així com l'informe del centre directiu responsable de la tramitació 
sobre l'omissió del tràmit de consulta pública prèvia i del tràmit d'informació 
pública i audiència, l'informe sobre la repercussió en la competitivitat 
empresarial, l'informe relatiu a l'absència d'afectació en l'àmbit de la inclusió 
i els drets socials, i l'informe negatiu sobre la petjada deixada pels grups 
d'interessos. 
 
 Tenint en compte que ens trobem davant un Projecte de decret del 
Consell de naturalesa organitzativa, van emetre els seus informes preceptius: 
la Direcció General de la Funció Pública, previst en l'article 8.1 de la Llei de 
la Generalitat 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana; la 
Direcció General de Pressupostos de la Conselleria competent en matèria 
d'hisenda pública, tal com  s'exigeix en l'article 26 de la Llei de la Generalitat 
1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions; la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, com es preveu 
en l'article 107 de la Llei valenciana 5/2013, de 23 de desembre, de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, 
i el mateix Consell Rector de l'IVAM (article 6.5 de la mencionada Llei de la 
Generalitat 1/2018, de 9 de febrer). 
 
 L'Advocacia General de la Generalitat va emetre el seu informe 
preceptiu, de conformitat amb l'article 5.2 de la Llei de la Generalitat 
10/2005, de 9 de desembre, d'assistència jurídica a la Generalitat, que va 
possibilitar que el centre directiu encarregat de l'elaboració del projecte 
normatiu realitzara les adaptacions necessàries, així es va aconseguir la 
versió definitiva del text del Projecte de decret del Consell remés, i aquest és 
l'únic text del projecte normatiu que s'ha remés sense que conste la versió 
inicial del projecte ni les possibles versions intermèdies. 
 
 Quarta. Estructura del Projecte de decret del Consell. 
 
 Aquest Projecte de decret del Consell s'ha elaborat amb aquesta 
sistemàtica i tècnica normativa: una part de l'índex; el preàmbul, amb dotze 



 10

paràgrafs i apartats; la fórmula d'aprovació, en dos paràgrafs, en el qual el 
primer d'ells es refereix als informes preceptius i el segon a la facultat de 
l'òrgan que realitza la proposta, al fonament legal de la disposició que es 
tramita i a la deliberació del Consell; un article únic; una disposició addicional 
única; una disposició derogatòria única; dues disposicions finals i un annex, 
en el qual es troba el Reglament d'organització i funcionament de l’Institut 
Valencià d’Art Modern, que després de la seua titulació conté l'altra part de 
l'índex, que en aquest cas es limita als preceptes de l'annex i, a continuació, 
els 25 articles que el componen, que s'han estructurat en 5 capítols. 
 
 D'aquesta sistemàtica ja es desprenen tres observacions que 
s'exposaran en el seu moment: la necessitat d’explicitar la titulació del 
projecte al principi, l'obligació de reduir les dues parts de l'índex a una sola i 
l'exigència de redactar en un sol paràgraf la fórmula d'aprovació. 
 
 Centrant-nos en el Reglament d'organització i funcionament de l'IVAM, 
el seu capítol I, “Naturalesa i funcions” té aquests preceptes: Naturalesa i 
règim jurídic (article 1) i Objecte propi i funcions (article 2). 
 
 El capítol II, “Organització” se centra en aquests continguts: Òrgans 
rectors (article 3), la Presidència de l'IVAM (article 4), Composició del Consell 
Rector de l'IVAM (article 5), Règim de funcionament del Consell Rector de 
l'IVAM (article 6), Competències del Consell Rector de l'IVAM (article 7), 
Consell Assessor de l'IVAM (article 8), Composició del Consell Assessor de 
l'IVAM (article 9), Règim de funcionament del Consell Assessor de l'IVAM 
(article 10), la Direcció i la Gerència de l'IVAM (article 11), Estructura orgànica 
(article 12), de la Direcció Adjunta (article 13) i Altres unitats orgàniques i 
funcionals (article 14). 
 
 El capítol III, “Règim de personal”, només té un: Personal de l'IVAM 
(article 15), mentre que el capítol IV, “Règim patrimonial”, s'ha dividit en dos 
preceptes: Patrimoni (article 16) i Inventari (article 17). 
 
 Finalment, el capítol V, “Règim de contractació, pressupostari i 
economicofinancer”, té estos huit preceptes: Règim de contractació (article 
18), Recursos econòmics (article 19), Ingressos per accés a les col·leccions i 
cessió d'espais (article 20), Participació en consorcis, societats i fundacions 
(article 21), Règim pressupostari (article 22), Control economicofinancer 
(article 23), Assistència jurídica (article 24) i Portal web i transparència (article 
25). 
 
 Cinquena. Observacions i suggeriments al projecte normatiu. 
 
 Ja hem expressat que ens trobem davant un projecte normatiu de 
naturalesa eminentment organitzativa, de manera que els límits que imposa 
el principi de legalitat són diversos, ja que, a diferència del que succeeix quan 
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ens trobem davant un reglament executiu, en el qual les seues disposicions 
han de respectar i acomodar-se a les disposicions de rang de llei que són 
objecte de desenvolupament, detall o complement, no obstant això en els 
reglaments organitzatius el principi de legalitat només consisteix a respectar 
el marc de la regulació establida en les normes amb rang formal de llei que 
estiguen vigents, tant si es tracta de principis jurídics com de normes que 
conformen directives d'actuació, sense excloure que també puguen contindre 
autèntics mandats jurídics. 
 
 En el present cas, aquest marc jurídic està compost, en primer lloc, per 
la legislació estatal bàsica, que principalment està representada pel règim 
jurídic bàsic dels òrgans col·legiats i de l'organització  administrativa que es 
troben en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 
lògicament sense excloure els preceptes bàsics de la legislació general 
pressupostària. 
 

En segon lloc, cenyint-nos a l'àmbit autonòmic, la legislació bàsica 
exposada es completa: pels principis relatius a l'organització pròpia de 
l'Administració del Consell de la Generalitat que es reflecteix en els 
corresponents preceptes de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell; per la regulació del sector públic instrumental d'àmbit 
autonòmic –l'article 2 i articles 152 i següents- de la Llei de la Generalitat 
1/2015, de 6 d'octubre, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions, i, en tercer lloc i amb major intensitat, per la regulació específica 
de l'IVAM establida en la Llei de la Generalitat 1/2018, de  9 de febrer, 
reguladora de l’Institut Valencià d’Art Modern. 
 
 Lògicament aquesta anàlisi dels continguts del projecte normatiu i el 
seu acomodament al principi de legalitat ha d'entendre's en sentit ampli, ja 
que no es troba exempt d'atendre l'obligació de complir els oportuns 
requeriments i condicionants que deriven dels criteris recomanats de tècnica 
normativa, així com d'utilitzar un llenguatge administratiu actual, precís i 
inclusiu, tenint en compte que aquests aspectes permeten la millor 
aprehensió dels continguts de les seues disposicions i, en conseqüència, que 
la seua aplicació siga més homogènia i eficaç par als seus destinataris. 
 

A la titulació. 
 
 Ja hem suggerit que el projecte normatiu no ha de començar en 
l’«índex», sinó que abans s’ha de redactar la titulació pertinent (article 6 del 
Decret del Consell 24/2009, de 23 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el 
procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat), la qual 
cosa a la vista de l'article únic, de l'annex i de la pròpia Llei valenciana 
1/2018, de 9 de febrer, la titulació més coherent serà «Projecte de Decret del 
Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de 
l'Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)». 
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A l'índex. 

 
 Només pot existir un índex, que s'inserirà completament a continuació 
del títol del projecte normatiu i contindrà les diferents divisions del projecte 
amb els respectius títols (articles 8 i 9 del Decret del Consell 24/2009, ja 
citat). 
 
 D'altra banda, existeix una discordança entre les titulacions utilitzades 
en l'índex en relació amb les corresponents titulacions de diversos preceptes, 
a partir d'haver utilitzat la denominació amb la redacció completa d’«Institut 
Valencià d’Art Modern» o l’acrònim «IVAM», en la redacció dels articles 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11 i 15 del Projecte de decret del Consell remés. 
 

Al preàmbul. 
 
 En la redacció del paràgraf 5é del preàmbul, la primera vegada que se 
cita la vigent llei que conté el règim jurídic d'Institut Valencià d’Art Modern, 
com a institució de dret públic de la Generalitat, es redactarà la denominació 
oficial de la citada llei, sense abreviatures, és a dir «Llei 1/2018, de 9 de febrer, 
de la Generalitat, reguladora de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)». 
 
 D'altra banda, en el paràgraf 9é, es redactarà amb majúscula inicial 
l'expressió «Llei 39/2015, d'1 d'octubre». 
 
 Des de diferent punt de vista, es recomana que en el preàmbul 
s'explicite que aquest projecte normatiu es trobava previst en el Pla Normatiu 
de la Generalitat per a 2021, que el Consell va aprovar per mitjà d'un acord 
de 29 de desembre de 2020, amb aquest epígraf «37. Modificació del 
Reglament d'organització i funcionament (ROF) de l'IVAM», la qual cosa 
explica que la seua tramitació s'haja prorrogat en el temps, ja que no ens 
trobem davant una «modificació» del Reglament anterior, sinó davant un «nou 
i complet» Reglament d'organització i funcionament de l'IVAM, com ja va posar 
en relleu la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni en el seu informe 
preceptiu. 
 

A la fórmula d'aprovació. 
 
 Els dos paràgrafs de la fórmula d'aprovació s'hauran d'unificar en un 
sol paràgraf, i seguint aquest ordre: 
 
 En primer lloc, després d'haver introduït el paràgraf amb la conjunció 
il·lativa, s'indicarà la facultat de proposta de la persona titular de la 
Conselleria. A continuació, en segon lloc, la fonamentació legal. En tercer lloc 
i de manera opcional, una referència succinta als informes o actes de tràmit 
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rellevants que es vulguen singularitzar, lògicament sense cap referència a la 
data de l'informe. 
 
 En quart lloc, la referència legal omesa, però preceptiva, al «conforme 
amb» o «oït» «el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana», d'acord 
amb l'article 2.5 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de 
creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i, en cinqué 
i últim lloc, la referència a la sessió formal en la qual el Consell va aprovar el 
projecte normatiu, i el va convertir en «Decret del Consell». 
 
 Per exemple: «Per tot això, a proposta de la persona titular de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de conformitat amb l'article 28 de la 
Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, havent emés el 
seu informe preceptiu, entre altres, el Consell Rector de l'IVAM, ‘conforme amb’ 
o ‘oït’ el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i prèvia 
deliberació del Consell, en la reunió que va celebrar el dia (…), DECRET». 
 

A la disposició addicional única. 
 
 Aquesta disposició explicita que l'aplicació i desenvolupament del 
Projecte de decret del Consell, en cas d'aprovar-se, no podrà suposar un 
increment de la despesa pública en el «pressupost consolidat», i que en relació 
amb les despeses de personal les adaptacions que es realitzen tampoc 
suposaran un increment de cost «en termes homogenis». 
 
 No obstant això, ni l'article 26 de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 
de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, 
ni els articles 3, 11, 12 i concordants de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es refereixen als 
pressupostos «consolidats» ni a l'augment o increment de la despesa pública 
«en termes homogenis», tenint en compte que el principi d'estabilitat 
pressupostària comprén tant l'elaboració, l'aprovació i l'execució dels 
pressupostos i altres actuacions que afecten els ingressos i despeses, tant per 
a l'Administració central, com per a les administracions de les comunitats 
autònomes, de les corporacions locals i de la Seguretat Social, i significa que 
els comptes públics han d'estar en una posició d'equilibri financer, en el sentit 
d'equilibri o superàvit estructural, per la qual cosa es recomana suprimir 
aquestes locucions o termes que s'han posat entre cometes, de pressupostos 
«consolidats» i d'increment de la despesa pública «en termes homogenis». 
 
 A la disposició derogatòria única. 
 
 En línia amb l'observació efectuada en la Consideració segona, 
procedeix afegir en el contingut de la present disposició, la derogació expressa 
del Decret del Consell 27/2015, de 27 de febrer, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització i funcionament de l’Institut Valencià d’Art Modern. 
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A la disposició final segona. 

 
 La denominació oficial del Butlletí oficial autonòmic valencià amb 
anterioritat era «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana», però en l'actualitat 
la denominació oficial és «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», en virtut 
del Decret del Consell 126/2016, de 7 d'octubre, pel qual es modifica la 
denominació del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7891, 
de 8 d'octubre). 
 

A l'annex. Reglament orgànic i de funcionament de l'IVAM. 
 

Al capítol I. “Naturalesa i funcions” (articles 1 i 2). 
 
 Les previsions d'aquest capítol I s'ajusten sense problemes i en gran 
manera als continguts dels articles 1 i 2 de la Llei de la Generalitat 1/2018, 
de 9 de febrer, reguladora de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), encara 
que algunes de les seues expressions manquen de precisió i del rigor exigible. 
 
 En efecte, la titulació d'aquest capítol I pot millorar-se utilitzant 
l'expressió «Disposicions generals», en lloc de «Naturalesa i funcions», mentre 
que el règim administratiu, el dret públic (article 1.4) no solament s'aplicarà 
quan els òrgans de govern de l'IVAM exercisquen potestats administratives, 
ja que a aquest supòsit haurà d'afegir-se la formació de la voluntat dels seus 
òrgans de govern, les seues relacions amb la Conselleria matriu a la qual està 
adscrita o de la qual depén, així com els aspectes específicament regulats per 
la normativa autonòmica sobre el sector públic instrumental i la legislació de 
caràcter pressupostari, de control de la gestió econòmica  i sobre el règim de 
la comptabilitat del sector públic, seguint en gran part les especificacions que 
ja s'indicaven  en l'article 1.3 de la Llei valenciana 1/2018, de 9 de febrer, a 
la qual ja ens hem referit. 
 

Al capítol II. “Organització” (articles 3 a 14). 
 
 Aquest capítol II és l'únic del projecte normatiu que es divideix en 
seccions, i la secció primera és la regulació dels «Òrgans rectors» (articles 3 a 
11), mentre que la secció segona es titula «Estructura orgànica» (articles 12 a 
14). 
 
 Es consideren els òrgans de govern –rectors- d'aquesta entitat de Dret 
públic de la Generalitat (article 3): la Presidència de l'IVAM i les seues 
atribucions (article 4); la composició, atribucions i règim de funcionament del 
Consell Rector de l'IVAM (articles 5 a 7); la composició, atribucions i règim de 
funcionament del Consell Assessor de l'IVAM (articles 8 a 10); la forma de 
designació i les atribucions de la Direcció i de la Gerència de l'IVAM (article 
11), i la restant estructura orgànica de l'IVAM (article 12), entre la qual es 
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troba la Gerència, la Direcció Adjunta (article 13) i altres unitats de menor 
nivell, que es concretaran en la corresponent relació de llocs de treball de 
l'IVAM (article 14). 
 
 Tots aquests preceptes segueixen de prop els continguts, fins i tot la 
pròpia redacció, dels respectius preceptes legals de la disposició legal objecte 
de desenvolupament, la Llei valenciana 1/2018, de 9 de febrer, ja citada, per 
la qual cosa s'ajusten a les seues previsions, si bé poden realitzar-se algunes 
propostes de millora, consistents a referir-se a cadascun dels òrgans de 
govern de l'IVAM de manera que els continguts seguisquen aquest ordre: 
forma de nomenament o de provisió del seu titular o titulars, atribucions de 
l'òrgan i el seu règim de funcionament. D'altra banda, en la redacció de 
l'article 7 no s'ha de confondre el terme «competències» amb el qual resultaria 
més propi d’«atribucions», ja que el primer es refereix a les competències de 
l'entitat pública i el segon a les facultats o funcions que s'assignen a cadascun 
dels seus òrgans, recomanat igualment que la Direcció de l'IVAM i que la 
Gerència de l'IVAM es regulen en preceptes diferents, detallant la seua 
respectiva forma de nomenament o de provisió i les seues corresponents 
atribucions o funcions directives o de gestió. 
 
 No obstant l'anterior, l'article 6, referit al funcionament del Consell 
Rector de l'IVAM, introdueix, en l'apartat 7, la delegació de vot, en establir que 
“Qualsevol membre podrà delegar el seu dret en un altre integrant d'aquest…”. 
 
 La possibilitat de delegar el vot no es troba prevista en la Llei 1/2018, 
de 9 de febrer, reguladora de l’Institut Valencià d’Art Modern, ni té cobertura 
normativa en la Llei 40/2015, reguladora del sector públic, per la qual cosa 
ha de procedir-se a la supressió de l'apartat 7, màximament quan, a més, 
l'apartat 1 del mateix article 6 preveu l'assistència dels membres del Consell 
rector de manera presencial o a distància. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 
Reglament d'aquest Consell.  
 
 En l'article 10, intitulat Règim de funcionament del Consell Assessor de 
l'IVAM, es preveu, igualment, en l'apartat 7, la possibilitat de la delegació de 
vot, en disposar que “qualsevol membre podrà delegar en un altre integrant 
d'aquest…”. 
 
 Es reitera l'observació efectuada a l'article 6, apartat 7, en relació amb 
la impossibilitat d'introduir la delegació de vot, per la qual cosa ha de 
procedir-se a la seua supressió. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77 del Reglament 
d'aquest Consell.  
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Al capítol III. «Règim de personal» (article 15). 
 
 A diferència del Reglament d'organització i funcionament de l'IVAM 
vigent, que dedica tres preceptes al règim de personal, aquest Projecte de 
decret del Consell en tramitació els concentra en un sol, que preveu el seu 
règim jurídic general (apartat 1r), el règim de selecció (apartat 2n), el seu 
règim d'ordenació (apartat 3r), el règim retributiu (apartat 4t), les 
incompatibilitats (apartat 5é), el possible personal directiu (apartat 6é) i 
l'aplicabilitat dels convenis col·lectius del personal laboral al servei de la 
Generalitat (apartat 7é), que no ha merescut cap retret per part de la Direcció 
General de la Funció Pública. 
 
 Per descomptat que la mateixa Direcció General de la Funció Pública 
ha exposat determinades millores de tècnica normativa, com també respecte 
de l'estructura orgànica de l'IVAM (article 9) i en relació amb aquelles «Altres 
unitats orgàniques i funcionals» (article 11). D'altra banda, es comparteix la 
recomanació que l'Advocacia General de la Generalitat va realitzar en el seu 
informe, en el sentit que el precepte proposat continga una remissió al text 
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, la qual cosa sens dubte és compatible amb 
una remissió més àmplia al text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
públic, que es va aprovar per mitjà del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre. 
 

Al capítol IV. «Règim patrimonial» (articles 16 i 17). 
 
 A diferència del vigent Reglament d'organització i funcionament de 
l'IVAM, que només dedica al règim patrimonial un precepte, aquest projecte 
conté dos preceptes, titulats Patrimoni (article 16) i Inventari (article 17). 
 
 En realitat, el primer dels preceptes està reproduint el corresponent 
precepte de la Llei valenciana 1/2018, mentre que el segon consigna una 
regulació mínima de l'inventari, en el Reglament vigent només està citat, 
sense cap regulació. 
 
 Ara bé, l'apartat 2n de l'article 16 reprodueix literalment la previsió de 
l'article 19.2 de l'expressada Llei valenciana 1/2018, en el sentit que tot el 
patrimoni de l'IVAM tindrà la consideració de domini públic de la Generalitat, 
com a patrimoni afecte a un servei públic, «i estarà exempt de tota classe de 
tributs o gravàmens» (sic). 
 
 Ocorre, no obstant això, que del principi de legalitat forma part el 
principi de legalitat tributària i que existeix una reserva formal perquè tan 
sols mitjançant norma amb rang o valor de llei puguen establir-se, modificar-
se, suprimir-se o prorrogar-se exempcions, reduccions, bonificacions, 
deduccions i altres beneficis o incentius fiscals, d'acord amb l'article 31 de la 
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Constitució i l'incís d) de l'article 8 de la Llei 58/2003, de 17 de novembre, 
general tributària, els principis i les normes jurídiques generals de la qual 
integren el sistema tributari espanyol i són aplicable a totes les 
administracions públiques, d'acord amb l'article 149.1, incisos 1r, 8é, 14é i 
18é de la Constitució, com determina el propi article 1.1 de la mateixa Llei 
53/2003, de 17 de novembre. 
 
 Per consegüent, la locució entre cometes, «i estarà exempt de tota classe 
de tributs o gravàmens», de l'article 16.2 del projecte normatiu s'haurà de 
suprimir, ja que mitjançant disposició reglamentària no poden establir-se ni 
mantindre's exempcions fiscals, i aquesta observació és de caràcter essencial, 
als efectes que es determinen en l'apartat 3r de l'article 77.3 del Reglament 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que va ser aprovat 
per mitjà del Decret del Consell 37/2019, de 15 de març. 
 

Al capítol V. «Règim de contractació, pressupostari i 
economicofinancer» (articles 18 a 25). 
 
 La major part dels seus preceptes són reproducció bastant literal dels 
respectius preceptes de la disposició legal que, en principi, són objecte de 
desenvolupament i complement, la indicada Llei valenciana 1/2018, de 9 de 
febrer (en relació amb els seus articles 13 a 21). 
 
 Només l'article 21 i l'article 25 del Projecte de decret del Consell remés 
per a consulta no tenen encaix directe en aquells preceptes legals, si bé 
l'article 21, que regula la possible participació de l'IVAM en consorcis, 
societats i fundacions, té el seu antecedent directe en l'article 23 del 
Reglament d'organització i funcionament de l'IVAM vigent. Per part seua, 
l'article 25 regula el portal web de l'IVAM, com a manifestació del principi de 
transparència, de manera congruent amb les determinacions de la Llei de la 
Generalitat 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 La compatibilitat de les seues previsions amb les disposicions legals que 
es desenvolupen es manifesta perquè cap dels òrgans preinformants, ni tan 
sols l'Advocacia General de la Generalitat, ha realitzat cap observació ni 
suggeriment, ni tan sols de millora. 
 
 Sisena. Qüestions de tècnica normativa i aspectes de redacció. 
 
 Aquest Projecte de decret del Consell s'ha elaborat seguint, amb 
caràcter general, les regles i els criteris de sistemàtica i de tècnica normativa 
continguts 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. 
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 Aquesta valoració general no ha impedit que s'hagen realitzat 
determinades observacions relacionades amb la titulació del projecte 
normatiu, la ubicació sistemàtica o adequada de l'índex complet, alguns 
suggeriments de millora per al text del preàmbul, la redacció pertinent de la 
fórmula d'aprovació, etc., el que ja s'ha indicat en el seu lloc. 
 
 A més, la redacció del text del Projecte de Decret del Consell ha sigut 
acurada, utilitzant un llenguatge administratiu modern, precís, inclusiu i 
sense discriminació de gènere, la qual cosa sens dubte està influint en la 
qualitat del propi projecte normatiu i en la facilitat d'aprehendre’n els 
continguts i millorar-ne l’aplicabilitat, si bé aquesta valoració global és 
compatible amb l'exposició d'unes certes propostes de millora. 
 
 D'aquesta manera, en primer lloc, com en el nostre ordenament jurídic 
existeixen «Decrets del Consell» i «Decrets del president» (article 32 de la citada 
Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre), quan s'indique «aquest 
Decret» o «el present Decret», o una altra expressió equivalent, haurà 
d'expressar-se amb major correcció: «aquest Decret del Consell», «el present 
Decret del Consell», etc., com ocorre en el text de l'article únic, de la disposició 
addicional única, de la disposició derogatòria única, de la disposició final 
primera i de la disposició final segona. 
 
 En segon i últim lloc, s'aconsella que les formes adjectives que 
s'utilitzen complint una funció pronominal com «aquest», «la mateixa», 
«d'aquest», o els seus plurals, se substituïsquen pel pronom personal que en 
cada cas corresponga (en la redacció dels articles 5, 6, 9 i 10). 
 

D'altra banda, l'expressió «i/o» ha de substituir-se per la conjunció 
disjuntiva «o» (en la redacció de l'article 14), i la paraula «Setzena» es redactarà 
amb minúscula inicial «setzena» (en l'article 21 del mateix projecte normatiu). 
 
 S'han formulat observacions de caràcter essencial, a l'article 6, apartat 
7; a l'article 10, apartat 7; i a l'article 16, apartat 2, del text del Projecte de 
Decret del Consell remés per a dictamen, als efectes previstos en l'article 77.3 
del Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que 
es va aprovar mitjançant el Decret del Consell 37/2019, de 15 de març. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
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 Que el Projecte de Decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització i funcionament de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), 
s'ajusta a 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, 30 de novembre de 2022 
 
 

      LA LLETRADA MAJOR 
 
     (article 40.e) del Reglament del Consell Jurídic,  
    aprovat per Decret, del Consell, 37/2019, de 15 de març) 

 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 


