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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 21 de desembre 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 els vots 

particulars corresponents: 

 

 
 

 
 
De conformitat amb la comunicació de V. H., de 19 d’octubre  de 2022 

(De conformitat amb la comunicació de V. H., de 19 d’octubre de 2022 
(Registre d’entrada de 20 d’octubre) el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, relatiu a l’Avantprojecte de llei valenciana de 
diversitat familiar i suport a les famílies. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
De l’examen de l’expedient remés es desprén el següent: 
 
Primer. Mitjançant un escrit del sotssecretari de la Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de 19 d’octubre de 2022, s’ha remés a aquest 
òrgan consultiu l’expedient relatiu a l’Avantprojecte de llei valenciana de 
diversitat familiar i suport a les famílies, d’acord amb el que disposa l’article 
10 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 
Segon. L’expedient remés està integrat, entre altres, pels documents 

següents: 
 
1. Proposta d’acord del Consell pel qual es dona conformitat a 

l’Avantprojecte de llei valenciana de diversitat familiar i suport a les famílies, 
de 30 de setembre de 2022. 

 
2. Informe sobre consulta pública prèvia emés pel director general 

d’Igualtat en la Diversitat, d’11 de novembre de 2021. 
 
3. Resolució de la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i 

Polítiques Inclusives, de 17 de novembre de 2021, d’inici del procediment 
d’elaboració de l’Avantprojecte de llei. 

 
4. Informe sobre la necessitat i oportunitat emés pel director general 

d’Igualtat en la Diversitat, de 19 d’abril de 2022. 
 
5. Informe sobre impacte en la infància, adolescència i família, de 19 

d’abril de 2022. 
 
6. Memòria econòmica, del director general d’Igualtat en la Diversitat, 

de 19 d’abril de 2022. 
 
«PREVISIÓ D’INVERSIÓ ECONÒMICA 
 
En relació al contingut de l’avantprojecte de llei s’estimen les inversions 

següents necessàries per al seu compliment: 
 
- Les novetats respecte al reconeixement de famílies monoparental no es 

consideren que tinguen impacte econòmic perquè el que s’inclou 
fonamentalment són canvis normatius que faciliten en procediment 
administratiu. 
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- Com a conseqüència del canvi del silenci administratiu del 
reconeixement de família nombrosa a positiu i la baixada a quatre mesos del 
termini per al reconeixement de família monoparental es considera 
imprescindible per al compliment de l’avantprojecte de llei la contractació de 
dotze auxiliars de gestió que reforcen les unitats de famílies nombroses i 
monoparentals de les direccions territorials de la Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Esta ampliació de personal suposa un 
augment anual de 360.000 euros del Capítol I de la Sotssecretària de dita 
conselleria. 

 
- La resta de l’avantprojecte de llei no implica cap impacte econòmic, ja 

que es desenvolupa amb els mitjans humans i materials amb què compta 
l’Administració del Consell, tal i com han indicat les diferents conselleries». 

 
7. Informes d’ampliació de la Memòria econòmica, del director general 

d’Igualtat en la Diversitat, de 6 de juny i 14 de juliol de 2022. 
 
8. Informe sobre l’impacte de gènere, emés pel director general 

d’Igualtat en la Diversitat, amb el vistiplau de la Unitat d’Igualtat, de 27 d’abril 
de 2022. 

 
9. Informe de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les 

Comunicacions, de 6 de maig de 2022. 
 
10. Informe sobre el tràmit d’audiència i al·legacions formulades, de 19 

d’abril de 2022, del director general d’Igualtat en la Diversitat. 
 
11. Informes desfavorables de 12 i 29 de maig de 2022, de la Direcció 

General de Funció Pública «mentre no segueixen ateses els observacions 
contingudes en aquest». 

 
12. Informe resposta del director general d’Igualtat en la Diversitat als 

informes desfavorables de la Direcció General de Funció Pública, de 30 de 
maig de 2022. 

 
13. Informes desfavorables de la Direcció General de Pressupostos, de 

3 i 27 de juny de 2022. 
 
14. Informe favorable de la Direcció General de Pressupostos, de 25 de 

juliol de 2022. 
 
15. Informe emés per l’Advocacia General de la Generalitat, de data 19 

de setembre de 2022. 
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16. Informe sobre les observacions formulades per l’Advocacia General 
de la Generalitat, del director general d’Igualtat en la Diversitat, de data 23 
de setembre de 2022. 

17. Informe negatiu de petjada dels grups d’interés, de 27 de setembre 
de 2022. 

 
18. Informe de la Comissió Delegada del Consell d’Inclusió i Drets 

Socials, de 23 de setembre de 2022. 
 
19. Informe favorable del sotssecretari, de 30 de setembre de 2022. 
 
20. Certificat de l’Acord del Consell, de 7 de octubre 2022, de 

conformitat amb l’Avantprojecte de llei. 
 
I en aquest estat del procediment es va remetre l’expedient a aquest 

Consell per al seu dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
Primera. Sobre el caràcter de la consulta. 
 
L’Avantprojecte de llei sotmés a consulta té per objecte «establir el marc 

legal per al reconeixement de la diversitat familiar i l’aplicació de les polítiques 
públiques de suport a les famílies, com a garantia de la seua inclusió, qualitat 
de vida i accés als recursos i serveis públics existents», per la qual cosa la 
consulta resulta preceptiva, de conformitat amb el que disposa l’article 10.2 
de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, en virtut del qual aquest Consell ha 
de ser consultat preceptivament en relació amb els avantprojectes de lleis, 
amb excepció de l’Avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat. 

 
Segona. Marc normatiu en el qual s’insereix la norma projectada. 
 
El marc normatiu, a nivell internacional, està integrat principalment 

per la Declaració Universal dels Drets Humans que defineix la família com 
l’element natural i fonamental de la societat i estableix l’obligació que la 
societat i l’Estat la protegisquen. 

 
A més, cal ressenyar el Conveni europeu per a la protecció dels drets 

humans i de les llibertats públiques, de 4 de novembre de 1950 (art. 12); el 
Pacte internacional de drets civils i polítics, de 19 de desembre de 1966 (art. 
16); el Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals, de 19 de 
desembre de 1966 (art. 10.1); la Convenció de les Nacions Unides sobre 
consentiment per al matrimoni, edat mínima per a contraure matrimoni i 
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registre d’aquests, de 15 d’abril de 1969 (art. 1.1) i la Carta dels drets 
fonamentals de la Unió Europea, de 18 de desembre de 2000, en l’article 9 de 
la qual, reconeix que «es garanteixen el dret a contraure matrimoni i el dret a 
fundar una família segons les lleis nacionals que regulen el seu exercici» i el 
compromís que s’estableix en la Carta Social Europea amb el foment de la 
protecció econòmica, jurídica i social de la família com a cèl·lula fonamental 
de la societat 

 
Resta destacar les conclusions que en 2007 van emanar del Consell i 

dels representants dels governs dels Estats membres de la Unió Europea i 
que es refereixen a la importància de les polítiques favorables a la família i 
insten els Estats membres a tindre en consideració les necessitats de les 
famílies i a adoptar les mesures necessàries per a promoure un repartiment 
equitatiu de les responsabilitats entre homes i dones en la seua cura. 

 
La Constitució Espanyola, en l’article 39.1, estableix com a principi 

rector de la política social i econòmica que els poders públics asseguren la 
protecció social, econòmica i jurídica de la família. L’article 148.1.20ª 
possibilita les comunitats autònomes a assumir aquesta competència. 

 
El reconeixement del matrimoni, com a «institució garantida per la 

Constitució» (FJ 3 STC 184/1990, de 15 de novembre), s’homologa a altres 
cartes magnes de la resta de les democràcies occidentals.  

 
En l’àmbit estatal no hi ha antecedents d’una norma amb rang de llei, 

ordinària o orgànica, destinada a la protecció social, jurídica i econòmica 
integral de les famílies, que articule el mandat de l’article 39.1 de la 
Constitució Espanyola, exceptuant la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de 
protecció a les famílies nombroses, que només és aplicable a aquest concret 
col·lectiu familiar.  

 
Diverses comunitats autònomes sí que compten amb normes amb rang 

de llei en el marc de les seues competències en matèria de famílies, com les 
següents: 

 
- Llei 1/2007, de 7 de març, de mesures de suport a les famílies de la 

Comunitat de Castella i Lleó. 
- Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies (Catalunya). 
- Decret 137/2002, de 30 d’abril, de suport a les famílies andaluses. 
- Llei 3/2011, de 30 de juny, de suport a la família i a la convivència de 

Galícia. 
- Llei 13/2008, de 12 de desembre, de suport a les famílies (Euskadi). 
- Llei 9/2014, de 23 d’octubre, de suport a les famílies d’Aragó. 
- Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (Illes Balears). 
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La Constitució espanyola estableix que els poders públics asseguren la 
protecció social, econòmica i jurídica de la família (article 39), i reserven a 
l’Estat la competència exclusiva per a la regulació de les condicions bàsiques 
que garantisquen la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en 
el compliment dels deures constitucionals (article 149 1.1a), en matèria de 
legislació laboral (149 1.7a) i de legislació bàsica i règim econòmic de la 
Seguretat Social (149 1.17a) 
 
 Semblant criteri que tendeix a la protecció jurídica de la família, apareix 
recollit en les constitucions del nostre entorn, tal és el cas de l’article 36 de la 
Constitució portuguesa de 1976, l’article 6 de la Llei Fonamental de Bonn de 
1949, l’article 29 de la Constitució italiana de 1948 o els paràgrafs nové i desé 
del preàmbul de la Constitució francesa de 1958. 
 
 Anàlogament, en l’ordre Internacional la família és digna de protecció 
en les Declaracions Internacionals, i en són exponents l’article 24 del Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics; l’article 10.3 del Pacte Internacional de 
Drets Econòmics, Socials i Culturals, i la Declaració dels Drets del Xiquet, 
proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides de 20 de novembre 
de 1959. 
 
 La normativa de Dret intern, que forma el règim de família, -dit siga 
sense ànim exhaustiu-, és la següent: 
 
     - Llei 1/1982, de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge 
     - Llei 13/1983, de 24 d’octubre, de reforma del Codi Civil en matèria de 
tutela. 
     - Llei 21/1987, d’11 de novembre, per la qual es modifiquen determinats 
articles de Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, en matèria d’adopció. 
     - Llei 11/1990, de 15 d’octubre, sobre reforma del Codi Civil en aplicació 
del principi de no discriminació per raó de sexe. 
     - Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria 
d’autorització del matrimoni civil pels alcaldes. 
     - Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 
     - Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. En els capítols 
II i III del títol XII, sobre alteració de la paternitat, estat i condició del menor i 
drets i deures familiars (trencament dels deures de custòdia i de la inducció 
de menors a l’abandó de domicili, sostracció de menors i abandó de família, 
menors o persones amb discapacitat necessitades d’especial protecció). 
     - Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida 
familiar i laboral de les persones treballadores 
     - Llei 40/2003, de 18 de novembre de protecció a les famílies nombroses. 
     - Llei 42/2003, de 21 de novembre, de modificació del Codi Civil i de la Llei 
d’enjudiciament civil en matèria de relacions familiars dels nets amb els avis. 
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     - Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere. 
     - Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la qual es modifica el Codi Civil en matèria 
de dret a contraure matrimoni, per a possibilitar que la institució matrimonial 
s’estenga a contraents del mateix sexe. 
     - Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es modifiquen el Codi Civil i la 
Llei d’enjudiciament civil en matèria de separació i divorci. 
     - Llei 14/2006 de tècniques de reproducció humana assistida de 26 de 
maig. 
     - Llei 39/2006, de 14 de desembre de dependència. 
     - Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes. 
     - Llei 54/2007, de 28 de desembre d’adopció internacional. 
     - Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la 
interrupció voluntària de l’embaràs, modificada per la Llei orgànica 11/2015, 
de 21 de setembre, per a reforçar la protecció de les menors i dones amb 
capacitat modificada judicialment en la interrupció voluntària de l’embaràs. 
     - Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil. 
     - Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i 
de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre. 
     - Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i a l’adolescència. 
     - Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i a l’adolescència. 
 

En l’àmbit normatiu de la nostra Comunitat, fins hui, i formant part del 
marc jurídic autonòmic vigent en matèria de família, cal citar  entre altres la 
regulació següent: 

 
Llei 4/2012, de 15 d’octubre, de la Generalitat, per la qual s’aprova la 

Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana. 
Llei 9/2018, de 24 d’abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 

11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat, sobre l’estatut de les persones amb 
discapacitat. 

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

Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties 
de la infància i l’adolescència. 

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

 
Decret 14/2021, de 29 de gener, del Consell, de regulació del 

procediment d’emissió i renovació del títol i carnet de família nombrosa.  
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Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el 
reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat 
Valenciana. 

Decret 35/2021, de 26 de febrer, del Consell de regulació de l’acolliment 
familiar. 

Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’estableix el 
procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l’accés 
al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques. 

Decret 59/2019, de 12 d’abril, del Consell, d’ordenació del sistema 
públic valencià de serveis socials.  

 
La legislació estatal en tramitació. 
 
En data de hui, en l’àmbit estatal, es troba en tramitació l’«Avantprojecte 

de llei de diversitat familiar i de suport a les famílies», que assenyala entre els 
seus objectius: 

 
«Avançar en el ple reconeixement jurídic i social de la diversitat de models 

de convivència familiar, que requereixen d’una millor regulació tant en el seu 
reconeixement legal com en el règim d’ajudes per a garantir la igualtat 
d’oportunitats i l’accés als béns i serveis públics, contribuint a la redistribució 
de la renda i la riquesa de les famílies, incloent tots els models de famílies, amb 
independència de circumstàncies com ara l’estat civil, l’orientació sexual o 
l’origen de la filiació». 

 
En aquest context, l’Avantprojecte de llei estatal, aprovat en Consell de 

Ministres, el 13 de desembre de 2022, entre molts altres aspectes, es disposa 
a regular «…el reconeixement de les famílies monoparentals a nivell estatal 
dotant-les d’una acció protectora específica i la reforma de la Llei de protecció 
a les famílies nombroses, atés el mandat de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 
modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència». 
 

En seu del tràmit de consulta pública del citat Avantprojecte de llei de 
l’Estat, s’ha donat a conéixer a la ciutadania els objectius concrets de 
l’Avantprojecte de llei proposat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, 
que, a més de l’exprés reconeixement «de la diversitat de models de 
convivència familiar», es proposa, com a objectius de la regulació legal 
projectada, els següents: 

 
 «- Atendre les necessitats de protecció i promoció dels drets de xiquets, 
xiquetes i adolescents en l’entorn familiar atenent el seu interés superior. - 
Avançar en mesures de suport a la conciliació i corresponsabilitat laboral i 
familiar per a avançar en la igualtat d’oportunitats de dones i homes, davant 
els profunds canvis en l’organització familiar. 
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 - Millorar significativament els suports per a atendre les necessitats 
singulars que afecten nombroses famílies del nostre país, ja siga per situacions 
de dificultat o vulnerabilitat social i econòmica (les famílies amb fills menors a 
càrrec són les que major taxa de pobresa relativa presenten), ja siga per raons 
estructurals o de composició de la unitat familiar. 
 
 - Sistematitzar, modernitzar i millorar la protecció social, econòmica i 
jurídica de les famílies des de l’AGE i en col·laboració amb la resta 
d’administracions, fixant un marc de referència d’objectius, principis i valors. 
 
 - Afrontar els reptes derivats del desequilibri demogràfic (baixa natalitat 
i envelliment creixent) i la contribució que la política familiar pot aportar per a 
pal·liar els seus efectes. 
 
 - Alinear la política familiar d’Espanya amb les tendències i objectius 
establits en les estratègies europees i, en particular, el Pilar Europeu de Drets 
Socials». 
 

El Consell de Ministres ha aprovat en primera lectura el passat dia 13 
de desembre l’Avantprojecte de la llei de diversitat familiar i suport a les 
famílies. El text introdueix els extrems següents: 

 
-La norma incorpora tres nous permisos laborals per a afavorir la 

conciliació i les cures. 
-Extensió de la renda criança. 
-Naix el terme «famílies amb majors necessitats de suport a la criança». 

En aquesta categoria, es veuran recollides les considerades fins hui com a 
«famílies nombroses», a més de les següents: 

Les famílies monoparentals femenines amb dos fills. 
Les famílies amb dos fills on un ascendent o descendent que tinga 

discapacitat. 
Les famílies amb dos fills encapçalades per una víctima de violència de 

gènere o per un cònjuge que haja obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva 
sense dret a pensió d’aliments. 

I les famílies amb dos fills en què un progenitor estiga en tractament 
hospitalari durant un any o haja ingressat a la presó. 

- S’introdueixen canvis en la família nombrosa especial, ja que el text 
considera família nombrosa de categoria especial a la que estiga formada per 
quatre fills, en comptes de cinc com fins al moment; amb tres fills en cas de 
parts múltiples (en comptes de quatre com en l’actualitat), i amb tres fills i 
baixos ingressos (fins al 150% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes 
Múltiples). 

-La llei preveu estendre el subsidi per naixement i cura no contributiva 
a adoptants i famílies d’acolliment. 

-La pensió d’orfandat es preveu ampliar-la un any més, fins als 26 anys. 
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-El permís per cura de menor amb càncer o malaltia greu s’estén fins 
als 26 anys en cas de discapacitat. 

-S’aposta per equiparar els drets entre els matrimonis i les parelles de 
fet. Així, aquestes últimes tindran accés als 15 dies de permís per registre 
equiparables al matrimoni, i el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 s’ha 
proposat reformar el Fons de Garantia del Pagament d’Aliments sota l’única 
intenció d’agilitzar els tràmits i beneficiar els fills de parelles de fet, majors 
d’edat amb discapacitat o en situació de dependència. 

-Atén les necessitats del col·lectiu LGTBI i crea un nou marc de 
reconeixement i protecció per a aquelles famílies que compten amb algun 
membre amb discapacitat, famílies múltiples, reconstituïdes, adoptives o 
acollidores. 

-En relació amb les famílies múltiples, és a dir, aquelles que tenen 
diversos fills alhora, seran considerades com a col·lectiu d’especial protecció. 
D’igual manera, els fills de parelles no casades podran ser inscrits en el 
registre pel progenitor no gestant. 

-En relació als drets dels menors, el text normatiu pretén assegurar el 
respecte a la diversitat familiar com a principi del sistema educatiu i el dret a 
l’educació dels xiquets i adolescents. 
 

A més, el document prohibeix que els pares i tutors impedisquen l’accés 
a continguts sobre diversitat familiar a través del conegut popularment com 
a «PIN parental» en els centres educatius. 
 
 L’anàlisi competencial. 
  
 Com declara la jurisprudència constitucional (SSTC 19 i 198/2012, 
de 15.02.2019 i 06.11.2019 respectivament), «Matrimoni i família són dos béns 
constitucionalment diferents, que troben cabuda en preceptes diferents de la 
Constitució per voluntat expressa del constituent, de manera que el text 
constitucional no fa dependre exclusivament el concepte constitucional de 
família a la que té el seu origen en el matrimoni».  
 
 Per tant, s’erigeixen les modalitats de família, dignes de protecció, com 
ara els matrimonis sense descendència, les famílies extramatrimonials o 
monoparentals i, sobretot, els fills, amb independència que hagen sigut 
concebuts dins o fora del matrimoni, que s’haja produït la nul·litat 
matrimonial, la separació legal o la dissolució del matrimoni per divorci o, fins 
i tot, que el progenitor quede exclòs de la pàtria potestat i altres funcions 
tuïtives. 
 
  En aquest mateix context, l’actual Avantprojecte de llei de famílies 
de l’Estat reconeix jurídicament, des de la competència exclusiva de l’Estat 
en relació a les matèries bàsiques (article 149.1.8 de la C.E.), els diferents 
tipus de famílies, i atorga a les famílies monoparentals femenines amb dos 
fills la protecció que fins ara es reservava a les nombroses. 
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 En aquest sentit, la competència estatal se centraria sobre el 
concepte mateix de família, títol competencial exclusiu, conformement a la 
distribució de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes. 
 

La Constitució, en l’article 148.1 estableix que «les comunitats 
autònomes podran assumir competències en les següents matèries: 20a: 
Asistencia social». 
 
 La Comunitat Valenciana assumeix aquesta competència en 1982, a 
través de l’article 31.24.ª de l’Estatut d’autonomia i en virtut de tal 
competència estatutària es va aprovar la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la 
Generalitat, de serveis socials inclusius, amb un ampli feix de competències 
atorgades ex lege a la Generalitat (article 28 i concordants) l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la redacció que es va aprovar 
per mitjà de la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril de reforma de la llei 
orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana dins dels drets dels valencians i les valencianes, ha previst: 
 

En l’article 8 
 
 “1. Els valencians i valencianes, en la seua condició de ciutadans 
espanyols i europeus, són titulars dels drets, deures i llibertats reconeguts en 
la Constitució Espanyola i en l’ordenament de la Unió Europea i en els 
instruments internacionals de protecció dels drets humans, individuals i 
col·lectius, en particular, en la Declaració Universal de Drets Humans; en els 
Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics i de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals; en la Convenció Europea de Drets de l’Home i Llibertats 
Fonamentals, i en la Carta Social Europea. 
 

2. Els poders públics valencians estan vinculats per aquests drets i 
llibertats i vetlaran per la seua protecció i respecte, així com pel compliment dels 
deures. (El subratllat és del dictamen)». 
 

En l’article 10 
 
«1. La Generalitat defensarà i promourà els drets socials dels valencians 

que representen un àmbit inseparable del respecte dels valors i drets universals 
de les persones i que constitueixen un dels fonaments cívics del progrés 
econòmic, cultural i tecnològic de la Comunitat Valenciana. 

 
2. Mitjançant una Llei de les Corts s’elaborarà la Carta de Drets Socials 

de la Comunitat Valenciana, com a expressió de l’espai cívic de convivència 
social dels valencians, que contindrà el conjunt de principis, drets i directrius 
que informen l’actuació pública de la Generalitat en l’àmbit de la política social. 
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3. En tot cas, l’actuació de La Generalitat se centrarà primordialment en 
els següents àmbits: defensa integral de la família; els drets de les situacions 
d’unió legalitzades; protecció específica i tutela social del menor; la no 
discriminació i drets de les persones amb discapacitat i les seues famílies a la 
igualtat d’oportunitats, a la integració i a l’accessibilitat universal en qualsevol 
àmbit de la vida pública, social, educativa o econòmica; l’articulació de 
polítiques que garantisquen la participació de la joventut en el 
desenvolupament polític, social, econòmic i cultural; participació i protecció de 
les persones majors i dels dependents; assistència social a les persones que 
patisquen marginació, pobresa o exclusió i discriminació social; igualtat de 
drets d’homes i dones en tots els àmbits, en particular en matèria d’ocupació i 
treball; protecció social contra la violència, especialment de la violència de 
gènere i actes terroristes; drets i atenció social dels immigrants amb residència 
en la Comunitat Valenciana. (El subratllat és del dictamen). 
 

4. La Generalitat, en el marc de les seues competències i mitjançant la 
seua organització jurídica, promourà les condicions necessàries perquè els 
drets socials dels ciutadans valencians i dels grups i col·lectius en què 
s’integren siguen objecte d’una aplicació real i efectiva». 
 

En l’article 49 
 
«1. La Generalitat té competència exclusiva sobre les següents matèries: 

 24a Serveis Socials. 
 (…) 
 27a Institucions públiques de protecció i ajuda de menors, joves, 
emigrants, tercera edat, persones amb discapacitat i altres grups o sectors 
necessitats de protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, 
reinserció i rehabilitació». 

 
La Llei 4/2012 de 15 d’octubre per la qual s’aprova la Carta de Drets 

Socials de la Comunitat Valenciana va realitzar aquest desenvolupament 
estatutari aprovant la referida Carta de Drets Socials, en l’article 29 de la qual 
es declara que la Generalitat garantirà «la defensa integral de la família», «per 
al que s’adoptaran, en l’àmbit de les seues competències, les mesures 
necessàries per a la seua protecció», al mateix temps que l’apartat segon 
estableix que «La Generalitat impulsarà el reconeixement institucional de la 
família mitjançant els instruments adequats». I en l’article 30 estableix un 
mandat a «les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, amb la 
finalitat de fomentar la promoció i protecció de la família», que dirigiran les 
seues actuacions a «promoure el reconeixement de la importància social de les 
famílies, així com del valor social de la maternitat i la paternitat, i a facilitar als 
membres de les famílies l’acompliment de les seues responsabilitats i l’exercici 
dels seus drets. De la mateixa manera, també dirigiran les seues actuacions a 
promoure la corresponsabilitat dels pares i les mares en relació amb els seus 
fills i filles i a afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral». Així 
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mateix, es reconeix el dret de les famílies a participar en la concreció de les 
polítiques que els afecten a través de les associacions que treballen en aquest 
àmbit. 

 
Els articles següents de la Carta de Drets Socials, aprovada per una llei 

autonòmica, se centra en «la protecció de la maternitat i la paternitat» (article 
31); «les directrius i principis informadors relatius a la conciliació de la vida 
familiar i professional» (article 32); «els drets de conciliació de la vida familiar i 
professional» (article 33), i l’article 34 estableix que «els poders públics de la 
Comunitat Valenciana adoptaran les mesures normatives i econòmiques 
necessàries per a atendre les necessitats específiques de les famílies 
nombroses, d’acord amb el que estableix la legislació vigent» i finalment aborda 
«els drets de les persones menors d’edat en relació amb la família». 
 
 La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials 
inclusius de la Comunitat Valenciana configura, en suma, el marc jurídic 
d’actuació dels poders públics valencians en l’àmbit dels serveis socials, 
ordena i regula els serveis socials a la Comunitat Valenciana i planifica i 
estructura el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Amb aquest objectiu, 
la norma promou la universalitat del Sistema Públic Valencià de Serveis 
Socials i garanteix condicions d’igualtat, equitat i justícia. 
 
 De tal manera que l’estructuració, integració, cohesió i regulació del 
Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, a partir de l’aprovació de la 
mencionada Llei, incorpora els diversos nivells (nivell local i nivell autonòmic), 
i igualment el sistema d’atenció per a l’autonomia personal i per a les persones 
en situació de dependència, a més de la renda valenciana d’inclusió social o 
de ciutadania, amb la finalitat de compondre un marc legislatiu coherent en 
la seua estructura, plantejament i desenvolupament. 
 
 Servisca d’exponent, la Sentència 271/2015, de 17 de desembre, del 
Tribunal Constitucional respecte a una norma valenciana sobre educació, 
que es va pronunciar sobre la seua constitucionalitat, recordant la 
doctrina constitucional sobre la validesa de les iniciatives autonòmiques 
de legislar en matèries d’execució que els són donades pel bloc 
constitucional, declarant sobre aquest tema que: 
 
 «6. Addicionalment, i amb caràcter instrumental, l’Advocat de l’Estat 
planteja també la possible vulneració per part de l’art. 22 de la Llei 
valenciana 6/2009, de la competència estatal exclusiva sobre la legislació 
civil (art. 149.1.8 C.E.), dins de la qual estaria compresa la regulació de la 
família en general, i de les famílies nombroses en particular. A aquest efecte, 
s’invoca la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies 
nombroses, dictada en aquesta matèria, que vindria a ser afectada per la 
regla introduïda per la legislació autonòmica. El representant de l’Estat 
destaca que en cap dels supòsits contemplats per l’art. 2 de la Llei com a 
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famílies nombroses es considera el nasciturus com a membre de la unitat 
familiar a computar, sinó només als ascendents o descendents ja nascuts. 
 
 L’argument de l’advocat de l’Estat no pot ser acceptat, perquè la Llei 
valenciana 6/2009 conté diverses mesures sectorials d’ordre social, 
econòmic, laboral o educatiu, que no suposen una regulació jurídica-civil 
dels vincles, drets i obligacions entre les persones per la seua relació 
familiar. Exactament que ho fa la llei estatal 40/2003, de famílies 
nombroses que per aquesta raó no al·ludeix en la seua disposició final 
primera a l’art. 149.1.8 CE com a habilitació competencial per a la seua 
aprovació, sinó als apartats 1 (regulació de les condicions bàsiques que 
garantisquen la igualtat de tots els espanyols), 7 (legislació laboral) i 17 
(legislació bàsica sobre Seguretat Social i el seu règim econòmic) de l’art. 
149.1 CE, tot això en relació a l’art. 39 CE (protecció de la família com a 
principi rector de la política social i econòmica). (El subratllat és del 
dictamen). 
 
 La competència sobre la legislació civil correspon en exclusiva a 
l’Estat, sense perjudici de la conservació, modificació i desenvolupament 
dels Drets civils, forals o especials, en els territoris on existisquen. Dins 
d’aquesta matèria, l’art. 149.1.8 CE estableix una espècie de segona 
reserva competencial més específica en favor de l’Estat sobre algunes 
qüestions, el sentit de les quals és precisament “delimitar un àmbit dins del 
qual podrà estimar-se subsistent ni susceptible, per tant, de conservació, 
modificació o desenvolupament, cap Dret civil especial o foral” (STC 
88/1993, de 12 de març, FJ 1). Una d’aquestes qüestions són les “relacions 
jurídiques civils relatives a les formes de matrimoni”, el concepte de les 
quals, segons la STC 93/2013, de 23 d’abril FJ 5, “s’estén al sistema 
matrimonial (requisits materials i formals i causes d’extinció) i al contingut 
personal del matrimoni, això és, el règim de drets i deures dels cònjuges a 
exclusió del règim econòmic matrimonial en els territoris amb competències 
pròpies en Dret Civil o Foral. 
 
 No obstant això, com ja s’ha indicat en el present supòsit, ni el 
Parlament valencià ha invocat competències per a la regulació del règim 
jurídic civil de les persones i dels grups familiars en els quals s’integren, ni 
realment s’està afectant la competència estatal en la matèria. La Llei 
valenciana 6/2009 estableix una sèrie de mesures transversals de suport a 
la maternitat –que només podran desplegar-se en l’àmbit de competències 
de la Comunitat Autònoma-, entre les quals hi ha algunes específiques 
destinades a la dona embarassada. Així ocorre amb l’article 22 d’aquesta 
Llei autonòmica, que es limita a fixar un benefici d’abast concret i específic 
en els processos d’elecció de centre docent, que pretén ser una mesura de 
suport a la maternitat, en sintonia amb el propi títol de la norma. 
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 El precepte qüestionat no introdueix doncs una regla general i 
abstracta sobre la manera de comptar els membres que componen una 
família, que modifique els requisits per a tindre la condició de família 
nombrosa. Aquests requisits continuen sent els marcats per la Llei estatal 
40/2003. La Llei autonòmica estableix una regla particular en els processos 
de petició de places escolars en atenció al mandat constitucional dirigit a 
tots els poders públics, cadascun en el seu àmbit d’actuació, de donar 
protecció social, econòmica i jurídica a la família (art. 39.1 CE). I per a donar 
aquesta protecció la Llei es recolza en les competències estatutàries que la 
Generalitat Valenciana ha assumit en diferents àmbits de política social. És 
el cas dels serveis socials, la joventut, la promoció de la dona i les 
institucions públiques de protecció i ajuda de grups i sectors de protecció 
especial, com a menors, joves, immigrants, tercera edat i persones amb 
discapacitat, entre altres, recollides com a competències exclusives en l’art. 
49.1, apartats 24, 25, 26 i 27 de l’Estatut d’Autonomia per a la Comunitat 
Valenciana (EAV). Per tant, la Comunitat Valenciana té cobertura 
competencial per a adoptar mesures de suport a la dona en general, i a les 
dones embarassades en particular, com a col·lectiu que mereix una especial 
protecció, així com per extensió a les famílies en què s’integren». 
 
 En sentit anàleg cal citar, les SSTC 21/2013, de 31 de gener; 93/2013, 
de 23 d’abril, i la 133/2017, de 16 de novembre. 
 

Per ser matèria que es tracta en l’Avantprojecte de llei objecte de 
Dictamen, s’han de citar les matèries següents sobre les quals existeix 
normativa: 
 

A) Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de famílies 
nombroses. Excepte aquesta norma, en l’àmbit Estatal no existeix una altra 
llei destinada a la protecció social jurídica i econòmica integral de la família. 

 
 L’esmentada  Llei, d’acord amb el que preveuen els articles 39 i 53 de 
la Constitució, defineix les condicions bàsiques per a garantir la protecció 
social, jurídica i econòmica de les famílies nombroses, resulta d’aplicació 
general a l’empara de l’article 149.1.1.a, 7a i 17a de la Constitució (disposició 
final primera) a excepció dels articles 11 a 16 que es restringeixen a l’àmbit 
de l’Administració General de l’Estat i que regulen a aquest nivell «els beneficis 
en matèria d’activitats i serveis públics o d’interés general» i l’«acció protectora», 
tant en matèries com l’«habitatge i la «tributària». 

 
De tal manera que la Llei ut supra concreta l’acció protectora vinculada 

a la condició de família nombrosa en allò que afecta les competències de 
l’Administració General de l’Estat, amb independència dels beneficis que des 
d’altres àmbits (fonamentalment, des de l’administració autonòmica) 
pogueren establir-se. 
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Des de les anteriors premisses, les comunitats autònomes són 
competents per al reconeixement de la condició de família nombrosa 
mitjançant el tràmit administratiu que establisca i l’expedició i renovació del 
títol corresponent, així com per a exercir la potestat sancionadora en la part i 
quantia establides en la legislació vigent. D’altra banda, la majoria de les 
matèries en què cal reconéixer beneficis per a les famílies nombroses, estan 
dins de l’àmbit de competències de les comunitats autònomes i, fins i tot, del 
de les corporacions locals. 
 

B) Unions de fet. Llei 5/2012, de 15 d’octubre, de la Comunitat 
Valenciana. 
 

Els límits competencials també són estudiats en el Ple del Tribunal 
Constitucional, Sentència 110/2016, de 9 de juny de 2016. Recurs 
d’inconstitucionalitat 4522-2013, interposat pel president del Govern 
respecte de la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, d’unions de fet formalitzades 
de la Comunitat Valenciana, on s’estudia les competències en matèria de 
Dret civil en la qual declara la nul·litat dels preceptes legals autonòmics 
que estableixen l’objecte i àmbit d’aplicació de la Llei, proclamen el principi 
de llibertat de regulació de la convivència i regulen el règim econòmic i els 
efectes de l’extinció de la unió de fet formalitzada (STC 82/2016. En la 
mateixa s’exposa: 
 

«7. …Aquest Tribunal ha admés que les comunitats autònomes sense 
competència en matèria civil puguen regular no obstant això les unions de 
fet als efectes que consideren oportuns per a l’exercici de les seues 
competències (SSTC 81/2013, d’11 d’abril, FFJJ 5 i 6; i 40/2014, d’11 de 
març, FJ 5). En la legislació de l’Estat, l’art. 221.2 del vigent text refós de la 
Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 
8/2015, de 30 d’octubre (antic art. 174.3 del text refós aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny), al·ludeix igualment als “registres 
específics existents en les comunitats autònomes” per a acreditar la condició 
de parella de fet. I l’Estatut d’Autonomia per a la Comunitat Valenciana de 
2006 també reconeix la competència de la Generalitat Valenciana per a la 
defensa i promoció dels “drets socials dels valencians” (art. 10.1) esmentant 
específicament entre ells “els drets de les situacions d’unió legalitzades” 
(art. 10.3). L’advocat de l’Estat, per part seua, reconeix igualment que 
l’article 15 de la Llei no té naturalesa civil, perquè dirigeix contra ell 
denúncies d’invasió competencial diferents vinculades als núm. 7, 13, 17 i 
18 de l’art. 149.1 CE, segons ha quedat exposat en l’antecedent primer 
d’aquesta resolució. En conseqüència, el caràcter indisponible i 
irrenunciable de les competències tant estatals com autonòmiques obliga a 
comprovar un a un el contingut dels preceptes de la Llei per a restringir la 
declaració de nul·litat, per aquest motiu, solament dels que tinguen caràcter 
civil. 
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a) Tenen aquesta naturalesa, per regular drets i obligacions dels 
membres de la unió de fet formalitzada segons l’exposat més amunt en el 
fonament jurídic tercer, els següents articles de la Llei: l’article 6, que sota 
la rúbrica “efectes de l’extinció de la unió de fet formalitzada” disposa en 
tal cas la “revocació automàtica dels poders que qualsevol dels seus 
membres haguera atorgat a favor de l’altre”; l’article 7, que estableix la 
“llibertat de regulació” de les “relacions personals i patrimonials derivades 
de la convivència”; l’article 8 (“despeses comunes de la unió de fet 
formalitzada”); l’article 9, que regula el “dret d’aliments” entre els 
convivents; l’article 10 (“disposició de l’habitatge habitual de la unió de fet”); 
l’article 11 (“responsabilitat patrimonial”); l’article 12, que regula el destí de 
l’“aixovar domèstic i ús de l’habitatge” després de la defunció d’un dels 
convivents; l’article 13 (“representació legal de la persona convivent”), i 
l’article 14 (“drets de la persona convivent supervivent en la successió de la 
persona premorta”). Tots aquests preceptes, en contindre normes per a les 
quals la Comunitat Valenciana no ostenta competència, són 
inconstitucionals i han de ser declarats nuls. 
 

L’article 2, que regula l’“àmbit d’aplicació” de la Llei fent-lo dependre 
del “veïnatge civil” de “les parts”, ha de ser igualment anul·lat, perquè una 
vegada desproveïda la Llei del seu contingut civil, el seu àmbit d’aplicació 
ha d’atindre’s al “principi de territorialitat de les competències” que aquest 
Tribunal ha declarat “implícit al propi sistema d’autonomies territorials” [per 
totes, STC 80/2012, de 18 d’abril, FJ 7 b)] i que recull expressament l’art. 
7.2 EAV/2006. Conforme a aquest principi, l’aplicació de les normes de la 
Generalitat ha de limitar-se al seu propi àmbit territorial [art. 7.2 EAV/2006, 
ja citat, i STC 126/2002, de 20 de maig, FJ 9 a)], de manera que “[s]i 
l’actuació d’òrgans de la Comunitat Autònoma implica exercici del poder 
polític sobre situacions o subjectes situats fora del seu àmbit territorial de 
competències, certament això representarà una actuació ultra vires” (STC 
165/1994, de 26 de maig, FJ 10). D’aquest principi general de territorialitat 
s’exceptuen les normes civils, com expressament disposa l’art. 7.2 
EAV/2006 abans citat, perquè aquesta classe de normes s’apliquen segons 
el veïnatge civil, que s’ostenta “amb independència d’on es residisca”, en 
expressió de l’art. 3.4 EAV/2006, al qual remet el citat art. 2 de la Llei 
5/2012, i de conformitat amb el preceptuat a aquest efecte pel Codi civil 
(arts. 14 et seg.). Però com ja s’ha dit, una vegada anul·lades les normes 
civils de la Llei 5/2012, la resta de normes de diferent naturalesa d’aquesta 
Llei que puguen perviure han de regir-se per l’esmentat principi de 
territorialitat (art. 7.2 EAV/2006). En conseqüència, ha d’anul·lar-se també 
l’article 2 per aquest motiu. 

 
b) Quant als altres preceptes de la Llei, l’article 1 solament resulta 

inconstitucional en l’incís que dona suport a la normativa civil comentada, 
però no en la seua integritat; la resta del precepte pot continuar donant 
suport a les normes vàlides de la Llei. I els articles 3, 4 i 5 no regulen les 
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relacions de la parella, simplement defineixen el que la Comunitat Autònoma 
entén per unió de fet en legítim exercici de les seues competències i 
estableixen un registre per a la seua publicitat i constància, la qual cosa 
tampoc infringeix l’art. 149.1.8 CE”. 

 
Desenvoluparem a continuació les anteriors afirmacions. 
 
(i) L’article 1, sota la rúbrica “Objecte i principis d’aquesta llei”, 

disposa: 
“1. L’objecte de la present llei és la regulació dels drets i deures dels 

qui són membres de les unions de fet formalitzades…” 
 

Realment, de tot el precepte solament té naturalesa civil per donar 
suport a les normes civils anul·lades l’incís que inclou en l’objecte de la Llei 
la regulació “dels drets i deures dels qui són membres” de les unions de fet 
formalitzades. 

 
(ii) L’article 4 regula les “prohibicions per a constituir una unió de fet”, 

(…) Íntimament relacionat amb l’anterior, l’article 5 regula les causes 
d’extinció de la unió de fet formalitzada i també el procediment de 
cancel·lació de la inscripció quan això ocórrega. 

 
Es tracta llavors d’articles competencialment neutres, perquè 

solament defineixen, als efectes que procedisquen, que ja no seran civils una 
vegada desproveïda la Llei de les normes d’aquest caràcter, el que la 
Comunitat Valenciana considera una «unió de fet formalitzada”. 
 

Pel mateix, la regulació d’un registre administratiu amb la finalitat de 
controlar, donar publicitat i constància a les unions de fet s’ha considerat 
conforme amb l’ordre constitucional de distribució de competències en 
Comunitats Autònomes sense competència en matèria civil en la citada STC 
81/2013, d’11 d’abril, en relació amb la previsió anàloga continguda en la 
Llei d’unions de fet de l’Assemblea de Madrid: “així, resulta que el mateix 
es limita a publicitar un fet, l’existència de la prèvia unió de fet a fi d’atribuir-
li determinada eficàcia en àmbits de competència pròpia de la Comunitat de 
Madrid i, per tant, sense incidir en la legislació civil ni, pel mateix, en la 
competència estatal relativa a l’ordenació dels registres de l’art. 149.1.8 
CE”. 

 
En relació amb el “caràcter constitutiu” de la inscripció establit en 

l’article ací impugnat però no abordat en aquesta Sentència anterior, el 
mateix raonament condueix a rebutjar la vulneració de l’art. 149.1.8 CE. 
Desproveïda ja la Llei de tot contingut civil, aquest requisit ad solemnitatem 
que determina el naixement de la unió de fet al món jurídic no pot vulnerar 
la competència de l’Estat en matèria de legislació civil, que és l’únic que ací 
s’ha fet valdre. (…)”. 
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8. Hem tractat fins ací els preceptes que tenen caràcter neutre, això és, 

els que simplement defineixen el que la Comunitat Valenciana considera una 
“unió de fet formalitzada” a l’efecte de la seua pròpia administració i 
competències, i els que serveixen a aquesta definició sense més (l’establiment 
d’un registre a l’efecte de la seua publicitat). Toca ara analitzar els que prenen 
en consideració aquesta definició positivament per a equiparar aquestes unions 
de fet als matrimonis a determinats efectes. 

 
Estan agrupades aquestes normes en l’article 15, rubricat precisament 

“altres efectes [no civils, per tant] de la unió de fet formalitzada”. Aquest 
precepte estableix: 
 

“ls qui integren les unions de fet formalitzades tindran la mateixa 
consideració que els cònjuges als següents efectes: 
 

1. La regulació de la funció pública que és competència de la Generalitat, 
quant a llicències, permisos, situacions administratives, provisió de llocs de 
treball i ajuda familiar. 
 

2. Els drets i obligacions de dret públic establits per la Generalitat en 
matèries de la seua competència, com ara normes pressupostàries, 
indemnitzacions, subvencions i tributs autonòmics. 
 

3. Quant als drets a percebre pensions de viduïtat i a les indemnitzacions 
per accidents laborals o malalties professionals, s’estarà al que disposa la 
legislació aplicable en cada cas”. 

 
L’advocat de l’Estat considera que l’equiparació de l’apartat 1 vulnera 

les competències estatals sobre les bases del règim estatutari dels funcionaris 
públics (art. 149.1.18 CE), però aquesta impugnació ja ha sigut rebutjada en 
ocasió de les normes anàlogues de les lleis madrilenya i navarresa (SSTC 
81/2013, d’11 d’abril, FJ 6, i 93/2013, de 23 d’abril, FJ 13, respectivament). 
Als raonaments allí explicitats que no és necessari reiterar ací ens remetem per 
a desestimar aquesta impugnació. 
 

L’apartat 2 tampoc vulnera la Constitució. Respecte a l’equiparació de les 
unions de fet amb els matrimonis en matèria de “tributs autonòmics”, l’advocat 
de l’Estat invoca la doctrina de la STC 93/2013, FJ 13, que va declarar la 
inconstitucionalitat de la mateixa equiparació prevista en la Llei foral de 
Navarra sobre parelles estables no casades. Es va apreciar en aquesta 
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Sentència que el règim de la Llei foral allí recorreguda no concedia “als membres 
de les parelles estables l’opció de subscriure’s o no a aquest règim, sinó que 
se’ls imposa amb totes les seues conseqüències, siguen beneficioses o 
perjudicials”, i que això suposava una infracció del principi constitucional de 
lliure desenvolupament de la personalitat. No obstant això, en l’àmbit de la Llei 
valenciana d’unions de fet formalitzades, perquè es produïsca l’esmentada 
equiparació amb el règim dels matrimonis les parelles han hagut d’expressar 
la seua prèvia voluntat de constituir-se com a tal unió de fet formalitzada i 
inscriure’s com a tal en el Registre administratiu previst en l’art. 3 de la Llei 
5/2012, ja declarat conforme amb la Constitució en el precedent fonament 
jurídic 7 b), apartat (III), precisament per a possibilitar l’aplicació del règim 
jurídic que dins de les seues competències puga establir les comunitat 
autònoma. Aquesta diferència amb el règim de la Llei foral de Navarra 
examinada en la STC 93/2013 fa que en aquest cas no es produïsca la 
vulneració del principi de lliure desenvolupament de la personalitat denunciada 
per l’advocat de l’Estat, en la mesura en què les parelles que complisquen els 
requisits previstos en la Llei 5/2012 poden optar lliurement i voluntàriament 
entre adscriure’s al règim de l’esmentada Llei 5/2012 (amb els efectes que això 
comporta, entre els quals es troba l’equiparació en matèria de tributs 
autonòmics) o no fer-ho, romanent llavors al marge de la Llei d’unions de fet 
formalitzades, també a efectes tributaris. 

 
A més, pel que respecta a la resta d’incisos d’aquest apartat 2, en ells 

s’estableix l’equiparació en sectors dels quals només poden derivar drets i 
avantatges per als convivents (el pagament d’una subvenció o d’una 
indemnització o de qualsevol altra obligació de pagament derivada de les 
“normes pressupostàries”). Els possibles efectes perjudicials o de gravamen 
d’aquesta equiparació –les “obligacions” a què fa referència el precepte, com 
l’eventual reintegrament de la subvenció o el compliment d’obligacions formals 
del règim subvencional, o la revocació d’una indemnització a la qual no es tenia 
dret– ha d’entendre’s que deriven de la prèvia sol·licitud o recepció de l’una o 
l’altra, i no de l’equiparació legal. En conseqüència, en necessitar sempre una 
prèvia sol·licitud voluntària del particular no poden ser considerats contraris al 
principi de lliure desenvolupament de la personalitat, en línia amb el raonat en 
la STC 93/2013. El recurs, per tant, es desestima en aquest punt. 

 
Finalment, l’equiparació a l’efecte del dret a percebre pensions i 

indemnitzacions de la Seguretat Social de l’apartat 3 és una simple norma de 
remissió “al que disposa la legislació aplicable en cada cas”, per la qual cosa 
no s’aprecia extralimitació competencial en relació amb l’art. 149.1.17 CE 
invocat per l’advocat de l’Estat». 
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Finalment cal fer referència a la Sentència del Ple del Tribunal 

Constitucional número 39/2014, d’11 de març de 2014, en la qual, amb cita 
de la STC 81/2013, es reconeix la competència de la Generalitat per a incloure 
dins de l’excedència voluntària per cura de familiars atendre a cura de la 
parella de fet legalment constituïda, com es disposava en l’article 130.1 b) de 
la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública 
valenciana: 

 
«7. Així mateix, atés el règim de distribució de competències en matèria 

de funció pública, anteriorment exposat, podem entendre que la regulació 
contemplada en l’article 130.1 b) de la Llei impugnada, que inclou dins de 
l’excedència voluntària per cura de familiars atendre a cura de la “parella de 
fet legalment constituïda” s’emmarca dins de les decisions que pot adoptar la 
Comunitat Valenciana en relació amb el personal al seu servei, a l’empara de 
la seua competència d’acord amb l’article 50.1 de l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, en desenvolupament de l’article 89.4 LEEP, i per tant, 
no vulnera les competències estatals en la matèria. En aquest mateix sentit ens 
pronunciem en la STC 81/2013, FJ 6, en la qual es va concloure que “la mera 
previsió d’extensió de l’aplicació de la normativa autonòmica en matèria de 
personal al servei de la Comunitat Autònoma als integrants de la unió de fet, 
en el cas que aquesta normativa reconega determinats beneficis a persones 
unides per vincle matrimonial, que és la finalitat perseguida pel precepte, no 
pot entendre’s vulneradora de les competències estatals». 
 

Tercera. Anàlisi constitucional. 
 
En l’ampli i detallat informe elaborat per l’Advocacia de la Generalitat, 

sobre el qual la Direcció General d’Igualtat afirma que «excedeix del seu 
objectiu, perquè s’inclouen apreciacions que van més enllà de l’anàlisi de 
l’avantprojecte» s’arriba a qüestionar la constitucionalitat dels principis 
rectors per excloure la rellevància constitucional de la família basada en el 
matrimoni. 

 
Tal plantejament es realitza a pesar del reconeixement que el Tribunal 

Constitucional no ha obtingut de l’article 14 de la norma fonamental que del 
reconeixement constitucional d’un dret puga obtindre’s la limitació del 
reconeixement dels mateixos efectes a situacions expressament no 
reconegudes, però en les quals puguen produir-se necessitats de suport 
institucional o fins i tot simplement de reconeixement jurídic. Així, la 
Sentència del Tribunal Constitucional 69/2007, de 10 de novembre, citada 
en el mateix informe, rebutja que de l’article 14 es desprenga un pretés dret 
a la «discriminació» per «indiferenciació per no consagrar el principi d’igualtat 
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el dret a la desigualtat de tracte ni emparar la falta de distinció entre supòsits 
desiguals». 

 
Per això, el qüestionament de la constitucionalitat dels principis rectors 

(article 3), la diversitat familiar (article 5) i les famílies d’especial protecció 
(article 9) així com el que es realitza amb pretés fonament en què s’atempta 
contra el lliure desenvolupament de la personalitat i la intimitat familiar 
afirmant-se que «l’avantprojecte no pot reconéixer i fomentar la diversitat 
familiar com a eix de l’actuació de les administracions públiques en matèria de 
família» és fruit d’una lectura de la norma fonamental des d’una òptica 
incompatible amb el pluralisme com a valor superior de l’ordenament jurídic 
i precisament en el lliure desenvolupament de la personalitat com a fonament 
de l’ordre polític i de la pau social. 

 
Per més que, òbviament, l’informe de l’Advocacia no ha de convertir-se 

ni pot en l’objecte del nostre Dictamen també és cert que el plantejament de 
constitucionalitat des del qual podria entendre’s com una lectura a l’inrevés 
dels propis pronunciaments del Tribunal Constitucional tampoc pot ser 
ignorat. 

 
Concretament, i respecte de les «consideracions jurídiques» que es 

realitzen com a generals encara que anticipen referències concretes a 
l’articulat cal referir-se, a més de  a les competencials ja assenyalades, a la 
«discriminació per exclusió de la rellevància constitucional del matrimoni». Si bé 
es reconeix, d’acord amb la Sentència del Tribunal Constitucional 198/2012, 
de 6 de novembre, que «matrimoni i família són dos béns constitucionals 
diferents, que troben cabuda en diferents preceptes de la Constitució per 
voluntat expressa del constituent», l’informe argumenta que el reconeixement 
constitucional del matrimoni com a dret fonamental de l’home i la dona a 
contraure’l, mentre que no existeix tal reconeixement per a la unió de fet more 
uxorio, implica la inconstitucionalitat d’un tracte no discriminatori en favor 
de la família matrimonial. 

 
Concretament, s’afirma que «una regulació com la presentada ha de 

reputar-se inconstitucional per discriminar la família matrimonial al no incloure 
una diferència de tracte a favor seu, i arbitrària per legislar d’esquena a l’ordre 
públic familiar dissenyat en la Carta Magna». 

 
Tals afirmacions incorren de manera evident en la confusió entre 

matrimoni i família com a institucions diferents, que pretén evitar. 
L’Avantprojecte no ha d’introduir, en referir-se a la diversitat familiar, una 
diferència de tracte a favor de la «família matrimonial», expressió, per cert, no 
utilitzada en el text constitucional. Ni de l’article 32 (dret de l’home i la dona 
a contraure matrimoni amb plena igualtat) ni de l’article 39 (obligació dels 
poders públics a assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la 
família) pot obtindre’s aquesta pretensió del deure d’introduir una diferència 
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de tracte en favor de l’així denominada «família matrimonial» per utilitzar la no 
constitucionalitzada expressió de l’informe de l’Advocacia de la Generalitat. 

 
Més aviat pot dir-se que l’Avantprojecte troba el seu fonament 

constitucional, de manera explícita, en l’article 39.1 de la norma fonamental. 
I per descomptat resulta absolutament infundada l’afirmació que es legisla 
«d’esquena a l’ordre públic familiar dissenyat en la Carta Magna». La 
Constitució es va cuidar, per contra, de no dissenyar cap ordre públic familiar. 
Sobre aquest tema resulta necessari referir-se al fet que l’expressió 
«pluralisme polític» que acompanya la llibertat, justícia i igualtat com a valors 
superiors de l’ordenament en el frontispici de la Constitució, suposa la 
valoració constitucional de l’expressió pública de la pluralitat; és a dir, 
l’heterogeneïtat. Tal reconeixement és, d’altra banda, absolutament inherent 
a un Estat Democràtic de Dret i determina que no existisquen més limitacions 
a la llibertat d’acció que les que deriven del mínim d’homogeneïtat que tota 
societat necessita per a la seua subsistència. 

 
Per tot el que s’ha exposat aquest Consell entén que l’Avantprojecte 

sotmés al seu Dictamen s’ajusta a la Constitució, tant en l’aspecte 
competencial com en el contingut de la norma, almenys en els aspectes que 
han sigut qüestionats.  
 

Quarta. Finalitat de la norma 
 

Dit tot això, la iniciativa legislativa del Consell -primigènia en els 
aspectes que es destina a regular- s’empara en les competències en les 
matèries de les que és objecte, que han sigut assumides per la Generalitat, i 
ha de respectar, en tot cas, la legislació bàsica de l’Estat a la llum del que 
disposa l’article 149.1.8 de la Constitució. Tals competències autonòmiques 
no impedeixen en el seu exercici, per descomptat, la vigència de les 
competències exclusives de l’Estat, l’execució de les quals a nivell autonòmic 
pot coexistir per a regular normes en exercici de títols competencials propis. 

 
Des d’aquestes premisses, l’Avantprojecte de llei es fonamenta en la 

ferma convicció en la protecció de la  «diversitat familiar» i oferir a les famílies 
residents a la Comunitat Valenciana el suport necessari per al 
desenvolupament de la seua vida familiar en igualtat de condicions a la resta 
de la societat, tal com recull l’Informe que justifica l’Avantprojecte de llei que 
ens ocupa el qual s’assenta en els objectius següents: 

 
«Les famílies, especialment en les societats mediterrànies, són l’espai de 

socialització i de convivència per excel·lència, en el qual creixem, aprenem i 
eduquem, on transmetem i se’ns transmet la cultura. En el marc d’una societat 
complexa i de temps líquids és fonamental promocionar la família, en la seua 
diversitat, com un espai que pot aportar seguretat material, comunitària i 
afectiva. 
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Un espai per a la promoció dels bons tractes, foment de la participació 

social i aprenentatge de la diversitat i la solidaritat generacional. La família, 
basada en relacions interpersonals sanes, inclusives i democràtiques, ens 
ofereix possibilitat de refugi, de sustentació social i de potencialitat per al futur. 
La família és una institució oberta, heterogènia i mutable al llarg de la història. 
Hui, la seua diversitat és un valor que les administracions públiques tenim 
l’obligació de protegir, fomentar i reconéixer. Una diversitat de present, en la 
seua forma i composició, però també en construcció, en anar assemblant 
diferents unitats de convivència i recomponent noves realitats. 

 
(…) 
 
Aquesta llei, és fruit d’aqueix mandat i naix amb l’objectiu de continuar 

consolidant i avançant en el reconeixement de la diversitat familiar i per tant 
resulta necessària. 

 
Així, l’objectiu del present Avantprojecte de Llei és, d’una banda, 

consolidar els avanços que s’han produït al nostre país en el reconeixement de 
la diversitat familiar i d’altra banda establir el marc legal tant per al 
reconeixement d’aquesta diversitat com per a l’aplicació de polítiques públiques 
de suport a les famílies, com a mitjà de millora de la seua inclusió, qualitat de 
vida i accés als recursos existents. 

 
En conclusió, i prenent en consideració tot l’anteriorment exposat, resulta 

necessari l’aprovació d’aquest Avantprojecte de Llei, el contingut del qual és 
eminentment social, tenint per objecte garantir el reconeixement de la diversitat 
familiar, així com el suport a les famílies residents en la Comunitat Valenciana 
i oferir a totes elles prestacions i suports necessaris per al desenvolupament de 
la seua vida familiar en igualtat de condicions a la resta de la societat». 

 
En virtut dels anteriors principis es proposa l’Avantprojecte de llei 

consultat i que parteix de la iniciativa legislativa del Consell en l’àmbit de les 
competències que li atorga l’Estatut d’Autonomia sobre la matèria i és 
conforme a la resta de l’ordenament jurídic. 

 
Cinquena. Procediment d’elaboració de l’Avantprojecte de llei. 

 
El procediment d’elaboració dels avantprojectes de llei es troba establit 

en l’article 42 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell de la 
Generalitat. 

 
Per Resolució de la  vicepresidenta primera del Consell i consellera 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de 17 de novembre de 2021, es va acordar 
la incoació del procediment per a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei 
valenciana de diversitat familiar i suport a les famílies. 
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S’ha incorporat a l’expedient l’Informe sobre necessitat i oportunitat, 

emés a càrrec el director general d’igualtat en la Diversitat, de 19 d’abril de 
2022, del qual resulta que l’objectiu principal de l’Avantprojecte de llei és la 
consolidació dels avanços que s’han produït en el nostre àmbit en el 
reconeixement de la diversitat familiar i d’altra banda establir el marc legal 
tant per al reconeixement d’aquesta diversitat com per a l’aplicació de 
polítiques públiques de suport a les famílies, com a mitjà de millora de la seua 
inclusió, qualitat de vida i accés als recursos existents. 

 
En atenció a l’article 42.2 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, i, de 

conformitat amb l’article 18 de l’Ordre de 22 de març de 2018, s’ha incorporat 
a l’expedient una Memòria econòmica positiva, en la qual s’analitza l’impacte 
econòmic que comporta l’entrada en vigor de la nova llei, que s’ha sotmés a 
l’Informe de la Direcció General de Pressupostos de la Conselleria d’Hisenda i 
Model Econòmic, a l’efecte del que disposa l’article 26.1 de la Llei 1/2015, 
d’hisenda pública, sector públic i subvencions que en ser de signe 
desfavorable va obligar a emetre noves memòries econòmiques, i fins i tot una 
ampliativa de caràcter definitiu, -destacada en antecedents-, i ateses les 
observacions de l’informe de la Direcció General de Pressupostos, abans 
citada. 

 
S’ha emés l’Informe, de data 27 d’abril de 2002, a càrrec del director 

general d’Igualtat en la Diversitat sobre impacte per raó de gènere de la norma 
projectada, de conformitat amb el que disposa l’article 11 de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones i l’article 
4bis de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre 
dones i homes. En aquest informe s’efectua una anàlisi del context en el qual 
es desenvolupa la norma i s’analitza  la pertinència de gènere, la situació 
existent, la previsió de resultats i la valoració de l’impacte sobre el col·lectiu 
de dones. 

 
Així mateix consta l’Informe, de la mateixa procedència, datat en 19 

d’abril de 2002, d’impacte en la infància i en l’adolescència i d’impacte en la 
família, de conformitat amb el que estableixen els articles 22 quinquies de la 
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i 6.3 de 
la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció integral de la 
infància i l’adolescència de la Comunitat Valenciana, i amb la disposició 
addicional desena de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les 
famílies nombroses i article 6.3 de la Llei 12/2008, de 3 juliol, de la 
Generalitat citada. 
 
 En relació amb l’Informe d’impacte en la família, hem de posar de 
manifest que hauria d’haver sigut elaborat per l’òrgan de l’administració 
especialitzat en la matèria. I tenint en compte que l’objecte de la llei que es 
projecta és precisament la diversitat familiar i el suport a les famílies, resulta 
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inadmissible que tal informe consistisca en una mera fórmula de caràcter 
ritual en el qual no s’ha  realitzat la més mínima anàlisi de la situació 
preexistent sobre la qual la llei projectada desplegarà els seus efectes. 
 

Consta l’Informe de coordinació informàtica, de data 5 de maig de 2022, 
emés pel titular del centre directiu corresponent, de conformitat amb el que  
disposa l’article 94.2 del Decret 220/2014 pel qual s’aprova el Reglament de 
l’Administració  Electrónica de la Comunitat Valenciana. 

 
Consta que en data 7 d’octubre de 2022 el Consell de la Generalitat va 

donar la seua conformitat a l’Avantprojecte de llei valenciana de diversitat 
familiar i suport a les famílies, segons certificació de la consellera secretària, 
datada en 10 d’octubre de 2022. 

 
Igualment, s’ha incorporat l’Informe del director general d’Igualtat en la 

Diversitat, de data 11 de novembre de 2021, sobre el tràmit de consulta 
pública a l’elaboració de la Llei projectada, de conformitat amb la normativa 
de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de 
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 
Valenciana i l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

 
S’ha concedit tràmit per a al·legacions al text normatiu als diferents 

departaments del Consell, i han comparegut i presentat els escrits que figuren 
en l’expedient, les al·legacions dels quals s’han tingut en compte, en la major 
part, en la redacció final. 

 
A més, cal destacar el respectiu informe sobre funció pública, a càrrec 

del titular de la Secretaria Autonòmica de Justícia, de 29 de maig de 2022, 
en relació a la incidència en «l’estructura interna, mètodes de treball i personal 
de l’Administració de la Generalitat» (article 8.1 b de la Llei 4/2021, de 16 
d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana). 

 
L’Avantprojecte de llei examinat s’ha sotmés al tràmit d’audiència i 

informació pública, i han formulat al·legacions les entitats que figuren en 
l’expedient i a les quals es refereix l’Informe d’al·legacions de la Direcció 
General competent, de data 19 d’abril de 2022, sobre el resultat del tràmit 
d’audiència i informació pública del text de l’Avantprojecte de llei. 

 
En el mateix Informe, es fa referència al procés participatiu dut a terme 

per les entitats i grups convocats per la Conselleria proponent de la norma, 
en què s’ha donat resposta a les diferents al·legacions formulades i, si escau, 
s’ha explicat l’eventual consideració en la formulació del text examinat. 

 
L’Avantprojecte va ser considerat per la Comissió Delegada del Consell 

d’Inclusió i Drets Socials, que va ser informat en la seua reunió celebrada el 
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22 de setembre de 2022, tal com recull el certificat signat pel seu secretari en 
data 23 de setembre de 2023. 

 
L’Advocacia de la Generalitat va emetre l’Informe de data 19 de 

setembre de 2022, en el qual s’efectuen determinades observacions al text 
normatiu. En data 23 de setembre de 2022, la Direcció General proponent va 
emetre l’Informe sobre les observacions efectuades per l’Advocacia de la 
Generalitat. 

 
S’ha portat a l’expedient un Informe negatiu de data 27 de setembre de 

2022, subscrit per la sotssecretària de la Conselleria consultant, en relació a 
la petjada o la influència que hagueren pogut exercir els grups d’interés, tal 
com preveu l’article 18 de la Llei de la Generalitat 25/2018, de 10 de 
desembre, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat 
Valenciana, i que s’ha incorporat a l’expedient del projecte normatiu, com 
explicita l’article 19 de la mateixa llei. 

 
L’Avantprojecte ha sigut informat favorablement, en data 30 de 

setembre de 2022, per part de la Sotssecretaria de la Conselleria consultant, 
de conformitat amb el que disposa l’article 69.2 d) de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, de la Generalitat, del Consell. 
 
 En l’informe emés per l’Advocacia de la Generalitat es va posar de 
manifest l’omissió de determinats informes o consultes que el lletrat 
informant considera que resultaven preceptius, al que per part de la Direcció 
General es va respondre, sense més, que no es van realitzar perquè no són 
preceptius. 
 

Aquest Consell considera que sí que resultava preceptiva la consulta al 
Consell de la Infància i l’Adolescència i l’emissió d’un Informe pel Consell 
Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana. En el primer cas, perquè així 
resulta de l’article 182.2 b) de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i 
garanties de la infància i l’adolescència: «Ser consultat respecte dels projectes 
normatius, plans i programes de la Generalitat que afecten la infància i 
l’adolescència i, en particular, respecte de l’Estratègia valenciana d’infància i 
adolescència». I en el segon cas, perquè així ho disposa l’article 14 c) del Decret 
102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 8/2017, 
integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere en 
la Comunitat Valenciana: «Informar els projectes de normativa de caràcter 
general i sobre els projectes de plans d’actuació de la Generalitat que tinguen 
incidència en la plena visibilitat i normalitat del fet trans i evitar la seua 
discriminació». 

 
Considerem, per això, que l’omissió dels referits tràmits necessàriament 

ha de ser esmenada. 
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 Aquesta observació és essencial a l’efecte del que estableix l’article 77.3 
del Reglament d’aquest Consell. 
 
 No resultava, en canvi, preceptiu sol·licitar l’Informe del Consell 
Valencià de les Dones, si bé, atesa la naturalesa de l’Avantprojecte dictaminat, 
considerem que sí que era convenient fer-ho, per ser aquesta una de les 
funcions que correspon a aquell òrgan, tal com preveu l’article 3.8 del Decret 
192/2020 de 27 de novembre, del Consell, de regulació del Consell Valencià 
de les Dones. 
 

En conseqüència i sense perjudici de la necessitat que  s’esmenen les 
omissions que s’acaben de posar de manifest, en l’elaboració de 
l’Avantprojecte de llei s’han observat els diferents tràmits i prescripcions 
establits en l’article 42 de la citada Llei del Consell de la Generalitat i altres 
normes d’aplicació. 
 

Sisena. Estructura de l’Avantprojecte de llei. 
 
L’Avantprojecte s’estructura en un preàmbul i un text dispositiu 

compost per 50 articles, al llarg d’un títol preliminar i III títols, tots ells 
presenten divisions intermèdies en capítols i una part final amb tres 
disposicions addicionals, una transitòria, una altra disposició derogatòria 
única i dues disposicions finals. 

 
El contingut de l’Avantprojecte, és el següent: 
 
PREÀMBUL 
 
TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1. Objecte 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
Article 3. Principis rectors 
Article 4. Objectius 
 
TÍTOL I. PER LA IGUALTAT I LA DIVERSITAT FAMILIAR 
Article 5. De la diversitat familiar 
Article 6. Documentació administrativa 
 
CAPÍTOL I. POLÍTICA DE SUPORT A L’EQUITAT FAMILIAR I LLUITA 

CONTRA LA TRANSMISSIÓ GENERACIONAL DE LA POBRESA 
Article 7. Renda estandarditzada 
Article 8. Distància i temps de desplaçament 
Article 9. Família d’especial protecció 
Article 10. Fiscalitat familiar justa 
Article 11. Taxes i preus públics 
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CAPÍTOL II. POLÍTIQUES DE FOMENT DE LA CRIANÇA I LES CURES 
DEL SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS 

Article 12. Renda valenciana d’inclusió 
Article 13. Prestació econòmica per a situacions d’urgència social 
Article 14. Prestació econòmica a les famílies acollidores 
Article 15. Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar 
Article 16. Altres prestacions 
Article 17. Foment de l’atenció en l’entorn familiar 
Article 18. Cohesió familiar en l’àmbit residencial 
 
CAPÍTOL III. Convivència familiar, usos del temps i recuperació de 

l’espai públic 
Article 19. Convivència familiar 
Article 20. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral 
Article 21. Contractes de gestió de serveis públics 
Article 22. Mesures de foment en l’empresa privada 
Article 23. Mesures a través de les entitats locals 
 
CAPÍTOL IV. POLÍTIQUES INTEGRALS DE SUPORT A LES FAMÍLIES 
Article 24. Mesures en matèria de serveis socials 
Article 25. Mesures en matèria d’educació.  
Article 26. Mesures en matèria de salut 
Article 27. Mesures en matèria d’habitatge 
Article 28. Mesures en matèria de cerca d’ocupació 
Article 29. Mesures en matèria de cultura, esport, oci educatiu i temps 

lliure 
Article 30. Mesures en matèria de mobilitat sostenible 
Article 31. Mesures en matèria de consum 
Article 32. Mesures en matèria de medi ambient i la transició ecològica 
Article 33. Mesures en matèria de tecnologies de la informació i la 

comunicació 
Article 34. Agermanament comunitari per a famílies refugiades 
Article 35. Mesures en matèria de dret a la història familiar 
 
TÍTOL II. VISIBILITAT DE LA DIVERSITAT FAMILIAR I PARTICIPACIÓ 
 
CAPÍTOL I. VISIBILITAT DE LA DIVERSITAT FAMILIAR 
Article 36. Reconeixement institucional 
Article 37. Mitjans de comunicació 
 
CAPÍTOL II. PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES 
Article 38. Foment de la participació 
Article 39. Consell Valencià de les Famílies 
 
TÍTOL III. RECONEIXEMENT DE LA DIVERSITAT FAMILIAR 
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CAPÍTOL I. FAMÍLIES NOMBROSES 
Article 40. Reconeixement de les famílies nombroses 
Article 41. No discriminació per forma d’unió en les famílies nombroses 
Article 42. De la duració del procediment del reconeixement de famílies 

nombroses i efectes del silenci administratiu. 
 
CAPÍTOL II. FAMÍLIES MONOPARENTALS 
Article 43. Reconeixement de les famílies monoparentals 
Article 44. Concepte de família monoparental 
Article 45. Condicions i requisits de la família monoparental 
Article 46. Categoria de les famílies monoparentals 
Article 47. Vigència dels títols de les famílies monoparentals 
Article 48. De la duració del procediment de reconeixement de famílies 

monoparentals i efectes del silenci administratiu. 
Article 49. Beneficis i avantatges per a les famílies monoparentals 
 
CAPÍTOL III. UNIONS DE FET FORMALITZADES 
Article 50. Reconeixement de les unions de fet formalitzades 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
Disposició addicional primera. Reconeixement dels títols de famílies 

monoparentals d’altres comunitats autònomes 
Disposició addicional segona. Col·laboració entre les administracions 

públiques per a la consulta de dades personals 
Disposició addicional tercera. Compatibilitat de títols 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
Disposició transitòria única. Vigència de títols en vigor de famílies 

monoparentals 
 
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 
Disposició derogatòria única. Normes que es deroguen 
 
DISPOSICIONS FINALS 
Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari 
Disposició final segona. Entrada en vigor 
 
Setena. Observacions a la norma projectada. 
 
Observacions de caràcter general. 

 
 Primera. En uns certs casos el text projectat, valent-se d’un llarguíssim 
elenc, relaciona els diferents principis, que en algun cas comporten 
declaracions o exhortacions generals, que com cal recordar, aquest Consell 
ha considerat, en supòsits anàlegs d’avantprojectes de lleis dictaminats que 
constitueixen declaracions programàtiques impròpies d’una Llei. És desitjable 
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que aquest tipus de declaracions es facen en la pròpia part expositiva de la 
norma, però no és convenient que s’inserisquen en la part dispositiva, tal és 
el cas d’algun article de l’Avantprojecte (ad exemplum article 3 respecte als 
principis rectors) perquè estan necessitades d’ulterior desenvolupament 
normatiu. Es tracta de preceptes que es limiten a formular una línia 
d’actuació o orientacions, que necessitaran posteriorment d’altres 
disposicions que garantisquen l’efectivitat del que s’hi preveu (tal és el cas del 
nostre Dictamen 29/2019, entre altres). 
 

D’altra banda, en la llei projectada s’aprecien alguns defectes tècnics 
que haurien de corregir-se. Alguns deriven de les peculiaritats pròpies de 
l’Avantprojecte atesa la seua transversalitat; uns altres, en canvi, són fruit 
d’una tècnica millorable, com la translació de textos d’altres normes, algunes 
amb rang reglamentari el que es justificaria en elevar-se aquest, però altres 
ja posseeixen rang de llei. Es produeix, en aquests casos, una successió que 
determinarà la derogació tàcita parcial o total del text vigent. Seria 
convenient, per això, la previsió d’una disposició derogatòria detallada.  

 
Es tracta d’una llei molt transversal pel que regula matèries que són 

competència de diverses conselleries. Aquest Avantprojecte determina 
polítiques públiques de suport a les famílies que ja han sigut recollides en 
normes vigents, algunes amb rang de llei i altres amb rang reglamentari. Els 
preceptes projectats que recullen matèria ja regulada per lleis ja vigents, 
constitueixen en determinats casos reiteracions i comporten una doble 
regulació que pot produir una inseguretat jurídica greu, bé perquè no es 
reculla d’una manera idèntica bé perquè no quede prou establit el contingut, 
el que, en produir-se un efecte de successió de lleis, comporta una derogació 
tàcita de la primera. 

 
Referent a les normes reglamentàries que regulen matèries que són 

tractades en aquest Avantprojecte de llei cal citar el Decret 19/2018, de 9 de 
març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família 
monoparental a la Comunitat Valenciana. Ara i amb rang de Llei es regula en 
el títol III, capítol II, articles del 43 al 49 inclusivament, i s'introdueixen canvis 
rellevants respecte al Decret 19/2018; així, per exemple, s'amplia el concepte 
de monoparentalitat a famílies que tinguen reconegudes necessitats de suport 
a través de la curatela (article 44), s'introdueix la referència al SMI, se 
suprimeixen les referències a l'IPREM, es modifica el període d'hospitalització 
a l'efecte de les famílies en situació de monoparentalitat, (articles 44 i 45), 
entre altres. Si s'aprova aquest projecte, quedarà tàcitament derogat el 
Decret, en tot el que contradiga aquesta norma i així ho estableix la projectada 
disposició derogatòria. 

 
Al no establir-se de manera clara com afectarà aquesta Llei al vigent 

Decret 19/2018 i no tractar-se tots els punts d'aquest reglament, això pot 
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suposar una dificultat quant a la seua interpretació, atés el caràcter 
indeterminat de la disposició derogatòria  

 
El Consell d'Estat ha manifestat en nombroses ocasions les confusions 

que aquestes clàusules poden comportar i ha criticat el seu ús de manera 
reiterada, relacionant la seguretat jurídica i la millor tècnica amb la presència, 
en els textos normatius, de clàusules derogatòries expresses. 

 
En altres ocasions, com en l’article 14 es repeteixen, sense citar-les, 

normes vigents, com l’article 20 bis de la Llei orgànica 1/1996 de 15 de gener, 
de protecció jurídica del menor i, d’altra banda, l’article 132 de la Llei 
26/2018, de 21 de desembre de la Generalitat de drets i garanties de la 
infància i de l’adolescència. Això estaria justificat en cas d’elevar-se a rang de 
llei els drets o previsions d’acció política previstes reglamentàriament, la qual 
cosa no succeeix en aquest supòsit. 
 

En els articles 12 i 13 es realitza una translació reduïda de les lleis que 
se citen. Al no tractar-se pròpiament d’una reproducció íntegra i literal, es 
genera una considerable indeterminació i la consegüent inseguretat. 
Constituiria una millor tècnica legislativa la simple remissió a les lleis ja 
vigents, en els extrems a què es refereixen els citats articles. 
 

En altres de les matèries regulades, sense citar-se s’estan reiterant 
mesures contingudes en altres normes amb caràcter general per a la persona, 
si bé ara es trasllada a la família, la qual cosa produeix una certa confusió 
entre els drets individuals i els atribuïts a les famílies. Com a exemple, això 
succeeix en l’article 31.3 on es fa una translació del ja establit per les lleis de 
protecció als consumidors i usuaris, tant l’estatal, el Reial decret legislatiu 
1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General 
per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, 
com l’autonòmica, el Decret legislatiu 1/2019, de 13 de desembre, d’aprovació 
del text refós de la Llei de l’Estatut de les persones consumidores i usuàries 
de la Comunitat Valenciana, sense que la pertinença a un nucli familiar 
aporte cap peculiaritat al que ja disposen aquestes lleis. 
 

Segona. Com s’exposa àmpliament en la consideració segona, la 
Generalitat en l’exercici de la seua capacitat legislativa, haurà de centrar-se 
en les competències atribuïdes, salvaguardant, en qualsevol cas, les 
residenciades en exclusiva a l’Estat per l’article 149.1.8, quant a la 
competència d’aprovació de la legislació bàsica, sense que obste això un àpex 
per a desenvolupar la seua acció de foment i protecció de la família de manera 
transversal, per tal com l’exercici de la capacitat normativa valenciana se 
subordinarà a les determinacions de la legislació bàsica en matèria de família, 
atribuïdes a l’Estat.  
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Tercera.  En el preàmbul s’exposa que «La present llei s’adequa als 
principis disposats en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques», i es fa 
constar a continuació la justificació de l’adequació de la llei projectada a 
aquests principis denominats «de bona regulació». 
 
 En relació amb el citat article 129 de la Llei 39/2015, recordem que el 
Tribunal Constitucional en la Sentència 55/2018, de 24 de maig, va 
mantindre que el que disposa aquest precepte no resulta d’aplicació a 
l’exercici de la iniciativa legislativa de les comunitats autònomes, per això no 
resulta necessari fer constar en l’exposició de motius que la llei projectada 
s’ajusta al que determina aquest precepte. 
 

Observacions de caràcter particular 
 
Al títol de l’Avantprojecte. 
 
Hauria d’incloure la pertinença de l’Avantprojecte, conforme disposa 

l’article 5.1 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell que estableix que: 
 
«En la tramitació d’expedients relatius a la iniciativa legislativa del 

Consell, el text es denominarà “Avantprojecte de llei”, que sempre anirà seguida 
de l’expressió “de la Generalitat” entre comes». (El subratllat és del dictamen). 

 
A la part expositiva. 
 
En el preàmbul, que hauria de denominar-se «Exposició de Motius» 

(article 10 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, 
l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la 
Generalitat), hauria de figurar entre les competències en l’exercici de les quals 
es dicta la norma legal projectada, específicament, el precepte estatutari que 
regula la competència en matèria de procediment, això és, l’article 49.1.3 i 
que es recull en la consideració segona d’aquest Dictamen. 
 

A la part dispositiva. 
 
 A l’article 1. Objecte. 
 
 Seria convenient suprimir l’expressió «de la diversitat familiar», ja que 
l’objecte de la llei projectada és fer costat a totes les famílies. 
 

A l’article 2. Àmbit d’aplicació. 
 
Hauria d’aclarir-se què s’entén per un o diversos nuclis estables de 

convivència i si es tracta d’una referència a la custòdia compartida i en aquest 
cas hauria d’utilitzar-se aquesta expressió. 
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Suggerim que es valore la possibilitat d’incorporar un apartat similar al 

que  recullen lleis que regulen aquesta mateixa matèria en altres comunitats 
autònomes i que es refereixen a les persones que viuen soles. Així, per 
exemple, la Llei Balear, que estableix que «Les persones soles o que formen 
part de convivències no familiars també poden ser destinatàries de les 
prestacions i els serveis de suport, quan així ho preveja la normativa aplicable».  
0 la d’Euskadi, que disposa que «Les prestacions i mesures de suport derivades 
de la present llei podran aplicar-se també a les persones que visquen soles o 
en grups de convivència no familiars quan així se preveja en la norma en què 
es dispose». 

 
A l’article 4. Objectius. 

 
Realitzem el mateix suggeriment que s’ha fet en l’article anterior sobre 

la possibilitat d’efectuar una referència expressa a la promoció de la 
conciliació familiar i laboral, com recullen les lleis similars d’Aragó, Galícia, 
País Basc o Balears, la qual cosa estaria justificat per l’article 20 projectat. 
 

A l’article 5. De la diversitat familiar. 
 
En el precepte projectat es contenen definicions a l’efecte d’aquesta llei 

i de les polítiques que es desenvolupen a la Comunitat Valenciana per la qual 
cosa seria desitjable, d’acord amb la proposta de l’Informe de l’advocacia de 
la Generalitat que s’emprara la titulació «definicions» en lloc de «De la 
diversitat familiar», que resulta poc expressiva de la dimensió del precepte; en 
definitiva, de la diversitat familiar i de les polítiques que es pretén que s’ocupa 
tot el text projectat. 

 
D’aquesta manera i d’altra banda, quedaria més clar que la relació dels 

catorze tipus de família recollits en l’apartat 1 i els que puguen recollir-se 
d’acord amb el que preveu el 2, no constitueixen una regulació legal 
d’aquestes, per consegüent, una classificació a l’efecte de reconeixement de 
drets i deures dels seus membres, que seria propi del dret civil i, per tant, 
competència exclusiva de l’Estat, com d’altra banda, no deixa d’assenyalar 
l’Informe de l’Advocacia de la Generalitat. 

 
Per contra, l’article 5 només recull definicions a l’efecte de la pròpia 

norma i per a l’aplicació de les polítiques de manteniment, ajuda i protecció 
que es preveuen, i per a les quals la Generalitat és plenament competent sense 
incórrer en la invasió de competències estatals establides en l’article 149.1.8 
de la Constitució. 

 
L’article no recull, en definitiva, una llista exhaustiva, ja que hi ha 

famílies compostes només per germans o matrimonis que conviuen amb un 
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germà d’una de les parelles o altres combinacions possibles. Ha d’insistir-se 
per això en la conveniència de denominar-ho exclusivament definicions. 

 
La Llei general de seguretat social defineix la «família monoparental» 

(article 182.3.a) com aquella que està «…constituïda per un sol progenitor amb 
el qual conviu el fill nascut i que constitueix el sustentador únic de la família». 
(No distingeix). 

 
En l’apartat 1.f) de l’article  5 de l’Avantprojecte es titlla tal definició «en 

general…» quan hauria de tractar-se d’un concepte unívoc, i s’ha 
d’harmonitzar la legislació projectada amb la d’àmbit estatal, en virtut del 
principi de seguretat jurídica proclamat en l’article 9.3 de la Constitució. Es 
recomana suprimir l’expressió «en general». 

 
D’altra banda, la regulació valenciana en matèria de família, d’acord 

amb el que ja s’ha considerat precedentment, se subordinarà a la legislació 
bàsica de l’Estat i en tal sentit, haurà de remetre’s expressament a aquesta, 
sempre, és clar que es proveïsca a la seua aprovació final. 

 
En l’apartat 1 lletra f), en la versió en castellà es preveu l’ús alternatiu 

de l’expressió «família monomarental», mentre que en la versió en valencià 
s’empra l’expressió «família monoparental femenina». Suggerim que 
s’unifiquen totes dues versions. 

 
En l’apartat 2 manca de sentit que es preveja la possibilitat que aquest 

article siga modificat per una altra llei posterior o per altres lleis sectorials, ja 
que la possibilitat de modificació d’una llei és una qüestió jurídica que no 
depén del fet que ja estiga prevista en la pròpia llei. D’altra banda, no té sentit 
que ja es prevegen en la llei projectada altres tipus de famílies que podrien 
ser objecte d’una regulació futura, perquè si ja es coneixen aquests tipus 
haurien de ser objecte de regulació per aquesta llei i no diferir-la per a una 
eventual modificació d’aquesta, la qual cosa igualment es podria fer encara 
que no es fera aquesta previsió en el precepte projectat. Per tant, suggerim 
que se suprimisca aquest apartat de l’article 5, per resultar innecessari i 
superflu. 
 

Els articles 5 i 6, als quals podria afegir-se l’article 9, haurien de 
compondre un capítol dins del títol I perquè els dos primers queden sense 
enquadrar en cap capítol. 

 
A l’article 7. Renda estandarditzada 
 
Es contemplen com a adversatives les expressions famílies o unitats de 

convivència, la qual cosa resulta incompatible amb la concepció de família 
mantinguda. Si la unitat de convivència a què es refereix el precepte és un 
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concepte alié a la unitat familiar hauria d’incloure’s aquest concepte en 
l’article 2 com a apartat 3. 
 
 A l’article 9. Família d’especial protecció. 
 
 En l’apartat 1 s’empra l’expressió «entre altres raons» i en l’apartat 2 
s’empra l’expressió «entre altres». Aquestes expressions han de suprimir-se 
per raons de seguretat jurídica, ja que totes les raons i tots els supòsits a què 
es refereixen els mencionats apartats han d’estar perfectament determinats i 
delimitats en la llei, sense que puga deixar-se oberta la possibilitat que per 
qui aplique la llei es puguen determinar «altres» raons o «altres» supòsits, a 
més dels que preveu aquesta llei. 

Als articles 12. Renda valenciana d’inclusió i 13. Prestació 
econòmica per a situacions d’urgència social. 

 
Bastaria amb una remissió a les lleis que regulen aquestes prestacions 

sense necessitat de reproduir, d’altra banda de manera parcial, els seus 
continguts. 

 
A l’article 15. Prestació econòmica per a cures. 
 
El subjecte a qui se li proporciona el suport econòmic i la 

professionalització és «la persona cuidadora» i no cal ser reemplaçat per 
l’activitat pròpia de la prestació realitzada, que són les «cures». Per tal motiu, 
es proposa substituir «cura(es)» per «persona cuidadora» en la redacció final 
de l’Avantprojecte de llei o, en tot cas, expressar de manera clara que es tracta 
de la professionalització de la persona cuidadora en la prestació de l’activitat 
que constitueixen les cures. 

 
D’altra banda, en la versió en castellà apareix l’expressió «en el caso de 

que lo y se considere idónea la atención », que resulta inintel·ligible llevat que 
es prescindisca dels termes «lo y». Haurà de corregir-se perquè és, sens dubte, 
una errata. 

 
A l’article 17. Foment de l’atenció en l’entorn familiar. 
 
En el text de l’article projectat, l’apel·lació a «evitar la 

institucionalització», com a acció o efecte d’«institucionalitzar», hauria de ser 
precisada i, en tal sentit, expressar si es tracta d’evitar la permanència en 
aquesta situació, o el sentit real concret que es pretenga donar a l’expressió. 

 
A l’article 21. Contractes de gestió de serveis públics. 

 
 La redacció dels apartats 1 i 2 hauria d’ajustar-se als termes que 
disposen els articles 202 i 145 de la Llei de contractes del sector públic, norma 
estatal de caràcter bàsic, de manera que tant un apartat com l’altre comencen 
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amb l’expressió «Els òrgans de contractació podran incloure ….» en lloc de «La 
Generalitat inclourà …». 
 

A l’article 22. Mesures de foment en l’empresa privada. 
 
La mesura prevista en l’apartat 4 hauria d’articular-se, diferint al 

desenvolupament reglamentari que corresponga i fins i tot fixar el termini 
d’execució per a donar la necessària efectivitat a aquesta proposta, ben 
continguda en aquest mateix article, o mitjançant una disposició inserida en 
la part final de l’Avantprojecte de llei. 

 
 
A l’article 23. Mesures a través de les entitats locals. 
 
Tot això haurà d’entendre’s  emmarcat en el respecte a les competències 

d’aquestes entitats i al principi d’autonomia local recollit en l’article 140 de la 
Constitució Espanyola. 

 
A l’article 24. Mesures en matèria de serveis socials. 

 
Hauria d’explicar-se en la part expositiva l’al·lusió concreta a la població 

gitana continguda en el número 8, o garantir la mesura a tota la població que 
necessite beneficiar-se d’aquesta. 

 
A l’article 25. Mesures en matèria d’educació. 
 
Sense perjudici del que ja determina específicament l’apartat 7, la 

implementació de les altres mesures haurà de considerar-se a la llum de la 
legislació bàsica d’educació. 

 
A l’article 35. Mesures en matèria de dret a la història familiar. 
 
El que preveu l’apartat 1 està ja recollit en l’article 158 de la Llei 

26/2018. 
 
En el número 2, sense perjudici que es mantinga la referència explícita, 

atesa la seua particularitat històrica, a la guerra civil i la dictadura franquista, 
hauria de generalitzar-se el dret a totes les víctimes de desaparició forçada. 
 

A l’article 40. Reconeixement de les famílies nombroses. 
 
Es parla de reconeixement quan aquest ha de ser realitzat de 

conformitat amb la norma estatal. El precepte es refereix fonamentalment a 
la tramitació del reconeixement i obtenció del corresponent carnet. El propi 
text es refereix a «la condició de família nombrosa», la qual cosa hauria 
d’incloure’s en la titulació del precepte projectat. 
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A l’article 41. No discriminació per forma d’unió en les famílies 

nombroses. 
 
La Generalitat només podrà reconéixer dins del concepte legal de família 

nombrosa la que establisca la norma estatal. Qüestió diferent és que es puga 
equiparar a efectes socials la família nombrosa amb un altre col·lectiu que no 
ho siga, que és en definitiva el que fa aquest precepte, per la qual cosa així ha 
de fer-se constar en l’apartat 1. 
 

La redacció projectada justifica que es formule una observació de 
caràcter essencial a l’efecte de l’article 77.3 del nostre Reglament. 

Capítol II. Famílies monoparentals. Articles 43 i següents. 
 
Certament en el moment actual la tramitació de l’Avantprojecte estatal 

de llei de famílies es troba en una fase menys avançada que l’Avantprojecte 
autonòmic. Es recomana, no obstant això, que tots dos textos es coordinen 
adequadament. 

 
A l’article 44. Concepte de família monoparental. 

 
 Crida l’atenció que en aquest precepte es conceptualitze la família 
monoparental quan aquest tipus de família ja està definit en l’article 5 
projectat, per la qual cosa recomanem que s’harmonitzen tots dos preceptes. 
 

L’acolliment familiar es porta a cap en els termes descrits en la Llei 
26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la 
infància i l’adolescència i en el del Decret 35/2021, de 26 de febrer, del Consell 
de regulació de l’acolliment familiar que regula la família d’atenció immediata 
com a acolliment familiar d’urgència en l’article  19. 
 
 En l’apartat 3 suggerim que se suprimisca l’expressió «la família en 
situació de monoparentalitat». 
 
 En la lletra b) d’aquest apartat 3 es considera  família monoparental la 
formada per una dona que ha patit violència de gènere «d’acord amb la Llei 
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 
la violència de gènere», el mentre que en l’article 46.1 e) es classifica com a 
família monoparental especial la formada per una dona que ha patit violència 
de gènere «d’acord amb la Llei 7/2012, de 23 de novembre, integral contra la 
violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana». Recomanem, 
per això, que s’harmonitze la redacció de tots dos preceptes. 

 
A l’article 46. Categoria de les famílies monoparentals. 
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En l’apartat 2 hauria d’eliminar-se el terme «aquest decret», la qual cosa 
sens dubte es tracta d’un error i substituir-lo per «aquesta Llei».  

 
D’altra banda, la remissió a l’article 2 sembla ser a l’article 44.2 que es 

refereix a la conformació de les famílies monoparentals, la qual cosa haurà 
d’aclarir-se i, si escau, corregir-se. 

 
A l’article 47. Vigència dels títols de les famílies monoparentals. 
 
En l’apartat 3 la declaració responsable hauria de remetre al que 

disposa l’article 69.1 de la Llei 39/2015, que regula a nivell bàsic aquest 
document. 

 
 A l’article 50. Reconeixement de les unions de fet formalitzades. 
 
 El que s’ha exposat en l’observació general primera cobra més sentit si 
cap en aquest article, en el qual es preveu que la Generalitat reconeixerà a les 
unions de fet formalitzades que ja estan reconegudes per una llei de la 
mateixa Generalitat, la que se cita en el precepte, per la qual cosa se suggereix 
la supressió d’aquest article per innecessari i superflu. 
 

A la part final. 
 
A les Disposicions Transitòries i Disposicions Derogatòries. 
 
S’empra el plural quan es tracta d’una disposició transitòria única i 

d’una disposició derogatòria única. 
 
Es recomana que la disposició derogatòria reculla, a més de la derogació 

general, la singular de les concretes normes que quedaran derogades al temps 
de l’entrada en vigor de la present Llei. 

 
A la disposició final segona. Entrada en vigor. 
 
La preposició «a el» hauria de substituir-se per «el», en relació al dia de 

la seua publicació. 
 
Aspectes de tècnica normativa i de redacció. 
 
Al llarg del text, en nombroses ocasions, s’escriu «conselleria», 

«decret»…, amb la inicial en minúscula, i s’ha de corregir en favor de la 
primera lletra en majúscula. 

 
Igualment, en l’antesignatura «La vicepresidenta del Consell i 

consellera…..». 
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La tipografia emprada en el títol del capítol III del títol I de la Llei: 
«ConviVència familiar…» hauria de corregir-se, perquè es tracta d’una errata 
en la versió en castellà. 

 
 

III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que l’Avantprojecte de llei valenciana de diversitat familiar i suport a 

les famílies s’acomoda a la Constitució, a l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana i a la resta de l’ordenament jurídic, sempre que 
s’atenguen les observacions essencials formulades. 

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

 
 
 València, 21 de desembre de 2022 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES 
INCLUSIVES 
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VOTO PARTICULAR 

 
 

Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen 805/2022 
(Expediente 705/2022) aprobado por el Pleno de este Consejo de 21 de 
diciembre de 2022, relativo al Anteproyecto de Ley valenciana de diversidad 
familiar y apoyo a las familias.   

 
Discrepo respetuosamente de la opinión mayoritaria del Pleno y ello con 

fundamento en los siguientes motivos: 
 

I. Configuración constitucional de la protección de la familia 
 
La Constitución de 1978 no atribuye al derecho a la protección de la 

familia el carácter de derecho subjetivo. Su reconocimiento en el art. 39 es la 
proclamación de un desiderátum, ordenado a la promoción de las condiciones 
para que el mismo sea efectivo. Por una parte, como directriz de acción de los 
poderes públicos a quienes les incumbe el desarrollo de las políticas públicas 
necesarias para la efectividad del derecho o, más bien, para su reconocimiento 
como derecho subjetivo; por otra parte, la necesidad de implementación de 
los medios necesarios mediante la regulación de mecanismos de protección 
de la familia, los hijos, las madres y los niños. Es una de las manifestaciones 
del Estado social en la Constitución que, tal vez en atención a los apriorismos 
de la Carta Magna, se le atribuyó la condición de principio, y no de derecho. 

 
El derecho a la protección de la familia no se reconoce como un derecho 

fundamental, sino como uno de los principios rectores de la política social y 
económica que se contemplan en el Capítulo III, Título I, de la Constitución. 
Y su naturaleza la afirma el art. 53.3 CE como principio informador de las 
políticas públicas, ora en la acción legislativa, ora en la práctica judicial, pero 
sin la posibilidad de ser directamente invocado ante la jurisdicción ordinaria. 
Difiere el constituyente el contenido del derecho a la protección de la familia 
al ulterior reconocimiento mediante ley sin que pueda afirmarse su naturaleza 
como derecho fundamental sino, en su caso, como un derecho subjetivo de 
rango legal, con el que podrá adquirir su dimensión reaccional, a través del 
reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas. 

 
El reconocimiento internacional del derecho a la protección de la familia 

comparte similar conceptualización con la que efectuó nuestro constituyente, 
y lo anuda, de forma explícita, a la institución del matrimonio. La Declaración 
universal de los derechos humanos, de 10 de diciembre de 1948, art. 16 “los 
hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y a fundar una 
familia, y disfrutaran de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”. El Convenio europeo para 



 42

la protección de los derechos humanos y de las libertades públicas, de 4 de 
noviembre de 1950, art. 12, “a partir de la edad núbil, el hombre y la mujer 
tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que 
rijan el ejercicio de este derecho”. El Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos, de 19 de diciembre de 1966, art. 23.2 “derecho del hombre y de la 
mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello”. 
La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, de 18 diciembre 
de 2000, art. 9, “se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a 
fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio”. 

 
De esta forma, conforme establece el art. 10.2 CE, “Las normas relativas 

a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce 
se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España”, el alcance del concepto de familia, elemento subjetivo 
del derecho a la protección constitucionalmente reconocido, deberá partir de 
la indubitada relevancia constitucional de la familia matrimonial, pues así se 
debe interpretar la institución familiar en consonancia con los acuerdos y los 
pactos internacionales. Igualmente, la institución “familia” del art. 39 CE está 
esencialmente determinada por la generación humana, y por las relaciones 
de paternidad, maternidad y filiación que ellas determinan, que expresamente 
recoge el citado precepto. No se trata, así, de una mera relación de convivencia 
estable, sino que la familia adquiere relevancia constitucional a partir de las 
notas distintivas que se predican de ella en el art. 39 CE. 

 
Ello no implica que las diferentes formas de convivencia no matrimonial 

no deban ser protegidas, pero dicha protección no puede alterar la centralidad 
de la familia matrimonial, ni predeterminar un concepto de familia diferente 
al que expresamente se le reconoce relevancia constitucional. En definitiva, 
la familia matrimonial no puede ser desplazada por modelos de convivencia 
no fundados en la institución matrimonial, aunque éstos sean dignos de una 
protección similar por parte de los poderes públicos, por cuanto el concepto 
de familia está “abierto” a nuevas formulaciones. Como así indica el informe 
de la Abogacía de la Generalitat “la familia, a diferencia del matrimonio, es un 
concepto abierto. De hecho, «hasta la fecha, la interpretación del art. 39 CE no 
ha llevado (…) [al TC] a definir un concepto constitucional de familia” (FJ 5 STC 
198/2012). Pero ello no significa que las asambleas legislativas y los consejos 
de gobierno  puedan modelar la familia a su antojo. Tanto unas como otros 
deben respetar el “orden público familiar” que resulta del art. 39 CE en relación 
con el art. 32 CE”. 

 
De esta forma, la regulación propuesta en la norma dictaminada, tanto 

en lo referido a la definición de “familia” y los modelos familiares, como por la 
omisión de la relevancia constitucional de la familia matrimonial, puede ser 
causa de discrepancias con las previsiones constitucionales. 
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II. Infracción competencial 
 
Las Comunidades Autónomas han asumido la concreción del derecho a 

la protección de la familia ex art. 39 CE, inicialmente en la determinación del 
derecho subjetivo, y posteriormente, mediante las acciones y medidas para el 
aseguramiento de tal protección, a través de las políticas públicas. Es lo cierto 
que la regulación de la dimensión institucional del concepto de “familia”, no 
puede desligarse de la regulación de los concretos intereses generales que la 
justifican, siendo el titular de la competencia sectorial para su tutela a quien 
corresponderá tal regulación. La “legislación civil”, competencia exclusiva el 
Estado, no tiene dentro de su ámbito de exclusividad la definición de un deber 
u obligación concreta, por lo que el legislador autonómico, puede regular la 
protección de las familias desde una perspectiva abierta -o como así indica la 
mayoría del Pleno de este Consell, “diversa”- sin invadir atribuciones estatales 
ex artículo 149.1.8º CE. 

 
Sin embargo, la relaciones ad extra y la institucionalización de medidas 

de protección, a partir de los títulos competenciales autonómicos, no pueden 
amparar la determinación del elemento conceptual “familia” por gozar ésta de 
relevancia constitucional. El legislador autonómico no puede precisar el haz 
de facultades que integran el concepto de “familia” y, al mismo tiempo, definir 
tal concepto, pues son los dos elementos básicos que configuran el significado 
constitucional de “familia”. 

 
A lo largo del Anteproyecto se establecen conceptos jurídicos anudados 

al término “familia”. La norma proyectada no sólo prevé el reconocimiento de 
derechos sociales o prestacionales de diferentes modelos de convivencia, sino 
que también define una serie de tipologías de familia (art. 5), y les dota de un 
contenido jurídico, estableciendo sus elementos nucleares, su estatus y los 
derechos y obligaciones que de tal conceptualización se deriva (Título III). Y 
predeterminar en un concreto ámbito autonómico qué es una familia conlleva, 
obviamente, la posibilidad de un concepto diverso de familia en otros ámbitos 
autonómicos, y también una posible concreción del concepto “familia”, a nivel 
estatal, dispar con las autonómicas. Y tal posibilidad, en la medida de que se 
trata de derechos y deberes fundamentales (Título I CE), conduce a entender 
que la familia sería un concepto territorial, dependiente de la voluntad de los 
legisladores autonómicos y estatal, y con un contenido difuso, incompatible 
con su relevancia constitucional. 

 
El Anteproyecto dictaminado, por lo tanto, no se limita a desplegar unas 

concretas medidas prestacionales a las diferentes formas de convivencia, pues 
nada obstaría a que así fuese. Además, conceptúa y dota de contenido a tales 
formas, y las identifica con el término “familia”, con una obvia incidencia en 
el núcleo de las relaciones inter-partes que se integran en cada formulación 
de las llamadas “familias”. El reconocimiento de una serie de derechos -con  
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infracción del principio de lex repetitia- supone la capacidad reaccional para 
su efectividad, y la misma no se predica de los miembros que componen cada 
“familia” sino de ésta en su conjunto y que, necesariamente, implica la génesis 
de una ordenación interna de tales unidades convivenciales para el ejercicio 
de tales derechos. En definitiva, un exceso respecto a la mera función tuitiva 
que corresponde a la comunidad autónoma, al interferir en las relaciones inter 
privatos, contenido propio de la legislación civil (STC 28/2012, de 1 de marzo, 
FJ 5). 

 
La creación de nuevos conceptos de “familia” altera la competencia del 

Estado en materia de derecho civil (art. 149.1.8º) y crea diferencias de trato 
afectantes a las condiciones básicas de todos los españoles en el ejercicio de 
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149.1. 
1º), que exceden el ámbito competencial de la Comunitat, pues ésta no puede 
efectuar una equiparación entre las familias fundadas en el matrimonio con 
otras realidades determinadas por la convivencia no matrimonial, atendida la 
relevancia constitucional de la familia matrimonial. 
  

III. Inconstitucionalidad de la equiparación entre familia matrimonial y 
otras formas de convivencia. 
 
 Para la opinión mayoritaria del Pleno el concepto de familia matrimonial 
no está reconocido en la Constitución. Tal valoración, en mi opinión, no es la 
que deriva del propio texto constitucional ni de la jurisprudencia de Tribunal 
Constitucional, como acertadamente indica la Abogacía de la Generalitat. De 
tal aserto se alcanza la equívoca conclusión de que el principio de “diversidad” 
-que igualmente se conforma como paradigma del Dictamen- conduce a una 
igualación entre diferentes modelos de convivencia, sean o no matrimoniales. 

 
Sin embargo considerar que la “diversidad” es un principio derivado del 

“pluralismo político” -como se indica en el Dictamen-, es una afirmación que 
no se compadece con el texto constitucional. La diversidad no se erige como 
un principio constitucional a partir del “pluralismo político”, pues es evidente 
que la naturaleza jurídica y su dimensión constitucional son absolutamente 
diferentes. Ello no determina la negación del principio de diversidad, pero sí 
la insuficiencia del mismo para alterar los contenidos constitucionales, muy 
en particular, en cuanto a la afectación de la relevancia constitucional de la  
familia matrimonial. Los poderes públicos no pueden promover la diversidad 
familiar como un valor en sí mismo o como un principio orientador del orden 
público familiar. 
 

Una desvinculación entre la familia constitucionalmente protegida y la 
institución matrimonial, contradice al artículo 39 de nuestra Constitución y 
las normas internacionales. No cabe dotar un trato igualitario al modelo que 
determinan la Constitución y los Tratados internacionales (art. 10.2 CE), que 
a otros modelos de convivencia -dispares, incluso casuísticos- por muy dignos 
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de protección que sean. No se trata por tanto, de expurgar a tales modelos del 
sistema de protección pública, sino de poder diferenciarlos del paradigma que 
para nuestra Constitución supone la familia matrimonial y su centralidad en 
el reconocimiento del derecho prestacional a su protección. 

 
Comparto la formulación de los óbices de constitucionalidad que realiza 

el informe de la Abogacía de la Generalitat, el cual doy por reproducido, puesto 
que la norma proyectada provoca una discriminación al excluir la relevancia 
constitucional de la familia basada en el matrimonio (consideración jurídica 
segunda del informe de la Abogacía), en particular respecto a los arts. 3, 5, 9 
y Título III del Anteproyecto. Por otra parte, con la invocación del principio de 
“diversidad familiar” y su fomento, crea un orden público familiar autonómico 
que es incompatible con la centralidad de la familia matrimonial y el deber de 
neutralidad de los poderes públicos (arts. 1, 3, 4, 36, 37), como así igualmente 
indica el informe de la Abogacía (consideración jurídica tercera). 

 
 En consecuencia a lo expuesto, considero que el Anteproyecto invade el 
ámbito competencial del Estado e infringe la Constitución, por lo que debería 
revisarse el mismo para adecuarlo al marco constitucional. 
 
 
En Valencia, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 
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VOTO PARTICULAR CONCURRENTE 
 
 

Que formula la Consejera Maria del Carmen Pérez Cascales al Dictamen 
805/2022, expediente 705/2022, aprobado por el Pleno del Consell del día 21 
de Diciembre de 2022, respecto  al  artículo 21 del anteproyecto de Ley 
Valenciana de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias,  al cual mayoría 
del pleno  ha efectuado una observación, y discrepando respetuosamente  
considero debe ser una observación de carácter esencial a los efectos del 
artículo 77.3 de nuestro Reglamento, por las siguientes  

 
CONSIDERACIONES: 

 
1).- Texto del artículo 21. 
 
El proyectado artículo 21 establece: 
“Artículo 21. Contratos de gestión de servicios públicos 
1. La Generalitat incluirá, como condición de ejecución contractual, 

cuando la prestación lo permita, que las empresas adjudicatarias de la gestión 
de servicios públicos establezcan a favor del personal trabajador de dichos 
servicios las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
aplicables al personal de la administración de la Generalitat. 

2. La Generalitat incluirá, como condición de ejecución contractual, 
cuando la prestación lo permita, que las empresas adjudicatarias de la gestión 
de servicios públicos contratarán como mínimo al 2% de la plantilla a personas 
pertenecientes a familias de especial protección. 

3. Los órganos de contratación deben señalar en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos 
de las proposiciones presentadas por las empresas licitadoras que establezcan 
a favor de su personal las medidas de conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral aplicables al personal de la administración de la Generalitat, siempre 
que los términos de su proposición igualen a los de la más ventajosa desde el 
punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la 
adjudicación”.  

 
2) Fundamentación Jurídica de la Observación Esencial al artículo 

21 proyectado. 
 
El Artículo 61 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (en adelante LCSP)  que establece la Competencia para 
contratar. 

“1. La representación de las entidades del sector público en materia 
contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o 
colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición 
estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre”. 
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El artículo 1.3 de la LCSP introdujo que en toda contratación pública 
se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y 
medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en 
la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-
precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en 
la utilización de los fondos públicos.  

 
Ello tiene su consecuencia en el segundo párrafo del artículo 202.1 

cuando dispone, taxativamente, que, en todo caso, será obligatorio el 
establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de, al 
menos, una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que se 
numera en el apartado siguiente. 

 
 En el Artículo 202 de la LCSP de  Condiciones especiales de ejecución 

del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden se 
indica: 

“1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales 
en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto 
del contrato, en el sentido del artículo 145, no sean directa o indirectamente 
discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea y se 
indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. 

En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de 
ejecución de entre las que enumera el apartado siguiente. 

(…) 
2. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a 

consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo 
medioambiental o de tipo social. 

En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo 
medioambiental que persigan: la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece 
el artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; el 
mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato; una gestión más sostenible del agua; el 
fomento del uso de las energías renovables; la promoción del reciclado de 
productos y el uso de envases reutilizables; o el impulso de la entrega de 
productos a granel y la producción ecológica. 

Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán 
introducirse, entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer 
efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad; contratar un número de 
personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional; 
promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el 
mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación 
o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción; eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la 
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aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el 
trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la 
conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en particular el 
juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración; favorecer la formación 
en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la protección de la salud en el 
lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y 
territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral; otras 
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para 
el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea; o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo 
largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las 
Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, 
incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños 
productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones 
comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y 
una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda 
la cadena comercial.” 

  
 Y el Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del 

contrato. Establece: 
“1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una 

pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-
precio.(…) 

2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios 
económicos y cualitativos. 

Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para 
evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos 
medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato en la forma 
establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán ser, entre otros, los 
siguientes: 

1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y 
funcionales, la accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las 
personas usuarias, las características sociales, medioambientales e 
innovadoras, y la comercialización y sus condiciones; 

Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la 
reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de 
medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía 
procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al 
mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato. 

Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las 
siguientes finalidades: al fomento de la integración social de personas con 
discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables 
entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la 
inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o 
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Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la 
ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el 
fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal 
y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en 
el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución 
del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la 
prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización 
de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del 
contrato. 

2.º La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al 
contrato (…) 

3.º El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de 
entrega(…)” 

La Sentencia 68/2021, de 18 de marzo de 2021, del Pleno del Tribunal 
Constitucional en Recurso de inconstitucionalidad 4261-2018, interpuesto 
por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
 Esta sentencia con relación al artículo 145 determinó que el  precepto  

se limita a regular un mínimo común en relación con los criterios cualitativos 
–que, junto a los económicos, son los relevantes para la adjudicación– que 
puede tomar en consideración el órgano de contratación para evaluar mejor 
la relación calidad-precio.  

 
No constituyen una lista cerrada. Son criterios que, en todo caso, 

deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los costes el cual, a 
elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento 
basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. 

 
Se determina que es una norma básica que  tiene por objeto garantizar 

la igualdad de los licitadores y su tratamiento común por parte de las 
Administraciones en la fase de adjudicación,  pero no impide que la 
comunidad autónoma pueda ejercer su competencia de desarrollo legislativo 
en relación con la concreción de los criterios de adjudicación que deberá 
tomar en consideración el órgano de contratación, no teniendo carácter 
supletorio. 

 
Con relación al Artículo 202, se declara precepto básico y se indica que 

nada impide que las CC.AA. puedan, en virtud de sus competencias de 
desarrollo legislativo, acordar sus propias prescripciones en relación con las 
condiciones de ejecución especial exigibles. 
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3) Consideraciones: 
 
A) Con relación al apartado 1 del proyectado art. 21. 
 
De conformidad a lo expuesto en la Fundamentación Jurídica, la CV, 

podrá acordar prescripciones propias. No obstante ello considero que la 
redacción del art.21, no está cohonestado con los artículos 202 que remite al 
145 de la LCSP. 

 
La afirmación de que “La Generalitat incluirá como condición de 

ejecución….”, no es conforme con el art. 61 de la LCSP, puesto que la 
competencia para contratar corresponde a los Órganos de contratación, que 
tendrán la facultad de celebrar los contratos en nombre de las entidades del 
sector público.  

 
Por tanto son las entidades del sector público las que contratan 

representadas por el órgano de contratación, no la Generalitat. 
 
El art. 202  indica que en los contratos se podrán establecer 

determinados extremos como condiciones especiales de ejecución de los 
mismos, siempre que, estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido 
del artículo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean 
compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de 
licitación y en los pliegos.  

 
La expresión “cuando la prestación lo permita”, no es equivalente a lo 

dispuesto en la norma básica de que estas condiciones especiales deben estar 
“vinculadas al objeto del contrato”, ya que podría darse el supuesto de que 
aunque no existiera esa vinculación, la prestación lo permitiera. 

 
Existe una remisión al art. 145 cuyo principio en la adjudicación de los 

contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 
en base a la mejor relación calidad-precio, que deberán por tanto ser tenidos 
en cuenta. 

 
También en apartado 1 del art. 21 proyectado impone como condición 

el que las empresas adjudicatarias de la gestión de servicios públicos 
establezcan a favor del personal trabajador de dichos servicios “las medidas 
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral aplicables al personal de 
la administración de la Generalitat”. Es decir impone a la empresa que sus 
medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, sean las mismas que las 
de la Generalitat.  

 
Por otro parte pudieran no ser posibles esa igualdad de medidas, 

teniendo en cuenta la distinta labor que desarrolla el personal de la 
administración de la Generalitat  y la labor que puede desarrollar el personal 
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de una empresa  de acuerdo a su objeto social  que es la finalidad para la que 
se constituye dicha empresa,  de muy distintas índoles, y hacen casi imposible 
el cumplir con esta condición, salvo que exprofeso se creara la empresa con 
la única finalidad de licitar a ese contrato de gestión de servicios públicos, y 
negociara ex profeso con su personal, las mismas condiciones que el de la 
Generalitat. 

 
Esta exigencia va más allá de lo establecido y de los fines perseguidos 

en el art. 1.3 y del 202 2  de la LCSP,  que determina “las consideraciones de 
tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre otras, con alguna de 
las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad; contratar un número de personas con discapacidad superior al 
que exige la legislación nacional; promover el empleo de personas con 
especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las 
personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través 
de Empresas de Inserción; eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten 
la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor 
participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la 
vida familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las 
mujeres y el de larga duración; favorecer la formación en el lugar de trabajo; 
garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el 
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables; 
medidas para prevenir la siniestralidad laboral; otras finalidades que se 
establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida 
en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o 
garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena 
de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas aquellas 
consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países 
en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son 
favorables tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los 
productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena 
comercial “ 

 
Además  vulnera la libertad de empresa  e incluso podría darse el 

supuesto que aun siendo distintas, las de la adjudicataria fueran mejores o 
más garantistas para su plantilla laboral de conformidad al objeto social. 

 
B) Con relación al apartado 2. 
 
En cuanto a la referencia “La Generalitat incluirá…”, reiteramos el 

comentario al apartado 1, en este extremo, e igual con relación a la expresión 
“cuando la prestación lo permita,”. 
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En cuanto a la condición que se impone de que “como mínimo al 2% de 
la plantilla a personas pertenecientes a familias de especial protección”, la 
dificultad de acreditar esta circunstancia es de enorme dificultad, y para ello 
baste remitirnos al texto de la norma proyectada en su complejidad de 
supuestos de familias de especial protección  (artículo 9 proyectado), y la 
ambigüedad de muchas de ellas (familias jóvenes, mayores, con residencia en 
municipios despoblados o en riesgo de despoblación etc…) a lo que habría  
que añadir que, al contratarse  a la persona, esta habría de acreditar, 
pertenecer a estas familias y no se regula el procedimiento para ello, en todos 
los supuestos. 

 
Ello crea inseguridad jurídica, además de contravenir los principios que 

rigen la LCSP  definidos en su artículo 1.1, de  libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y la 
salvaguarda de la libre competencia. 

 
C) Correspondencia de los apartados 1 y 2 con el 3. 
 
Conforme a la normativa, en este apartado 3, ya se dice “Los órganos 

de contratación…” y se indica “preferencia”, en contraposición con los dos 
apartados anterior en que las condiciones que se exponen son obligatorias, y 
este último apartado, para la adjudicación, se  tienen en cuenta los criterios 
objetivos que sirven de base para la licitación del art. 145 de la LCSP  además 
de preservar y contemplar los principios introducidos en el apartado 3 del 
artículo 1 y art.202 de la LCSP. 

 
Por lo anteriormente expuesto considero que la objeción a los apartados 

1 y  2 del art. 21 proyectado, tiene el carácter de esencial a los efectos del art. 
77.3 del Reglamento del Consell Juridic Consultiu. 

 
Redacto y firmo el presente voto particular concurrente en  
Valencia, a 21 de  Diciembre  de 2022. 
 
 
Fdo. Maria del Carmen Pérez Cascales. 
 


