
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   806/2022 
Expedient   801/2022 
 

 
 
 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 unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 
 

 
 
 

De conformitat amb la comunicació de V. H., de 2 4 de novembre de 
2022 (Registre d'entrada de 24 de novembre), el Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la 
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, relatiu al Projecte de 
decret, del Consell, pel qual es regula la quantia i condicions per a la percepció 
del component específic d'especial disponibilitat i atenció continuada previst en 
l'article 15.5 de la llei 4/2017, de 3 de febrer, per la qual es crea l'Agència 
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. 

 
 

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

 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
Primer. Sol·licitud del dictamen. 
 
El 24 de novembre de 2022 la consellera de Justícia, Interior i 

Administració Pública va remetre el Projecte de decret del Consell pel qual es 
regula la quantia i condicions per a la percepció del component específic 
d'especial disponibilitat i atenció continuada previst en l'article 15.5 de la llei 
4/2017, de 3 de febrer, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat 
i Resposta a les emergències. 
 

Segon. Documentació remesa. 
 

L'expedient que forma el procediment instruït per a l'elaboració del 
Projecte de decret està integrat per la documentació següent: 

 
1. Tràmit de consulta pública prèvia i Informe sobre el citat tràmit 

realitzat pel director general de Funció Pública de 20 de juliol de 2022. 
 
2. Resolució d'inici de la consellera de Justícia, Interior i Administració 

Pública de 9 de març de 2022. 
 
3. Informe de coordinació informàtica de 20 de juliol de 2022 realitzat 

pel director general de Funció Pública. 
 
4. Informe del director general de Funció Pública de 20 de juliol de 2022 

sobre grups d'interés. 
 
5. Informe d’impacte de gènere i sobre impacte en la infància, 

adolescència i família realitzats pel director general de Funció Pública el 20 
de juliol de 2022. 

 
6. Informe de necessitat i oportunitat de la norma de 20 de juliol de 

2022 elaborat pel director general de Funció Pública. 
 
7. Tràmit d'audiència a conselleries i al·legacions efectuades i informe 

sobre les al·legacions presentades del subdirector general d'Emergències de 
29 d'agost de 2022. 

 
8. Informe de 9 de setembre de la Direcció General de Funció Pública. 
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9. Memòria econòmica de la norma del director de l'Agència Valenciana 
de Seguretat i Resposta a les Emergències de 13 d'octubre de 2022. 

 
10. Informe de la directora general de Pressupostos de 19 d'octubre de 

2022. 
 
11. Informe de petjada de grups d'interés de 20 d'octubre de 2022. 
 
12. Certificat de la Taula Sectorial de Funció Pública. 
 
13. Informe de l'Advocacia de la Generalitat de 17 de novembre de 2022. 
 
14. Informe del director general de Funció Pública de 23 de novembre 

de 2022 sobre les observacions realitzades en l'informe de l'Advocacia de la 
Generalitat. 

 
15. Text definitiu del projecte normatiu. 
 
Tercer. Finalitat de la norma. 

 
Se sotmet a aquest dictamen un projecte normatiu que es dicta 

principalment en desplegament de la disposició addicional sisena de la Llei 
4/2017, de 3 de febrer de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència 
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, en relació amb el dret 
a la percepció del complement específic, per la seua especial disponibilitat i 
atenció continuada, reconegut en l'article 15.5 de la citada Llei. 

 
Així, en l'Informe de necessitat i oportunitat, s'indica: 

 
«L'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, assenyala 

entre els tràmits que s'han de realitzar per a l'aprovació dels reglaments, 
l'elaboració d'un informe de necessitat i oportunitat de l'esborrany del projecte 
normatiu. 

De conformitat amb el mencionat precepte s'emet el present informe. 
La Llei 7/2021, de 29 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, 

de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022 (Llei 
7/2021), en el seu article 187, afig un apartat 5 a l'article 15, una nova 
disposició final sisena i renumera la disposició final sisena com setena, en la 
Llei 4/2017, de 3 de febrer, per la qual es crea l'Agència Valenciana de 
Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE). Mitjançant aquestes 
modificacions, s'estableix el dret del personal de l’AVSRE que exercisca el seu 
treball en el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat i en les 
direccions territorials d'Alacant i Castelló i que realitze funcions en matèria de 
resposta a les emergències, a percebre un component del complement específic 
per la seua especial disponibilitat i atenció continuada. 
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La citada llei determina que la quantia i les condicions per a la percepció 
de l’esmentat component del complement específic es regularà mitjançant un 
decret conjunt de les conselleries amb competències en matèria d'hisenda i de 
funció pública. 

El projecte normatiu resulta necessari per a fer efectiva la percepció del 
complement previst en la llei, regulant després del seu objecte i àmbit 
d'aplicació, els requisits per a la percepció del component del complement 
específic d'especial disponibilitat i atenció continuada, les seues quanties, així 
com l'estructura de guàrdies d'Emergències. 

En conseqüència amb allò que s'ha exposat, resulta necessària 
l'aprovació del Decret de referència que, d'una altra part, es fa constar no està 
inclòs en el Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat en tractar-se del 
desenvolupament d'un aspecte de la llei l'habilitació de la qual depenia de la 
seua entrada en vigor». 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Naturalesa del dictamen. 
 
L'autoritat consultant ha instat el dictamen amb caràcter preceptiu, a 

l'empara del que disposen els articles 10.4 de la Llei de la Generalitat 
10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, en relació amb el Projecte de decret del Consell de pel 
qual es regula la quantia i condicions per a la percepció del component 
específic d'especial disponibilitat i atenció continuada previst en l'article 15.5 
de la llei 4/2017, de 3 de febrer, per la qual es crea l'Agència Valenciana de 
Seguretat i Resposta a les emergències. 
 

Segona. Procediment d'elaboració del Projecte. 
 
L'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, regula el 

procediment per a l'elaboració dels reglaments. 
 
S'ha realitzat tràmit d'audiència prèvia i informe sobre aquesta consulta 

en el qual s'indica no haver-se efectuat al·legacions i consta una resolució 
d'inici del procediment.  

 
Consten els informes de Coordinació Informàtica, Funció Pública i 

Grups d'Interés. 
 
Consten els informes d'impacte de gènere, d'impacte en la infància i en 

l’adolescència i d’impacte en la família realitzats pel  director general de 
Funció Pública. 
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En relació amb l'Informe d'impacte de gènere del projecte, s'indica: 
 
«El projecte normatiu regula un complement, la percepció del qual està 

subjecta a elements objectius com ser personal de l’AVSRE que exercisca el seu 
treball en el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat i en les 
direccions territorials d'Alacant i Castelló, que realitze funcions en matèria de 
resposta a les emergències i que siga inclòs en l’estructura de guàrdies 
d'emergències, i no s’estableix cap distinció per raó de sexe». 

 
Com s'ha dit en dictàmens anteriors de projectes normatius, els 

informes sobre l'impacte de gènere, sobre l'impacte en la infància i en 
l'adolescència i sobre l'impacte en la família haurien d'haver sigut emesos pels 
òrgans de l'Administració especialitzats i competents en la matèria. 

 
La Llei 9/2003, d'igualtat de la Comunitat Valenciana, de 2 d'abril, es 

va modificar per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, que en l'article 45 afig 
l'article 4bis en el qual es regulen els informes d'impacte de gènere. 

 
Aquesta regulació concreta que l'elaboració ha de ser desenvolupada pel 

departament o centre directiu que proposa la norma, pla o programa d'acord 
amb les instruccions i directrius que dicte l'òrgan competent en la matèria i 
haurà d'acompanyar la proposta des de l'inici de la tramitació. Amb la finalitat 
d’acomplir aquest precepte el govern valencià, a través de la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que té les competències en matèria d'igualtat 
de dones i homes, ha elaborat una guia que figura en la seua pàgina web 
(consultada 03/11/2022) per a l'elaboració de l'informe que ha 
d'acompanyar-se amb els projectes normatius. En aquesta guia s'indiquen els 
continguts mínims que s'han d'incorporar en els informes que, seguint el 
model europeu encara que una mica més extensa, s'organitzen en sis apartats 
que han d'emplenar-se pels diferents departaments o centres. 

 
S'ha  realitzat el tràmit d'audiència a les conselleries i s'ha emés un 

informe sobre les al·legacions efectuades. 
 
S'ha emés l'Informe de necessitat i oportunitat de la norma del director 

general de Funció Pública i la memòria econòmica en la qual es conclou que 
la repercussió econòmica de l'aprovació  de la norma estudiada serà de 
124.087,49 euros en un únic exercici i de 161.171,22 euros amb càrrec al 
capítol I del Programa 221.10 Emergències i Protecció Civil de l'Agència 
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. 

 
L'Advocacia de la Generalitat va emetre l’Informe en què realitza 

observacions que en part han sigut recollides en el text del projecte de decret. 
 
Tercera. Estructura i contingut del Projecte. 
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El text del Projecte consta d'un  preàmbul, sis articles, una disposició 
addicional única, una disposició transitòria única i dues disposicions finals.  

 
Quarta. Marc normatiu. 
 
Des del punt de vista competencial, la norma es fonamenta en l'article 

26.1 de l'Estatut d'Autonomia, en relació amb l'article 49.1.1a i 14a, que 
atribueixen a la Generalitat la competència exclusiva en matèria 
d'organització de les seues institucions d'autogovern i en matèria de protecció 
civil i seguretat públiques, sense perjudici del que disposa l'article 149.1.29a 
de la Constitució que regula la competència exclusiva de l'Estat en matèria de 
seguretat pública. 

 
En l'exercici d’aquestes competències, la Generalitat va aprovar la Llei 

6/1999, de 19 d'abril, de coordinació de policies locals; la Llei 13/2010, de 
23 de novembre, de protecció civil i de gestió d'emergències;  la Llei 7/2011, 
d'1 d'abril, de serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de la 
Comunitat Valenciana, i la Llei 4/2017, de 3 de febrer, per la qual es crea 
l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències AVSRE, que 
va ser modificada per la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de la Generalitat, de 
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la 
Generalitat 2022, que va afegir l'apartat 5 a l'article 15 i una disposició 
addicional sisena. 

 
La norma estudiada té per objecte regular el complement específic 

d'especial disponibilitat i atenció continuada previst en l'article 15.5 de la Llei 
4/2017, de 3 de febrer. 

 
Cinquena. Observacions al text del Projecte. 
 
Observacions a l'articulat. 
 
Article 2. Àmbit d'aplicació. 
 
La norma estudiada es dicta a conseqüència de la modificació de la Llei 

4/2017, de 3 de febrer, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat 
i Resposta a les Emergències, realitzada per l'article 182 de la Llei 7/2021, de 
29 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa 
i financera i d'organització de la Generalitat 2022, que afig un apartat 5 a 
l'article 15 de la referida Llei. 

 
L'apartat 1 de l'article 15 de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, és del tenor 

següent: 
 
«1. El personal al servei de l'AVSRE tindrà relació de caràcter funcionarial 

o laboral d'acord amb la classificació que s'establisca en la relació de llocs de 
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treball aprovada de conformitat amb el que preveu la legislació de funció 
pública i règim del personal al servei de la Generalitat. 

De conformitat amb la normativa general sobre la funció pública de la 
Generalitat, el personal funcionarial de carrera exercirà, en tot cas, i amb 
caràcter exclusiu, aquells llocs de treball que comporten funcions l'exercici de 
les quals implique la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats 
públiques o en la salvaguarda dels interessos generals». 

 
L'apartat 5 de l'article 15 de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, introduït per 

la Llei 7/2021 de 29 de desembre de la Generalitat Valenciana, és del tenor 
següent: 

 
«S'estableix el dret del personal de l'AVSRE que exercisca el seu treball 

en el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat i en les direccions 
territorials d'Alacant i Castelló, amb funcions en matèria de resposta a les 
emergències, a percebre un component del complement específic per la seua 
especial disponibilitat i atenció continuada, entenent com a tal la inclusió en un 
sistema de guàrdies localitzades ja siga per a desplaçar-se a una emergència, 
reforçar la Sala d'Emergències o activar-se per a suport tècnic, fora de l'horari 
establit per la normativa, de regulació de les condicions de treball del personal 
funcionari de l'Administració de la Generalitat». 

 
Com s'observa, en el projectat article 2 la norma estudiada limita el seu 

àmbit d'aplicació al personal funcionari de l'Agència Valenciana de Seguretat 
i Resposta a les Emergències, i exclou per tant la resta de personal de 
l'AVSRE, que segons l'article 15.1 també pot ser personal laboral. 

 
En aquest sentit, tal com s'expressa en l'informe de l'Advocacia de la 

Generalitat, citant el Dictamen d'aquest Consell 148/2019, de 6 de març, 
relatiu al Projecte de decret del Consell pel qual es regulen les condicions de 
treball del personal de la Funció Pública Valenciana, ha de tindre's en compte 
que la regulació del personal laboral és competència exclusiva de l'estat 
d’acord amb l’article 149.1. 7 de la Constitució Espanyola, per la qual cosa la 
percepció per aquest personal que preste els serveis en l'AVRSE del 
complement específic d'especial disponibilitat i atenció continuada dependrà 
del que disposen els respectius convenis col·lectius o contractes de treball. 
Així, en l'article 15.4 de la Llei 4/2017, s'indica: «Al personal la relació del qual 
siga de caràcter laboral li serà aplicable la legislació laboral, l'específica 
valenciana en matèria de personal al servei de l'administració de la Generalitat, 
els convenis col·lectius del personal laboral al servei de l'administració de 
Generalitat i els acords adoptats per al seu desenvolupament i interpretació». 

 
Atés que aquest tipus de personal també pot realitzar funcions que 

justifiquen la percepció d'aquest complement específic, aquest Consell 
recomana que es faça referència en el precepte estudiat a la possibilitat de la 
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seua percepció pel personal laboral sempre que es reconega així en el 
corresponent conveni col·lectiu o contracte de treball. 

 
Article 4. Estructura de Guàrdia d'Emergències. 
 
En l'apartat 1 es defineix el personal integrant de l’«Estructura de 

Guàrdia d'Emergència» i, a continuació, en els subapartats, s'indica la seua 
composició. 

 
Es recomana que es canvie l'expressió «i identificarà», per «i estarà 

compost per» o similar. 
 
En l'apartat 1.b) s'indica: «Personal Tècnic de Protecció Civil i Gestió 

d'Emergències, dels subgrups de classificació A1 i A2, que a més del que es 
preveu en la lletra a, realitzaran assessoria…». 

 
Hauria d'aclarir-se si el personal tècnic de l'apartat b) pot realitzar totes 

les actuacions del subapartat a) que correspon a la Direcció de Guàrdia quan 
aquest, segons s'indica «…assumirà la responsabilitat última de les decisions 
de caràcter tècnic, tant les adoptades per l'Estructura de Guàrdia 
d'Emergències, com aquelles que la planificació de Protecció Civil de la 
Comunitat Valenciana assigna a la conselleria competent en matèria de 
protecció civil i gestió d'emergències…» i a més és l’«interlocutor directe amb la 
direcció del Pla de Protecció Civil que es trobe activat». 

 
Sembla contradictori que les funcions de la Direcció de Guàrdia també 

li corresponguen al personal tècnic. 
 
La mateixa observació es realitza en relació amb l'apartat c) Personal 

Tècnic, Especialista en altres cossos, en el qual també s'indica, entre les seues 
funcions «el que es preveu en la lletra a)». 

 
En l'apartat 4, s'inclouen dos subapartats a) i b), per la qual cosa 

s’haurien d'enllaçar aquests amb el primer paràgraf de l'apartat. 
 

Observacions de caràcter gramatical. 
 
En general es recomana revisar els signes de puntuació. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
Pel que queda exposat, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana és del parer: 



 9

 
Que el Projecte de decret del Consell pel qual es regula la quantia i 

condicions per a la percepció del component específic d'especial disponibilitat 
i atenció continuada previst en l'article 15.5 de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, 
per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les 
Emergències és conforme amb l'ordenament jurídic. 

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

 
 
 València, 21 de desembre de 2022 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA 


