MEMÒRIA 1999*
que el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana eleva al Govern Valencià, en compliment del
que disposa l’article 77 del seu Reglament, aprovat per
Decret 138/96, de 16 de juliol.

*

Aquesta memòria va ser aprovada pel Ple en sessió pública i extraordinària celebrada el 11 de maig de 1999.
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I
PRESENTACIÓ PER
L’HONORABLE SR. PRESIDENT

La Memòria que ara es presenta és la síntesi de l’activitat desenvolupada durant 1999.
El Consell Jurídic Consultiu, que m’honra presidir, ha realitzat una extraordinària labor
durant l’any passat, reflectida sobretot en una funció consultiva i, en menor mesura, en altres
competències del Consell, a més de les inherents tasques de suport per a realitzar aquelles.
L’any 1999 ha estat el tercer en què el Consell, suprem òrgan consultiu del Govern
autonòmic i de la seua Administració, ha exercit la genuïna funció d’emetre dictàmens,
sempre dins del camp del dret.
El nombre de dictàmens emesos en 1999 ha estat de 419, mentre que el nombre
d’assumptes sotmesos a consulta ha estat de 455. Xifres que fan del Consell Jurídic valencià
un dels òrgans consultius autonòmics més actius.
El creixent coneixement de l’activitat del Consell i de la seua forma de treballar, han
fet que en este exercici de 1999, que ara es presenta, s’hagen produït diverses consultes sobre
la interpretació de determinades normes jurídiques, de les quals es dóna compte en la
Memòria que ve a continuació. Este aspecte és important, perquè no sent vinculants els seus
dictàmens, suposa el reconeixement a una trajectòria jurídica recent però fermament
assentada.
També cal destacar l’elevat percentatge de disposicions i resolucions que s’han
adoptat “conforme” amb el Consell. L’article 2.5 de la Llei de Creació d’este òrgan establix
esta fórmula quan aquelles s’adopten conforme amb el dictamen emés. En l’any 1999 el citat
percentatge de conformitat ha estat del 87,41%.
Sense perjudici del detall que es conté en la Memòria que seguix, cal assenyalar que la
distribució per matèries dels 419 dictàmens ha estat la següent:
Avantprojectes de lleis ................................................................................................. 12
Projectes de decrets legislatius i de reglaments o disposicions
de caràcter general........................................................................................................ 34
Responsabilitat patrimonial de la Generalitat ............................................................ 281
Revisió d’ofici d’actes administratius .......................................................................... 32
Resolució o modificació de contractes administratius ................................................. 12
Recursos extraordinaris de revisió ............................................................................... 28
Modificació dels plans d’urbanisme............................................................................. 13
Altres matèries en què resulta preceptiva la consulta .................................................... 1
Consultes facultatives..................................................................................................... 6
Esta Memòria, per tal com reflectix l’activitat del Consell Jurídic durant 1999, no
hauria pogut dur-se a terme (o, almenys, amb este grau d’activitat) si no haguera estat per
l’entrega i la dedicació dels consellers , el Secretari General, els lletrats i la resta del personal,
als quals desitge expressar el meu reconeixement i gratitud.
Del volum de treball realitzat durant 1999 i del seu detall, en dóna compte la Memòria
que ve a continuació.
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II
COMPOSICIÓ DEL
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

President
Hble. Sr. Carlos Climent González
Vicepresident
Il·lm. Sr. Miguel Pastor López
Consellers
Il·lm. Sr. Miguel Mira Ribera
Il·lm. Sr. Vicente Cuñat Edo
Il·lm. Sr. Vicente Garrido Mayol
Secretari General
Il·lm. Sr. José Carlos Navarro Ruiz
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SECCIONS DEL
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

Secció 1ª

Presidència

Il·lm. Sr. Miguel Pastor López

Secció 2ª

Presidència

Il·lm. Sr. Miguel Mira Ribera

Secció 3ª

Presidència

Il·lm. Sr. Vicente Cuñat Edo

Secció 4ª

Presidència

Il·lm. Sr. Vicente Garrido Mayol

LLETRATS DEL
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

Sra. Patricia Boix Mañó
Sr. Artur Fontana Puig
Sra. Dolores Giner Durán
Sr. José Hoyo Rodrigo1
Sr. Julián Talens Escartí

1

Va cessar en el seu lloc de Lletrat en data 31.03.1999, prèviament a la presa de possessió com a Secretari
General del Síndic de Greuges.
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III
ORGANIGRAMA DEL
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

PLE
PRESIDÈNCIA

Secretaria

Seccions

SECRETARIA
GENERAL

CONSELLERS
Comissions

Secretaria

Secretaries

LLETRATS

SERVICI D’ASSUMPTES
GENERALS, GESTIÓ
ECONÒMICA I PERSONAL

SERVICI DE COORDINACIÓ I
DOCUMENTACIÓ

Registre

Comptabilitat i
execució
pressupostària

Personal

Arxiu, biblioteca i
documentació

Règim interior,
conservació i
manteniment
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informàtica
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IV
PERSONAL I INFRAESTRUCTURA

1.- SEU DEL CONSELL
El Consell Jurídic Consultiu continua tenint la seu al carrer de Pasqual i Genís, 9 de
València. No obstant això, durant 1998 ja es va detectar la insuficiència d’espais per a la
ubicació del personal i per a l’exercici de les funcions d’este òrgan consultiu. Raó per la qual
es va acordar la realització de l’estudi previ necessari per a començar les obres de
remodelació i ampliació oportunes de la seu del Consell, que s’amplia a la planta tercera de
l’edifici.
En efecte, durant els dos primers anys de funcionament, 1997 i 1998, el Consell
solament tenia dues plantes de l’edifici; ubicant-se en la primera la Secretaria General i en la
segona els despatxos del President, Vicepresident, Consellers i les respectives secretaries.
A la falta d’espai per a ubicar les distintes dependències es va unir la de mancar d’un
saló d’actes on realitzar determinats actes del Consell o organitzats per ell: seminaris,
jornades, conferències, etc.
Per això, es va fer efectiva l’opció d’arrendament que la Generalitat tenia amb la
propietària de l’immoble per a ampliar les dependències a la tercera planta.
Encarregat el corresponent projecte tècnic als arquitectes el Sr. Juan Añón i el Sr.
Rafael Martínez, de l’equip d’arquitectura “Iniciatives per a la Ciutat (A.I.C.)”, este va ser
aprovat per una resolució de l’Hble. Sr. President del Consell de 4 de juny de 1999.
Després del concurs oportú, les obres de remodelació i ampliació van ser adjudicades
a la mercantil Construcciones Pastor, SL (CONSTRUPAS) per una resolució de 2 de juliol.
Les obres van començar en agost i van finalitzar en desembre de 1999.
Les obres han consistit, fonamentalment, en:
Planta 1ª: Ampliació de la Biblioteca que, després de l’equipament oportú, suposarà
augmentar-ne la capacitat d’emmagatzematge i el nombre de llocs de treball i de
consulta, com es referix l’apartat següent.
Planta 2ª: S’hi han mantingut el Saló de Plens i el despatx de la Presidència i la seua
Secretaria. S’ha reubicat i ampliat el despatx de la Vicepresidència i la seua Secretaria;
la resta de la planta ha estat habilitada com a Saló d’Actes, amb una capacitat
aproximada per a cinquanta persones, amb la finalitat abans exposada de poder dur a
terme actes institucionals o organitzats pel Consell: jornades, seminaris, etc.
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Planta 3ª: S’hi han ubicat els despatxos dels consellers i les seues secretaries, un
Servici de la Secretaria General i una sala per a arxiu administratiu i, parcialment,
dipòsit de la Biblioteca.

2.- BIBLIOTECA
Al llarg de l’exercici de 1999 el Consell ha vist incrementar notablement els seus fons
bibliogràfics, en part a causa de les reformes legislatives operades en normes bàsiques
procedimentals, com ara la Llei 4/1999, la nova Llei de la jurisdicció contenciosa
administrativa i altres modificacions transcendentals en el camp administratiu.
Paral·lelament, s’han intentat incorporar totes aquelles obres o estudis la necessitat de
consulta dels quals sorgia del desenvolupament diari de la labor consultiva, i s’han actualitzat
d’esta forma els continguts sectorials.
Així, s’han incorporat a la Biblioteca un total de 859 títols, amb la qual cosa el 31 de
desembre de 1999 el nombre de registres ascendix a 2.905. El major nombre d’adquisicions
correspon a obres de dret administratiu (196 títols), seguides de les classificades com a dret
constitucional i autonòmic (183 registres) i textos normatius (120 títols).
En el capítol d’aplicacions informàtiques per a la gestió de fons bibliogràfics s’ha
culminat el procés iniciat en l’exercici de 1998 per a l’adaptació de les bases de dades a les
regles normalitzades de catalogació.
Resulta significatiu que el mes de juny de 1999 s’iniciara la publicació de dos
butlletins de periodicitat mensual -un destinat a les adquisicions de monografies i un altre al
buidatge d’articles doctrinals-, els continguts dels quals es classifiquen sistemàticament
conforme amb la classificació decimal universal (C.D.U.). Estes publicacions es distribuïxen
a les institucions de la Comunitat, consells consultius, departaments universitaris i servicis
jurídics, dins de les relacions d’intercanvi documental que el Consell té establides amb estos
organismes.
A més de mantenir les vint-i-set subscripcions actuals de revistes especialitzades, s’ha
procedit a formalitzar quatre noves incorporacions: Revista de Derecho Político, Justicia
Administrativa, Teoría y Práctica Constitucional i Documentación Administrativa.

3.- SERVICIS D’INFORMATITZACIÓ, VIGILÀNCIA I NETEJA

a) Arrendament de béns i servicis per a la informatització del Consell Jurídic
Consultiu.
L’empresa Axo Sistems, SA ha continuat prestant els seus servicis per a la
informatització del Consell al llarg de 1999, ja que el contracte subscrit en l’any 1997, era de
durada trianual.
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b) Contractació dels servicis de vigilància i seguretat i neteja de la seu del Consell.
Les empreses adjudicatàries d’ambdós servicis, Ceca Seguridad, SL i Limperval, SL,
fent ús de la possibilitat prevista en els corresponents plecs de condicions
economicoadministratives de pròrroga dels contractes subscrits l’1 de gener de 1997, la van
sol·licitar fins el 31 de desembre de 1999.
Després de la firma de les oportunes clàusules addicionals, els servicis citats han estat
prestats durant l’any 1999.

4.- INFORMÀTICA I BASES DE DADES
L’any 1999 va ser l’últim exercici inclòs dins del contracte d’arrendament de béns i
servicis, subscrit per un període de tres anys, consistent en la prestació per part de l’empresa
“Axo Systems, SA” de tots els servicis informàtics amb què compta el Consell, inclosa
l’assistència tècnica prorrogada.
A causa de les obres d’adequació en la tercera planta de la seu del Consell s’ha hagut
d’ampliar la xarxa local, estenent el cablejat electrònic per les noves dependències. Així
mateix, s’ha procedit a l’adquisició de material informàtic divers per a reforçar els servicis
d’impressió i per a dotar de mitjans suficients el nou lloc de treball de traducció.
Quant a bases de dades, al llarg de l’exercici s’han actualitzat aquelles subscripcions
que té el Consell, i s’ha completat la base de dictàmens amb un índex sistemàtic de veus
jurídiques. També s’han anat actualitzant els informes necessaris per a l’elaboració dels
quaderns mensuals de monografies adquirides i de buidatge de revistes.
Referent a la seguretat de la xarxa, l’assistència tècnica ha procedit a actualitzar els
programes “antivirus”, adequant-los periòdicament. Quant a l’anomenat “efecte 2000”, es va
revisar tot el parc de màquines informàtiques i programes en ús, realitzant-se diversos
simulacres cronològics que no van oferir cap contingència.
Gràcies a les millors prestacions, s’ha substituït el programa de correu electrònic
“Mailmax” per l’“Outlook Express 5.0” en tots els llocs de treball de la xarxa, i s’ha facilitat
als usuaris un manual d’elaboració pròpia per aconseguir una major facilitat d’ús.

5.- REGISTRES

a) Registre d’entrada i eixida
El Registre General de documents, totalment informatitzat, es va obrir al públic,
durant tot l’any, de dilluns a divendres des de les 09.00 fins a les 14.00 hores i de dilluns a
dijous des de les 17.00 fins a les 19.00 hores.
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El total d’assentaments d’entrada corresponents a l’any 1999 va ser de 1.045
documents, i el d’eixida va ser de 710.

b) Registre d’expedients sotmesos a consulta
En l’exercici de 1999 es van sotmetre a consulta 457 assumptes, i es va procedir a
l’acumulació de dos d’estos -l’expedient 113/99 i l’expedient 258/99- per tractar-se d’una
contestació a la sol·licitud de documentació dels expedients 234/99 i 193/99, respectivament.
D’este total d’assumptes sotmesos a consulta han pogut ser dictaminats durant
l’exercici 379 expedients.

c) Registre d’activitats i béns dels alts càrrecs del Consell i Registre d’insígnies
No s’ha produït cap anotació en estos registres en no haver-se produït cap variació que
s’haja de registrar.

d) Registre de resolucions i disposicions recaigudes en assumptes dictaminats pel
Consell
En compliment de l’article 7 del Reglament del Consell -que disposa que l’autoritat
consultant comunicarà al Consell Jurídic Consultiu, en el termini de quinze dies, la resolució
recaiguda o la disposició aprovada-, durant 1999 han tingut entrada en el Registre un total de
453 resolucions i disposicions, de les quals 12 corresponen a assumptes dictaminats l’any
1997, 211 a assumptes dictaminats l’any 1998 i 230 de l’exercici contemplat.
D’estes 453 resolucions o disposicions comunicades, 396 han sigut de conformitat
amb el dictamen emés, i 57 sota la fórmula d’“oït el Consell Jurídic Consultiu”. Per tant, la
proporció de resolucions conforme amb el Consell, ha sigut del 87,41%.

6.- PRESSUPOST I PERSONAL
El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana gaudix, en l’exercici de les
seues funcions, d’autonomia orgànica i funcional per tal de garantir l’objectivitat i
independència (article 12 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de Creació del Consell).
Autonomia que també inclou la facultat d’elaborar el propi pressupost que, de
conformitat amb el que disposa l’article 12 de la seua llei de creació, figurarà com una secció
dins dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Correspon al Secretari General l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost
degudament documentat, que aprovarà el President, amb la deliberació prèvia del Ple, per a
remetre’l a la Conselleria d’Economia i Hisenda.
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El dia 16 de juliol de 1998 el President del Consell, amb la deliberació prèvia del Ple,
va aprovar el pressupost per a 1999, el qual es va remetre a la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Administració Pública el 23 de juliol.
En la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1999 el pressupost del
Consell per a este exercici va quedar xifrat en 274.255.000 pessetes.
Conforme amb el que disposa l’article 11 del seu Reglament, el Consell ha sotmés la
seua gestió econòmica a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, i s’han
auditat els seus comptes per tècnics de la mencionada Sindicatura.
Una altra manifestació de l’autonomia orgànica i funcional del Consell es traduïx en la
facultat d’aprovar la relació de llocs de treball, que correspon al President, amb la deliberació
prèvia del Ple; cosa que va fer el 31 de juliol de 1996, data en què, igualment, va aprovar
l’estructura administrativa del Consell. La relació de llocs de treball vigent el 31 de desembre
és l’aprovada per Resolució de l’Hble. Sr. President, amb la deliberació prèvia del Ple, de 27
de setembre de 1999.
Durant 1999 el Consell ha comptat amb quatre lletrats (cinc durant els tres primers
mesos de l’any), dos funcionaris grup A al front dels servicis de Gestió Econòmica i Personal,
i de Coordinació i Documentació, un traductor, un cap de negociat, sis secretàries de direcció,
cinc auxiliars administratius, un ordenança i dos ordenances conductors.
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V
FUNCIONAMENT DEL CONSELL

1.- RELACIONS AMB ALTRES CONSELLS CONSULTIUS AUTONÒMICS
Del 12 al 16 de juliol, els consellers Sr. Miguel Pastor i Sr. Vicente Garrido, el
Secretari General Sr. José Carlos Navarro i el Lletrat Sr. Artur Fontana van assistir al curs
titulat “Els contractes de les administracions públiques”, organitzat pel Consell d’Estat i la
Fundació General UCM (Cursos d’estiu), i celebrat a San Lorenzo de El Escorial.
Els dies 10 i 11 de novembre, el President, els consellers Srs. Miguel Pastor López, Sr.
Miguel Mira Ribera i Sr. Vicente Garrido Mayol, i el Secretari General, Sr. José Carlos
Navarro Ruiz, van assistir a la reunió de consells consultius celebrada a Santiago de
Compostela. En esta reunió es van presentar dues ponències, i el Consell Jurídic Consultiu de
la Comunitat Valenciana en va ser l’autor d’una amb el títol de: “La responsabilitat de
l’Administració per contagi produït amb ocasió de l’assistència sanitària”, que va donar lloc a
un ampli debat.

2.- PROTOCOL
El dia 14 de gener, el President va assistir a la presentació del llibre Homenatge a
Juan Manuel Rey Portolés, que va tenir lloc al Saló d’Actes del Col·legi Nacional de
Registradors de la Propietat.
El 15 de gener, els membres del Consell van assistir a l’acte de lliurament del “VII
Premi de Convivència”, celebrat en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat, sota la
presidència del Molt Honorable Sr. Eduardo Zaplana, concedit als ponents de la Comissió
Constitucional.
El dia 27 de gener, el Conseller Sr. Vicente Cuñat va assistir a l’acte acadèmic de
concessió, a títol pòstum, de la Medalla de la Universitat de València a l’Il·lm. Sr. Juan José
Renau Piqueras, celebrat a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia.
El dia 4 de febrer, els consellers van assistir a la inauguració de l’exposició “La llum
de les imatges”, celebrada a la Catedral de València.
El dia 24 de febrer, el Conseller Sr. Vicente Cuñat va assistir a la investidura com a
Doctor Honoris Causa dels Excms. Srs. Heliodoro Carpintero Capell i Joseph Gulsoy, acte
celebrat a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia.
El dia 25 de febrer, el President va assistir a l’acte d’inauguració del Seminari “El
diàleg mediterrani i la nova OTAN”, celebrat al Museu de Belles Arts, i presidit per l’Excm.
Sr. José María Aznar, President del Govern.
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El dia 26 de febrer, el Conseller Sr. Vicente Cuñat va assistir a la investidura com a
Doctor Honoris Causa de l’Excm. Sr. Enric Valor i Vives, acte celebrat a la Facultat de
Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló.
El dia 26 d’abril, el President va assistir a la celebració del Dia de les Corts
Valencianes, acte celebrat en els jardins del Palau de Les Corts.
El 30 d’abril, el President va assistir a la celebració dels 500 anys de la creació de la
Universitat de València, acte celebrat a la Llotja dels Mercaders de la Seda.
El dia 11 de maig, el Conseller Sr. Vicente Cuñat va assistir a la investidura com a
Doctor Honoris Causa de l’Excm. Sr. José Saramago, acte celebrat a la Universitat
Politècnica de València.
El dia 13 de maig, van assistir els consellers Sr. Vicente Cuñat i Sr. Vicente Garrido a
l’acte d’investidura com a Doctor Honoris Causa de Lord Yehudi Menuhin, celebrat al Palau
de la Música de València.
El dia 31 de maig, el President del Consell va assistir a l’acte de presa de possessió del
President electe del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana l’Excm. Sr.
Juan Luis de la Rúa Moreno, acte que va tenir lloc al Palau de Justícia.
El dia 22 de juny, el Conseller Sr. Vicente Cuñat va assistir al lliurament de la Medalla
de la Universitat al Professor Arcadi García Sanz, acte celebrat a la Universitat Jaume I de
Castelló.
El dia 3 de juliol de 1999, el President del Consell va assistir a la presa de possessió de
la Il·lma. Sra. Rita Barberá com a Alcaldessa de la ciutat de València, acte celebrat a
l’Ajuntament.
El dia 9 de juliol, el President, els consellers i el Secretari General van assistir a l’acte
de constitució de les Corts Valencianes.
El dia 21 de juliol, el President, els consellers i el Secretari General assistixen a la
presa de possessió del Molt Hble. Sr. Eduardo Zaplana com a President de la Generalitat
Valenciana, acte celebrat al Palau de la Generalitat.
El dia 14 de setembre, el President, els consellers i el Secretari General assistixen a la
presa de possessió dels adjunts al Síndic de Greuges, acte celebrat a les Corts Valencianes.
El dia 4 d’octubre, els consellers Sr. Vicente Cuñat i Sr. Vicente Garrido van assistir a
l’obertura del curs acadèmic de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
El dia 6 d’octubre, el President va assistir a l’obertura oficial del Curs Acadèmic
1999-2000 de la Universitat de València, sota la presidència de S.A. R. el Príncep d’Astúries.
El dia 9 d’octubre, el President i els consellers van assistir a l’acte de celebració del
Dia de la Comunitat Valenciana.
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El 23 de novembre, el President va assistir a l’acte d’admissió com a Acadèmic de
Número de l’Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació a l’Il·lm. Sr. Vicente
Domínguez Calatayud, celebrat al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València.
L’1 de desembre, el President va assistir a l’esmorzar celebrat al Saló de Cristal de
l’Ajuntament de València en honor dels components del Consell General del Poder Judicial.
3.- CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL JURÍDIC
CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA, LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA I LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE VALÈNCIA PER A LA
FORMACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER PART DELS ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS
Dins del Conveni Marc de Cooperació mantingut entre la Fundació UniversitatEmpresa i el Consell per a la formació d’estudiants universitaris en pràctiques, al llarg de
l’any han realitzat el seu període formatiu un total de huit estudiants, els quals han dut a terme
una apreciable labor de suport al treball jurídic i bibliotecari, fonamentalment pel que fa a
tasques de documentació, recerques normatives i jurisprudencials per als consellers i lletrats, i
catalogació i arxiu dels fons.
Este treball es materialitza en blocs de 490 hores per cada estudiant en pràctiques, sota
la supervisió d’un tutor intern i un altre designat per la Universitat, el qual, finalitzat cada
període, qualifica la Memòria que els alumnes han de presentar com a resum del seu treball.
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VI
FUNCIÓ CONSULTIVA

Estadística assumptes dictaminats
(1 gener a 31 desembre 1999

I. Dictàmens aprovats el 31-12-99 .................................................................................... 4192
II. Plens celebrats el 31-12-99 ................................................................................................ 45
III. Autoritat consultant
Conseller de Sanitat.................................................................................................... 115
Conseller de Cultura, Educació i Ciència................................................................... 133
Conseller d’Ocupació, Indústria i Comerç .................................................................... 4
Conseller d’Ocupació ..................................................................................................... 3
Conseller d’Indústria i Comerç ...................................................................................... 0
Consellera de Benestar Social ...................................................................................... 13
Conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports ................................................ 35
Conseller d’Economia, Hisenda i Adm. Pública ......................................................... 37
Conseller d’Economia i Hisenda .................................................................................. 11
Conseller de Presidència .............................................................................................. 16
Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació ........................................................... 13
Conseller de Medi Ambient .......................................................................................... 9
Conseller de Justícia i Administracions Públiques ........................................................ 4
Ajuntament de València ................................................................................................. 1
Ajuntament de Manises .................................................................................................. 1
Ajuntament de Riola....................................................................................................... 1
Ajuntament de Xixona.................................................................................................... 3
Ajuntament de Los Montesinos...................................................................................... 2
Ajuntament de Torrevieja............................................................................................... 2
Ajuntament d’Alcoi ........................................................................................................ 1
Ajuntament de Castelló de la Plana................................................................................ 1
Ajuntament d’Elx ........................................................................................................... 2
2

Tots els dictàmens han estat aprovats per unanimitat a excepció del dictamen 168/99 que ha estat aprovat per
majoria amb un vot particular del Conseller Vicente Garrido, els dictàmens 109/99, 147/99, 196/99, 287/99,
339/99, 344/99 i 383/99 que han estat aprovats per majoria, i els dictàmens 226/99, 360/99, 363/99, 369/99 i
394/99 que han estat aprovats per majoria amb vot particular del Conseller el Sr. Vicente Cuñat. Dels 419
dictàmens emesos, 38 corresponen a expedients del 98 i 2 a expedients del 97.
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Ajuntament de Calp........................................................................................................ 1
Ajuntament d’Algemesí.................................................................................................. 1
Ajuntament de l’Orxa ..................................................................................................... 1
Ajuntament de Godella................................................................................................... 1
Ajuntament d’Alfara del Patriarca ................................................................................. 1
Ajuntament de Montroy ................................................................................................. 1
Universitat Jaume I......................................................................................................... 2
Universitat de València .................................................................................................. 1
Universitat Politècnica de València ............................................................................... 2
Patronat Municipal d’Esports d’Alacant ........................................................................ 1
TOTAL ....................................................................................................................... 419
IV.Matèries
A) Consultes preceptives (art. 10 Llei)
1. Avantprojectes de lleis (art. 10.2)............................................................................ 12
- Avantprojecte de Llei de Reconeixement de la Universitat Privada “Cardenal
Herrera-CEU”.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de la
Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial de Protèsics Dentals de la
Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals
de la Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial de Censors Jurats de
Comptes de la Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Mutualitats de Previsió Social de la Comunitat
Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat
Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial de Decoradors i
Dissenyadors d’Interior de la Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica
de la Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i
d’Organització de la Generalitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Servici Valencià d’Ocupació i Formació.
- Avantprojecte de Llei pel qual se suprimix l’Àrea Metropolitana de l’Horta.
2. Projectes de decrets legislatius (art. 10.3) ................................................................. 1
- Projecte de Decret Legislatiu sobre el Text Refós de la Llei de la Funció Pública
Valenciana.
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3. Projectes de reglaments o disposiciones de caràcter general (art. 10.4) ................. 33
- Projecte de Decret pel qual s’establix el currículum del grau mitjà dels
ensenyaments de dansa i es regula l’accés a este grau.
- Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret del Consell 60/1998, de 5 de
maig, pel qual es regulen les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual s’establixen els criteris bàsics per a l’acreditació dels
programes de prevenció en drogodependències i altres trastorns addictius, i es
constituïx el Comité Tècnic de Prevenció de les Drogodependències de la
Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret sobre Modificació dels Estatuts de la Universitat de València.
- Projecte de Decret Reglament Concerts entre l’Administració de la Generalitat
Valenciana i Centres de Titularitat Privada d’Iniciativa Social.
- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es desplega la Llei 8/1997, de 9
de desembre, de la Generalitat Valenciana, d’Horaris Comercials de la Comunitat
Valenciana.
- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual s’establix el procediment per a la
posada en funcionament d’indústries, instal·lacions i activitats industrials en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret sobre el currículum dels programes formatius de persones
adultes.
- Projecte de Decret pel qual s’establixen les unitats mínimes de cultiu de la
Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret del Consell de la Generalitat Valenciana, regulador de la
disciplina turística.
- Projecte de Decret sobre l’autorització, acceptació de l’acreditació i el registre de
laboratoris en l’àmbit de la salut pública.
- Projecte de Decret pel qual es regula el règim retributiu i altres aspectes
organitzatius de l’activitat professional dels facultatius de quota.
- Projecte de Decret pel qual es modifica l’annex II del Decret 299/1997, de 9 de
desembre, d’Assistència Jurídica Gratuïta.
- Projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament Zones d’Ordenació Urbanística
de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret, pel qual s’aproven les bases que hauran de regir les
convocatòries que es publiquen per a la concessió d’ajudes amb ocasió de part
múltiple, adopció o acolliment preadoptiu d’uns quants menors.
- Projecte de Decret, pel qual s’aproven les bases que hauran de regir les
convocatòries per a l’atorgament d’ajudes econòmiques destinades a subvencionar
el lloguer d’habitatge habitual en famílies en les quals convisquen un dels pares o
tutors legals, amb un o més menors d’edat.
- Projecte de Decret, pel qual s’aproven les bases que hauran de regir les
convocatòries que es publiquen per a la concessió d’ajudes econòmiques
destinades a subvencionar la compra de llibres per a estudis universitaris i la
matrícula universitària en determinades situacions familiars.
- Projecte de Decret, pel qual s’aprova el Pla Especial davant el Risc d’Inundacions
a la Comunitat Valenciana.
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- Projecte de Decret, pel qual s’estén l’aplicació del component retributiu regulat en
el Decret 157/1993 del Consell de la Generalitat Valenciana al personal integrant
de la Inspecció Educativa.
- Projecte de Decret pel qual s’establixen les ajudes dirigides a afavorir els
acolliments d’ancians en unitats familiars amb les quals no guarden vincles de
parentesc.
- Projecte d’Ordre, sobre distribució de l’excedent del pressupost anual del Fons de
Formació i Promoció Cooperativa, en les cooperatives de la Comunitat
Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual es regulen a la Comunitat Valenciana noves
modalitats de festejos taurins tradicionals.
- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual s’establixen les disposicions
d’aplicació del Reglament (CE) 2815/98 de la Comissió, relatiu a les normes
comercials de l’oli d’oliva, quant a les facultats de concedir les autoritzacions
necessàries per a indicar l’origen, la realització dels controls de comprovació i
l’aplicació del règim sancionador.
- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual s’aprova la modificació del
Decret 132/90 de 23 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre el
Pla de Mesures d’Inserció Social, pel qual s’inclouen les persones víctimes de la
violència domèstica entre els perceptors de les prestacions econòmiques reglades.
- Projecte de Decret pel qual s’aprova la modificació parcial del Decret 253/1994,
de 7 de desembre, del Govern Valencià, regulador de l’allotjament turístic rural a
l’interior de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual es desplega el que disposa l’annex I i II del Decret
195/97, d’1 de juliol, relatiu a la definició dels locals l’activitat dels quals és la de
pub.
- Projecte de Decret del Govern Valencià sobre Organització i Règim de
Funcionament dels Servicis Jurídics de la Generalitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual es designa en l’àmbit de la Comunitat Valenciana,
determinats municipis com a zones vulnerables a la contaminació de les aigües
per nitrats procedents de fonts agràries.
- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es regula el registre de
confraries de pescadors de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual es modifica l’article 6 del Decret 38/1998, de 31 de
març, pel qual s’establix el règim de concessió d’emissores de radiodifusió sonora
en ones mètriques amb modulació de freqüència i d’inscripció d’aquestes en el
registre de concessionaris.
- Projecte de Decret pel qual s’establix l’obligació de Registre i Dipòsit de les actes
de designació de Delegats de Prevenció i de Constitució dels Comités de
Seguretat i Salut.
- Projecte de Decret del Govern Valencià, que modifica el Decret 2/1989, de 16 de
gener, pel qual es regula el Consell Escolar Valencià.
- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es crea i regula el registre
d’establiments d’aqüicultura de la Comunitat Valenciana.
4. Responsabilitat patrimonial de la Generalitat (art. 10.8.a) .................................... 281
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5. Revisió d’ofici d’actes administratius (art. 10.8.b) ................................................. 32
6. Resolució o modificació de contractes administratius (art. 10.8.c)......................... 12
7. Recursos extraordinaris de revisió (art. 10.10)........................................................ 28
8. Declaració caducitat concessió administrativa. (art. 10.8.g)).................................... 0
9. Modificació dels plans d’urbanisme, les normes complementàries i
subsidiàries i els programes d’actuació que tinguen per objecte una diferent
zonificació o ús urbanístic de les zones verdes o dels espais lliures
previstos.(art.10.8.e) ................................................................................................ 13
10. Convenis de cooperació entre la Generalitat Valenciana i altres comunitats
autònomes .................................................................................................................... 0
11. Qualsevol altra matèria, competència de la Generalitat Valenciana o de les
administracions locals radicades a la Comunitat Valenciana, respecte a la qual
les lleis establixen l’obligació de demanar el dictamen............................................... 1
B) Consultes facultatives (art. 9 Llei) .............................................................................. 6
- Consulta relativa a l’ordenament vigent en relació amb el llac de l’Albufera i els
seus aprofitaments, i situació de l’Ajuntament de València, titular d’este, referent
a les qüestions que es plantegen en este i respecte a la integració de les filles dels
pescadors a la Comunitat de Pescadors del Palmar.
- Exp. 130/99, consulta facultativa en relació amb el dictamen 27/99.
- Consulta sobre la possibilitat de poder firmar projectes d’obres d’infraestructures
hidràuliques per a la millora o modernització dels regadius existents a la vista de
la legislació existent i dels plans d’estudis vigents de les especialitats
d’hortofruticultura i jardineria d’explotacions agropecuàries.
- Consulta sobre l’obligatorietat o no d’identificació individual per als gossos de
caça davant de l’obligatorietat d’identificació en els gossos de companyia.
- Exp. 298/99, consulta facultativa de l’Ajuntament de Montroy, sobre
l’autorització de la prestació del servici d’aigua potable en règim de monopoli.
- Exp. 397/99, consulta facultativa de l’Ajuntament d’Elx.
V. Percentatge matèries
- Responsabilitat patrimonial ....................................................................................67’06%
- Recursos extraordinaris de revisió............................................................................6’68%
- Projectes de reglaments ............................................................................................7’87%
- Resolució contractes administratius .........................................................................2’86%
- Avantprojectes de lleis..............................................................................................2’86%
- Revisió ofici actes administratius .............................................................................7’64%
- Declaració caducitat concessió administrativa .............................................................. 0%

109

- Consultes facultatives ...............................................................................................1’43%
- Modificació plans urbanisme....................................................................................3’10%
- Projectes de decrets legislatius .................................................................................0’24%
- Convenis de cooperació amb altres CC AA .................................................................. 0%
- Qualsevol altra matèria, respecte a la qual les lleis establixen l’obligació de
demanar el dictamen ............................................................................................0’24%
VI. Dictàmens sol·licitats urgents: ........................................................................................ 22
VII. Assumptes deixats sobre la taula i aprovats en la següent sessió del Ple (art. 60
Reglament) ......................................................................................................................... 8
VIII. Assumptes retirats de l’ordre del dia de la sessió (art. 22, c) del Reglament............ 1
IX.Vots particulars emesos...................................................................................................... 6
- Exp. 154/99 (Dictamen
Sr. Vicente Garrido.
- Exp. 186/99 (Dictamen
Sr. Vicente Cuñat.
- Exp. 344/99 (Dictamen
Sr. Vicente Cuñat.
- Exp. 350/99 (Dictamen
Sr. Vicente Cuñat.
- Exp. 382/99 (Dictamen
Sr. Vicente Cuñat.
- Exp. 345/99 (Dictamen
Sr. Vicente Cuñat.

168/99), aprovat per majoria amb vot particular del Conseller
226/99), aprovat per majoria amb vot particular del Conseller
369/99), aprovat per majoria amb vot particular del Conseller
360/99), aprovat per majoria amb vot particular del Conseller
363/99), aprovat per majoria amb vot particular del Conseller
394/99), aprovat per majoria amb vot particular del Conseller

X. Sentit de les resolucions recaigudes en assumptes dictaminats3
Dictàmens 1997
- Conforme amb el Consell ...................................................................................... 248
- Oït el Consell ........................................................................................................... 42
Dictàmens 1998
- Conforme amb el Consell ...................................................................................... 610
- Oït el Consell ........................................................................................................... 74
Dictàmens 1999
- Conforme amb el Consell ...................................................................................... 226
- Oït el Consell ........................................................................................................... 32

3

De conformitat amb el que disposa l’article 7 del Reglament, l’autoritat consultant comunicarà al Consell
Jurídic Consultiu, en el termini de quinze dies següents a la seua adopció, les resolucions o disposicions generals
aprovades després de la consulta. Fins al 31.12.99 s’havien comunicat un total de 1.232 resolucions.
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DICTÀMENS APROVATS EL 1999,
PER SECCIONS

SECCIONS

1ª
2ª
3ª
4ª
COMISSIÓ
TOTAL

E
X
P
E
D
I
E
N
T
S

120

DICTÀMENS
APROVATS
EXPS. 97
0
0
1
1
0
2

DICTÀMENS
APROVATS
EXPS. 98
16
6
8
7
1
38

112

DICTÀMENS
APROVATS
EXPS. 99
96
93
82
97
11
379

105

99
91

100

80

60

40
12

20

0
PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

SECCIONS

111

COMISION

TOTAL

112
99
91
105
12
419

DICTÀMENS 1999
EXPEDIENTS ASSIGNATS A LLETRATS

LLETRATS

GINER
FONTANA
HOYO
BOIX
TALENS
TOTAL

DICTÀMENS
APROVATS
EXPS. 97
1
0
0
1
0
2

DICTÀMENS
APROVATS
EXPS. 98
6
4
13
9
6
38

DICTÀMENS
APROVATS
EXPS. 99
86
79
18
107
89
379

117

E
X
P
E
D
I
E
N
T
S

120
95
100

93
83

80

60
31

40

20

0
GINER

FONTANA

HOYO

BOIX

LLETRATS

112

TALENS

TOTAL

93
83
31
117
95
419

Estadística assumptes sotmesos a consulta
(1 de gener a 31 de desembre 1999)

I. Peticions de dictamen el 31-12-99 ................................................................................. 4574
II. Dictàmens aprovats el 31-12-99 .................................................................................... 4195
III. Plens celebrats el 31-12-99............................................................................................... 45
IV. Autoritat consultant
Conseller de Sanitat.................................................................................................... 118
Conseller de Cultura, Educació i Ciència................................................................... 162
Conseller d’Ocupació, Indústria i Comerç .................................................................... 3
Conseller d’Ocupació ..................................................................................................... 4
Conseller d’Indústria i Comerç ...................................................................................... 1
Consellera de Benestar Social ...................................................................................... 12
Conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports ................................................ 42
Conseller d’Economia, Hisenda i Adm. Pública ......................................................... 28
Conseller d’Economia i Hisenda .................................................................................. 11
Conseller de Presidència .............................................................................................. 15
Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació ........................................................... 13
Conseller de Medi Ambient .......................................................................................... 9
Conseller de Justícia i Administracions Públiques ........................................................ 4
Ajuntament de València ................................................................................................. 1
Ajuntament de Vinaròs................................................................................................... 1
Ajuntament de Moixent.................................................................................................. 1
Ajuntament de Xixona.................................................................................................... 3
Ajuntament de Los Montesinos...................................................................................... 2
Ajuntament de Torrevieja............................................................................................... 2
Ajuntament d’Alboraia................................................................................................... 1
Ajuntament de Sollana ................................................................................................... 1
Ajuntament d’Alcoi ........................................................................................................ 1
Ajuntament de Castelló de la Plana................................................................................ 1
Ajuntament d’Elx ........................................................................................................... 2
Ajuntament de Calp........................................................................................................ 1
Ajuntament d’Algemesí.................................................................................................. 1
Ajuntament de l’Orxa ..................................................................................................... 1
4

Els expedients 113/99 i 258/99 queden anul·lats.
Tots els dictàmens han estat aprovats per unanimitat a excepció del dictamen 168/99 que ha estat aprovat per
majoria amb un vot particular del Conseller Sr. Vicente Garrido, els dictàmens 109/99, 147/99, 196/99, 287/99,
339/99, 344/99 i 383/99 que han estat aprovats per majoria, i els dictàmens 226/99, 360/99, 363/99, 369/99 i
394/99 que han estat aprovats per majoria amb vot particular del Conseller Sr. Vicente Cuñat. Dels 419
dictàmens emesos, 38 corresponen a expedients del 98 i 2 a expedients del 97.
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113

Ajuntament de Godella................................................................................................... 1
Ajuntament d’Alfara del Patriarca ................................................................................. 1
Ajuntament de Montroy ................................................................................................. 1
Ajuntament de la Vila Joiosa.......................................................................................... 1
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ....................................................................... 1
Ajuntament de Benigànim.............................................................................................. 1
Ajuntament de Salinas.................................................................................................... 1
Ajuntament de Benlloch ................................................................................................. 1
Ajuntament de Torreblanca ............................................................................................ 1
Universitat Jaume I......................................................................................................... 2
Universitat de València .................................................................................................. 1
Universitat Politècnica de València ............................................................................... 2
TOTAL ....................................................................................................................... 455

V. Matèries
A) Consultes preceptives (art. 10 Llei)
1. Avantprojectes de lleis (art. 10.2)............................................................................ 12
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de la
Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial de Protèsics Dentals de la
Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals
de la Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial de Censors Jurats de
Comptes de la Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Mutualitats de Previsió Social de la Comunitat
Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat
Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial de Decoradors i
Dissenyadors d’Interior de la Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica
de la Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i
d’Organització de la Generalitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Servici Valencià d’Ocupació i Formació.
- Avantprojecte de Llei pel qual se suprimix l’Àrea Metropolitana de l´Horta.
- Avantprojecte de Llei de Constitució de l’Entitat Pública de Transport
Metropolità de València.
2. Projectes de decrets legislatius (art. 10.3) ................................................................. 1
- Projecte de Decret Legislatiu sobre el Text Refós de la Llei de la Funció Pública
Valenciana.
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3. Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general (art. 10.4) ..... 33
- Projecte de Decret sobre Modificació dels Estatuts de la Universitat de València.
- Projecte de Decret Reglament Concerts entre l’Administració de la Generalitat
Valenciana i Centres de Titularitat Privada d’Iniciativa Social.
- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es desplega la Llei 8/1997, de 9
de desembre, de la Generalitat Valenciana, d’Horaris Comercials de la Comunitat
Valenciana.
- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual s'establix el procediment per a la
posada en funcionament d’indústries, instal·lacions i activitats industrials en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret sobre el currículum dels programes formatius de persones
adultes.
- Projecte de Decret pel qual s’establixen les unitats mínimes de cultiu de la
Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret del Consell de la Generalitat Valenciana, regulador de la
disciplina turística.
- Projecte de Decret sobre l’autorització, acceptació de l’acreditació i el registre de
laboratoris en l’àmbit de la salut pública.
- Projecte de Decret pel qual es regula el règim retributiu i altres aspectes
organitzatius de l’activitat professional dels facultatius de quota.
- Projecte de Decret pel qual es modifica l’annex II del Decret 299/1997, de 9 de
desembre, d’Assistència Jurídica Gratuïta.
- Projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament Zones d’Ordenació Urbanística
de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret, pel qual s’aproven les bases que hauran de regir les
convocatòries que es publiquen per a la concessió d’ajudes amb ocasió de part
múltiple, adopció o acolliment preadoptiu d’uns quants menors.
- Projecte de Decret, pel qual s’aproven les bases que hauran de regir les
convocatòries per a l’atorgament d’ajudes econòmiques destinades a subvencionar
el lloguer d’habitatge habitual en famílies en les quals convisquen un dels pares o
tutors legals, amb un o més menors d’edat.
- Projecte de Decret, pel qual s’aproven les bases que hauran de regir les
convocatòries que es publiquen per a la concessió d’ajudes econòmiques
destinades a subvencionar la compra de llibres per a estudis universitaris i la
matrícula universitària en determinades situacions familiars.
- Projecte de Decret, pel qual s’aprova el Pla Especial davant el Risc d’Inundacions
a la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret, pel qual s’estén l’aplicació del component retributiu regulat en
el Decret 157/1993 del Consell de la Generalitat Valenciana al personal integrant
de la Inspecció Educativa.
- Projecte de Decret pel qual s’establixen les ajudes dirigides a afavorir els
acolliments d’ancians en unitats familiars amb les quals no guarden vincles de
parentesc.
- Projecte d’Ordre, sobre distribució de l’excedent del pressupost anual del Fons de
Formació i Promoció Cooperativa, en les Cooperatives de la Comunitat
Valenciana.
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- Projecte de Decret pel qual es regulen en la Comunitat Valenciana noves
modalitats de festejos taurins tradicionals.
- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual s’establixen les disposicions
d’aplicació del Reglament (CE) 2815/98 de la Comissió, relatiu a les normes
comercials de l’oli d’oliva, quant a les facultats de concedir les autoritzacions
necessàries per a indicar l’origen, la realització dels controls de comprovació i
l’aplicació del règim sancionador.
- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual s’aprova la modificació del
Decret 132/90 de 23 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre el
Pla de Mesures d’Inserció Social, pel qual s’inclou a les persones víctimes de la
violència domèstica entre els perceptors de les Prestacions Econòmiques
Reglades.
- Projecte de Decret pel qual s’aprova la modificació parcial del Decret 253/1994,
de 7 de desembre, del Govern Valencià, regulador de l’allotjament turístic rural en
l’interior de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual es desplega el que disposa l’annex I i II del Decret
195/97, d’1 de juliol, relatiu a la definició dels locals l’activitat dels quals és la de
pub.
- Projecte de Decret del Govern Valencià sobre organització i règim de
funcionament dels servicis jurídics de la Generalitat Valenciana.
- Projecte de Decret del Govern Valencià per a l’aplicació a la Comunitat
Valenciana de la legislació sobre pastos, herbes i rostollars.
- Projecte de Decret pel qual es designa en l’àmbit de la Comunitat Valenciana,
determinats municipis com a zones vulnerables a la contaminació de les aigües
per nitrats procedents de fonts agràries.
- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es regula el registre de
confraries de pescadors de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual es modifica l’article 6 del Decret 38/1998, de 31 de
març, pel qual s’establix el règim de concessió d’emissores de radiodifusió sonora
en ones mètriques amb modulació de freqüència i d’inscripció d’estes en el
registre de concessionaris.
- Projecte de Decret pel qual s’establix l’obligació de registre i dipòsit de les actes
de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i
salut.
- Projecte de Decret del Govern Valencià, que modifica el Decret 2/1989, de 16 de
gener, pel qual es regula el Consell Escolar Valencià.
- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es crea i regula el registre
d’establiments d’aqüicultura de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual es regulen les condicions per a l’exercici de la venda
fora d’establiment comercial permanent, en la modalitat de venda a distància.
- Projecte d’Ordre, pel qual s’establixen les condicions i requisits per a la concessió
de les autoritzacions excepcionals per a la caça de tords amb “parany”.
4. Responsabilitat patrimonial de la Generalitat (art. 10.8.a) .................................... 322
5. Revisió d’ofici d’actes administratius (art. 10.8.b) ................................................. 31
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6. Resolució o modificació de contractes administratius (art. 10.8.c)......................... 13
7. Recursos extraordinaris de revisió (art. 10.g)) ........................................................ 20
8. Declaració caducitat concessió administrativa. (art. 10.8.d)).................................... 0
9. Modificació dels plans d’urbanisme, les normes complementàries i
subsidiàries i els programes d’actuació que tinguen per objecte una diferent
zonificació o ús urbanístic de les zones verdes o dels espais lliures
previstos.(art.10.8.e) ................................................................................................ 12
10. Convenis de cooperació entre la Generalitat Valenciana i altres comunitats
autònomes .................................................................................................................... 0
11. Qualsevol altra matèria, competència de la Generalitat Valenciana o de les
administracions locals radicades a la Comunitat Valenciana, respecte a la qual
les lleis establixen l’obligació de demanar el dictamen............................................... 1
B) Consultes facultatives (art. 9 Llei) ............................................................................ 10
- Consulta relativa a l’ordenament vigent en relació amb el llac de l’Albufera i els
seus aprofitaments, i situació de l’Ajuntament de València, titular d’este, referent
a les qüestions que es plantegen en este i respecte a la integració de les filles dels
pescadors a la Comunitat de Pescadors del Palmar.
- Exp. 27/99, consulta facultativa de l’Ajuntament d’Alboraia.
- Exp. 64/99, consulta facultativa de l’Ajuntament de Sollana.
- Exp. 130/99, consulta facultativa en relació amb el dictamen 27/99.
- Consulta sobre la possibilitat de demanar firmar projectes d’obres
d’infraestructures hidràuliques per a la millora o modernització dels regadius
existents a la vista de la legislació existent i dels plans d’estudis vigents de les
especialitats d’hortofruticultura i jardineria d’explotacions agropecuàries.
- Consulta sobre l’obligatorietat o no d’identificació individual per als gossos de
caça davant de l’obligatorietat d’identificació en els gossos de companyia.
- Exp. 298/99, consulta facultativa de l’Ajuntament de Montroy, sobre
l’autorització de la prestació del servici d’aigua potable en règim de monopoli.
- Exp. 397/99, consulta facultativa de l’Ajuntament d’Elx.
- Exp. 433/99, consulta facultativa de l’Ajuntament de Torreblanca.
- Consulta sobre si les oficines de farmàcia autoritzades als farmacèutics
pertanyents al cos de farmacèutics titulars, són transmissibles i per tant no en
procedix el tancament.
VI. Percentatge matèries
- Responsabilitat patrimonial ...........................................................................................70’77%
- Recursos extraordinaris de revisió...................................................................................4’39%
- Projectes de reglaments ...................................................................................................7’25%
- Resolució contractes administratius.................................................................................2’86%
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- Avantprojectes de lleis.....................................................................................................2’64%
- Revisió ofici actes administratius ....................................................................................6’81%
- Declaració caducitat concessió administrativa ..................................................................... 0%
- Consultes facultatives ......................................................................................................2’20%
- Modificació plans urbanisme...........................................................................................2’64%
- Projectes de decrets legislatius ........................................................................................0’22%
- Convenis de cooperació amb altres CC AA ......................................................................... 0%
- Qualsevol altra matèria, respecte a la qual les lleis establixen l’obligació de
demanar el dictamen .................................................................................................0’22%
VII. Dictàmens sol·licitats urgents:....................................................................................... 23
VIII.Assumptes retornats:....................................................................................................... 6
a) Per defecte de forma en la petició6 .......................................................................... 2
b) A petició de l’autoritat consultant ........................................................................... 0
c) Per trobar-se l’expedient en fase de tramitació ...................................................... 2
d) No procedix dictaminar7.......................................................................................... 2
IX.Assumptes en què s’ha demanat antecedents, amb suspensió de termini per a
emetre dictamen i devolució de l’expedient................................................................... 60
Antecedents sol·licitats i formalitzats ........................................................................ 40
X. Assumptes en els quals s’ha sol·licitat, per l’autoritat consultant, suspensió del
tràmit d’emissió de dictamen .......................................................................................... 1
XI.Assumptes deixats sobre la taula i aprovats en la següent sessió del Ple (art. 60
Reglament).......................................................................................................................... 8
XII. Assumptes retirats de l’ordre del dia de la sessió (art. 22, c) del Reglament ............ 1
XIII. Vots particulars emesos.................................................................................................. 6
- Exp. 154/99 (Dictamen 168/99), aprovat per majoria amb vot particular del Conseller
Sr. Vicente Garrido.
- Exp. 186/99 (Dictamen 226/99), aprovat per majoria amb vot particular del Conseller
Sr. Vicente Cuñat.
- Exp. 344/99 (Dictamen 369/99), aprovat per majoria amb vot particular del Conseller
Sr. Vicente Cuñat.

6

El Consell no admet peticions de dictamen que no estiguen subscrites pel President de la Generalitat o per un
Conseller. Quan la petició no complix este requisit, es retorna al sol·licitant, i s’admet l’assumpte una vegada
reparat el defecte.
7
En l’expedient 33/99 de contractació, no hi ha oposició per part del contractista, per la qual cosa el dictamen no
és preceptiu en no trobar-se en el supòsit contemplat en l’article 10.8.c).
Exp. 201/99: l’assumpte ja va ser dictaminat amb data 2 d’octubre de 1997, dictamen 181/97.
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- Exp. 350/99 (Dictamen 360/99), aprovat per majoria amb vot particular del Conseller
Sr. Vicente Cuñat.
- Exp. 382/99 (Dictamen 363/99), aprovat per majoria amb vot particular del Conseller
Sr. Vicente Cuñat.
- Exp. 345/99 (Dictamen 394/99), aprovat per majoria amb vot particular del Conseller
Sr. Vicente Cuñat.
XIV.Advertències a la Generalitat per omissió de petició de dictamen preceptiu
(art. 8 Reglament) ............................................................................................................... 2
- Decret 70/1999, de 4 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Pla
d’Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural de la marjal de Pego-Oliva.
- Decret 182/99, de 5 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Centre de
Desenvolupament Marítim de la Generalitat Valenciana i el Consell Assessor de Ports i
Activitats Nàutiques de la Comunitat Valenciana.
XV. Sentit de les resolucions recaigudes en assumptes dictaminats8
Dictàmens 1997
- Conforme amb el Consell ...................................................................................... 248
- Oït el Consell ........................................................................................................... 42
Dictàmens 1998
- Conforme amb el Consell ...................................................................................... 610
- Oït el Consell ........................................................................................................... 74
Dictàmens 1999
- Conforme amb el Consell ...................................................................................... 226
- Oït el Consell ........................................................................................................... 32

8

De conformitat amb el que disposa l’art. 7 del Reglament, l’autoritat consultant comunicarà al Consell Jurídic
Consultiu, en el termini de quinze dies següents a l’adopció, les resolucions o disposicions generals aprovades
després de la consulta. Fins al 31.12.99 s’havien comunicat un total de 1.232 resolucions.
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DICTÀMENS DE SECCIONS, APROVATS
DESEMBRE 19999

SECCIONS
1ª
2ª
3ª
4ª
TOTAL

EXP. SOTMESOS A CONSULTA
108
111
111
11110
44111

EXP. APROVATS
96
93
82
97
368

DICTÀMENS DE COMISSIONS, APROVATS

EXPS. SOTMESOS A CONSULTA
12

EXPEDIENTS APROVATS
11

EXPEDIENTS ASSIGNATS A LLETRATS

LLETRATS
DOLORES GINER
ARTUR FONTANA
JOSÉ HOYO
PATRICIA BOIX
JULIÁN TALENS
TOTAL

EXP. ASSIGNATS
107
94
19
119
114
45314

9

EXPS. FINALITZATS
8812
8013
18
107
89
382

Per a ponderar estes xifres cal tenir en consideració que inclouen assumptes que van tenir entrada en 1998.
L’exp. 33/99 (4ª/DG) de contractació, es va retornar per no haver-hi oposició per part del contractista.
11
Dos expedients no han estat assignats a Secció, perquè la petició de dictamen no anava subscrita pel
Conseller.
12
L’exp. 33/99 (4ª/DG) de contractació està finalitzat per devolució, ja que no hi ha oposició per part del
contractista, per la qual cosa el dictamen no és preceptiu en no trobar-se en el supòsit contemplat en l’art. 10.8.c)
L’exp. 201/99 (4ª/DG) queda finalitzat per devolució. Este assumpte ja va ser dictaminat amb data 2 d’octubre,
dictamen 181/97, en el qual es manifestava en el sentit que no procedia declarar la responsabilitat patrimonial de
l’Administració, basant-se en l’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sense perjudici de la resolució
procedent.
13
L’exp. 64/99 (3ª/AF) queda finalitzat per desistiment de l’Ajuntament de Sollana.
14
Dos expedients no han estat assignats a lletrats, perquè la petició de dictamen no anava subscrita pel
Conseller.
10
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SENTIT DEL DICTAMEN EN RELACIÓ A LA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Sentit del dictamen en relació a la proposta de resolució
Sentit coincident
Sentit contrari
Consulta facultativa

TOTAL
300
73
6
379

QUANTIA RECLAMADA EN ELS EXPEDIENTS
DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL QUE HAN ESTAT DICTAMINATS
DURANT L’EXERCICI 1999
NÚM
2/99
5/99
6/99
7/99
9/99
10/99
12/99
13/99
14/99
15/99
16/99
17/99
18/99
19/99
24/99
25/99
26/99
28/99
29/99
32/99

DICTAMEN
0044 1999
0029 1999
0037 1999
0041 1999
0059 1999
0062 1999
0251 1999
0035 1999
0040 1999
0034 1999
0030 1999
0033 1999
0070 1999
0072 1999
0051 1999
0054 1999
0047 1999
0053 1999
0043 1999
0083 1999

34/99
35/99
36/99
37/99
38/99

0061 1999
0050 1999
0066 1999
0055 1999
0075 1999

QUANTIA
175.000 PTA
2.200.925 PTA
194.400 PTA
7.000.000 PTA
1.429.472 PTA
77.173 PTA
15.000.000 PTA.
27.700 PTA
13.200 PTA
Sense quantificar
4.510.668 PTA
30.000 PTA
163.000 PTA
8.000.000 PTA
37.424 PTA
500.000 PTA
Sense quantificar
10.000.000 PTA
70.000.000 PTA
464.400 PTA pels dies d’incapacitat + 1.982.876 PTA per les
seqüeles que patix
448.936 PTA
152.000 PTA
500.000 PTA
55.000 PTA
17.173 PTA
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NÚM
39/99
40/99
41/99
42/99
44/99
45/99
46/99
47/99
53/99
54/99
55/99
56/99
57/99
58/99
59/99
68/99
74/99

DICTAMEN
0389 1999
0067 1999
0082 1999
0092 1999
0057 1999
0060 1999
0076 1999
0398 1999
0068 1999
0091 1999
0084 1999
0079 1999
0073 1999
0069 1999
0077 1999
0103 1999
0282 1999

75/99
76/99
77/99

0267 1999
0114 1999
0117 1999

78/99
79/99
80/99
87/99
88/99
89/99
90/99
91/99
93/99
94/99
95/99
98/99
100/99
101/99
102/99
103/99
104/99
105/99
106/99
107/99
110/99

0108 1999
0123 1999
0262 1999
0131 1999
0109 1999
0112 1999
0115 1999
0099 1999
0110 1999
0102 1999
0090 1999
0094 1999
0098 1999
0337 1999
0116 1999
0104 1999
0247 1999
0097 1999
0132 1999
0127 1999
0124 1999

QUANTIA
26.970 PTA
522.000 PTA
13.920 PTA
601.595 PTA
91.652 PTA
12.140 PTA
60.000 PTA
20.000.000 PTA
30.000 PTA
8.920 PTA
40.136 PTA
25.000 PTA
83.623 PTA
22.000 PTA
190.000 PTA
78.000 PTA.
Sense quantificar (abonament de les despeses ocasionades en la
medicina privada i una indemnització per les seqüeles cròniques)
12.000.000 PTA
Sense quantificar
10.000.000 PTA per al marit i 3.000.000 PTA per a la filla de
l’afectada
Sense quantificar
15.841.050 PTA
17.269.210 PTA
8.898 PTA
Sense quantificar
Sense quantificar
59.740 PTA
40.000 PTA
12.881.706 PTA
30.000 o 40.000 PTA, aproximadament
11.000.000 PTA
151.950 PTA
Sense quantificar
8.000.000 PTA
305.267 PTA
4.302.000 PTA
12.497.200 PTA
5.000.000 PTA
2.533.680 PTA
7.874.093 PTA
10.560.000 PTA
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NÚM DICTAMEN
111/99
0125 1999
112/99
0126 1999
116/99
0119 1999
117/99
0120 1999
118/99
0101 1999
119/99
0135 1999
120/99
0144 1999
121/99
0283 1999
123/99
0321 1999
126/99
0145 1999
128/99
0141 1999
129/99
131/99
132/99

0142 1999
0130 1999
0137 1999

133/99
134/99
142/99
144/99
146/99
147/99
148/99
149/99
151/99

0152 1999
0153 1999
0165 1999
0151 1999
0162 1999
0178 1999
0158 1999
0159 1999
0212 1999

152/99
153/99
154/99
156/99
157/99
158/99
161/99

0169 1999
0172 1999
0168 1999
0183 1999
0157 1999
0167 1999
0196 1999

162/99
163/99
164/99

0166 1999
0161 1999
0200 1999

167/99
168/99
175/99

0148 1999
0164 1999
0211 1999

QUANTIA
2.520.000 PTA
240.000 PTA
91.640 PTA
14.000.000 PTA
50.000 PTA.
41.000 PTA
6.176.240 PTA
200.000.000 PTA
369.840 PTA
479.384 PTA
Una compensació periòdica mensual de 180.000 PTA o bé
10.000.000 PTA
27.992.713 PTA
20.000 PTA
Sense quantificar (es va reclamar, sense fixar quantia concreta,
l’import de les despeses ocasionades pel desplaçament, habitatge,
perjudici laboral, matrícules, llibres, entre altres).
3.000.000 PTA
3.000.000 PTA
199.868 PTA
8.120 PTA
10.500 PTA
242.024 PTA
265.614 PTA
98.472 PTA
2.810.000 PTA pels 281 dies transcorreguts fins a l’estabilització de
les lesions + 5.500.000 PTA per les seqüeles + 38.000 PTA per dues
factures mèdiques
450.000 PTA
Sense quantificar
15.000.000 PTA
287.546 PTA
72.446 PTA
243.937 PTA
1.000.000 PTA per danys morals+1.000.000 PTA per danys
materials
8.775.000 PTA
25.000.000 PTA
6.000.000 PTA per danys personals + 8.001.700 PTA per danys
morals
110.000 PTA
3.052.009 PTA
26.258.860 PTA
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NÚM DICTAMEN
178/99
0201 1999
182/99
0188 1999
183/99
0195 1999
184/99
0190 1999
186/99
0226 1999
187/99
0207 1999
188/99
0176 1999
190/99
0180 1999
191/99
0189 1999
192/99
0191 1999
194/99
196/99
197/99
198/99
199/99
200/99
203/99
204/99
206/99
207/99
209/99
210/99
211/99
214/99
215/99
216/99
218/99
219/99
220/99
221/99
222/99
223/99
224/99
225/99
227/99
228/99
233/99
235/99
239/99
241/99
243/99
245/99
246/99

0220 1999
0177 1999
0223 1999
0181 1999
0192 1999
0193 1999
0227 1999
0213 1999
0224 1999
0182 1999
0214 1999
0210 1999
0234 1999
0194 1999
0235 1999
0199 1999
0239 1999
0219 1999
0229 1999
0204 1999
0266 1999
0202 1999
0232 1999
0225 1999
0243 1999
0240 1999
0265 1999
0233 1999
0301 1999
0248 1999
0244 1999
0253 1999
0242 1999

QUANTIA
43.138 PTA
92.037 PTA
15.080 PTA
18.000 PTA
72.000.000 PTA
17.000 PTA
24.000 PTA
Entre 27.000 i 56.000 PTA
5.000 PTA
5.652 PTA x 19 dies = 107.388 PTA 24.025 PTA pels
desplaçaments efectuats
228.698 PTA
51.573 PTA
60.000 PTA
34.120 PTA
50.000.000 PTA
50.000.000 PTA
Sense quantificar
Sense quantificar
44.000 PTA
48.000 PTA
28.834 PTA
40.000 PTA
39.925 PTA
Sense quantificar
Sense quantificar
17.634.188 PTA
100.000 PTA
1.105850 PTA
539.000 PTA pels 154 dies de baixa
41.063 PTA
79.516 PTA
20.000 PTA
4.900 PTA
22.000 PTA
45.000 PTA
20.000 PTA
6.500.000 PTA
14.000 PTA
22.272 PTA
40.000 PTA
348.030 PTA
Sense quantificar
81.795.425 PTA
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NÚM DICTAMEN
QUANTIA
247/99
0272 1999
Sense quantificar
249/99
0254 1999
33.900 PTA (203,76 euros)
250/99
0270 1999
8.505 PTA (51,12 euros)
251/99
0277 1999
6.000.000 PTA
252/99
0302 1999
Sense quantificar
253/99
0274 1999
15.000.000 PTA
254/99
0299 1999
50.000.000 PTA
255/99
0281 1999
20.000.000 PTA
257/99
0303 1999
15.293.991 PTA
259/99
0245 1999
770.500 PTA
260/99
0246 1999
39.000 PTA
261/99
0255 1999
9.000 PTA
265/99
0259 1999
26.680 PTA
266/99
0278 1999
16.000.000 PTA
267/99
0290 1999
200.000.000 PTA
268/99 0263 1999
Sense quantificar (se sol·licita una pensió de minusvalidesa)
269/99
0289 1999
2.268.681 PTA
270/99
0280 1999
10.402.210 PTA per l’amputació de la cama + 10.000.000 PTA per
les necessitats derivades d’adequar l’habitatge + 15.000.000 PTA
per perjudicis morals dels familiars
271/99
0268 1999
3.000.000 PTA
272/99
0256 1999
50.000 PTA
273/99
0287 1999
39.000 PTA
274/99
0260 1999
Sense quantificar
275/99
0279 1999
Sense quantificar
276/99
0261 1999
150.901 PTA
277/99
0284 1999
10.000 PTA
278/99
0291 1999
24.940 PTA
280/99
0275 1999
140.000 PTA
281/99
0298 1999
130.000.000 PTA
282/99
0297 1999
75.000.000 PTA
283/99
0273 1999
30.000 PTA. (180'30 euros)
284/99
0276 1999
7.000 PTA
285/99
0271 1999
7.000 PTA
286/99
0310 1999
12.450 PTA (74'83 euros)
288/99
0296 1999
24.708 PTA
289/99
0312 1999
52.000 PTA
290/99
0294 1999
142.073 PTA
291/99
0308 1999
11.500 PTA (69'12 euros)
292/99
0293 1999
35.160 PTA
293/99
0288 1999
6.600 PTA
294/99
0315 1999
28.000 PTA
295/99
0295 1999
7.800 PTA
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296/99
0292 1999
297/99
0313 1999
299/99
0309 1999
300/99
0300 1999
302/99
0325 1999

303/99
305/99
307/99
309/99
310/99
311/99
312/99
313/99
314/99
315/99
317/99
318/99
319/99
320/99

0331 1999
0306 1999
0316 1999
0322 1999
0333 1999
0336 1999
0305 1999
0323 1999
0304 1999
0317 1999
0314 1999
0334 1999
0350 1999
0340 1999

321/99

0332 1999

324/99
325/99
326/99
327/99
328/99
329/99
330/99
331/99
332/99
333/99
334/99
336/99

0339 1999
0335 1999
0342 1999
0345 1999
0319 1999
0349 1999
0343 1999
0330 1999
0347 1999
0351 1999
0344 1999
0348 1999

337/99
339/99
340/99
342/99

0352 1999
0346 1999
0359 1999
0361 1999

QUANTIA
26.000 PTA
63.160 PTA
38.931 PTA (233'98 euros)
25.000 PTA
367.736 PTA de les quals 189.480 PTA ho són en concepte de
lesions pels 60 dies de curació durant els quals va estar incapacitat
per a les seues ocupacions, i 178.256 PTA en raó a la seqüela
resultant
149.757 PTA
460.370 PTA
3.000.000 PTA
157.290 PTA
17.241 PTA
13.091 PTA
250.000 PTA
30.000 PTA
15.660 PTA
6.000 PTA (30'06 euros)
112.000 PTA
Sense quantificar
3.544.032 PTA
46.310 PTA per cancel·lació descobert + 45.000 PTA per assistència
de professionals + 91.310 PTA per danys efectius directes
125.000.000 PTA en concepte de fondo vitalicio + 25.000.000 PTA
pels danys i perjudicis d’índole econòmica i moral ocasionats als
pares
3.000 PTA
6.303 PTA
6.000 PTA (30'06 euros)
6.000 PTA (30'06 euros)
11.146 PTA
9.000.000 PTA
2.500 PTA (15'02 euros)
9.275 PTA
24.900 PTA (149'65 euros)
105.826 PTA
184.003 PTA
238.155 PTA : 3.158 PTA, pels 70 dies de baixa + 17.095 PTA en
concepte de despeses de radiografies i d’ortopèdia
35.090 PTA (210,89 euros)
Sense quantificar
20.000.000 PTA
5.000.000 PTA
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346/99
0357 1999
348/99
0388 1999
351/99
0353 1999
352/99
0381 1999
353/99
0362 1999
355/99
0354 1999
356/99
0367 1999
357/99
400 1999
358/99
0375 1999
359/99
0373 1999
360/99
0402 1999
361/99
0365 1999
362/99
0366 1999
363/99
0355 1999
364/99
0368 1999
366/99
0392 1999
367/99
0383 1999
368/99
0401 1999
369/99
0377 1999
371/99
0382 1999
374/99
0374 1999
375/99
0384 1999
376/99
0376 1999
377/99
0387 1999
378/99
0378 1999
379/99
0385 1999
384/99
0393 1999
385/99
0399 1999
386/99
0390 1999
387/99
0396 1999
388/99
0406 1999
390/99
0411 1999
391/99
0405 1999
392/99
0417 1999
395/99
0416 1999
399/99
0410 1999
400/99
0419 1999
403/99
0409 1999
404/99
0404 1999
411/99
0403 1999
412/99
0412 1999
415/99
0391 1999
417/99
0386 1999
418/99
0418 1999
419/99
0408 1999
420/99
0415 1999

QUANTIA
65.742 PTA
2.896.278 PTA
420.000 PTA
Sense quantificar
592.300 ptas
22.000 ptas. (132,22 euros)
10.000 PTA
Sense quantificar
Sense quantificar
Sense quantificar
12.000.000 PTA
Sense quantificar
Sense quantificar
47.032 PTA
3.847 PTA (20,19 euros)
Sense quantificar
15.000.000 PTA
6.191.073 PTA
Sense quantificar
102.000 PTA, a raó de 3.000 PTA per dia
21.235 PTA
21.235 PTA
42.472 PTA
3.785 PTA
21.235 PTA
21235 PTA
16.500 PTA
20.500 PTA (123'21 euros)
19.030 PTA
7.000 PTA (42'07 euros)
30.000 PTA
3.458.812 PTA
Sense quantificar
Sense quantificar
58.203 PTA
82.954.062 PTA
20.000.000 PTA
41.800 PTA
133.000 PTA
28.880 PTA (173'57 euros)
44.000 PTA (264'44 euros)
50.000 PTA (300'51 euros)
13.000 PTA (78'13 euros)
5.000 PTA
6.000 PTA (30'07 euros)
11.000 PTA
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Quantitat màxima:
Dictàmens 283/99 i 290/99, Exps.121/99 i 267/99 .................................... 200.000.000 pessetes
Quantitat mínima:
Dictamen 343/99 Exp. 330/99............................................................................... 2.500 pessetes
Quantitat mitjana reclamada:
........................................................................................................................ 7.686.288 pessetes
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VII
OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I
RECOMANACIONS AL GOVERN VALENCIÀ
Els suggeriments, les observacions i les recomanacions que es fan a continuació,
sistematitzats per a la més ràpida localització, complixen l’objectiu bàsic de la Memòria anual
d’este Consell Jurídic. En efecte, l’article 77 del Reglament d’este òrgan consultiu preceptua
la presentació, al Govern Valencià, d’una memòria anual que, amb ocasió d’exposar
l’activitat del Consell, “podrà recollir les observacions sobre el funcionament dels servicis
públics que resulten dels assumptes consultats, i els suggeriments a adoptar per al millor
funcionament de l’Administració”.
La relació de matèries que seguidament són objecte d’anàlisi té, doncs, esta finalitat:
destacar aquelles qüestions perfectibles en l’elaboració de disposicions generals i en la
instrucció dels distints procediments en què ha estat consultat este Consell, perquè així els
respectius centres directius de l’Administració activa puguen millorar la seua atenció als
ciutadans i als interessos públics.
Es pot afirmar, amb caràcter general, que s’ha millorat la instrucció dels procediments
i així s’ha manifestat en els dictàmens d’este Consell.
No obstant això, continuen produint-se alguns defectes que convé assenyalar, i que
han estat convenientment recollits en els dictàmens emesos durant l’any 1999.

A) AVANTPROJECTES DE LLEIS, PROJECTES DE DECRETS
LEGISLATIUS I PROJECTES DE REGLAMENTS O DISPOSICIONS DE
CARÀCTER GENERAL: (ARTICLE 10, APARTATS 2, 3 I 4 DE LA LLEI DE
CREACIÓ DEL CONSELL).

A.1.- Procediment d’elaboració de disposicions generals.
Com ja ha assenyalat este Consell en les seues dues memòries anteriors, l’Estat va
regular, mitjançant la Llei 50/1997, de 27 de novembre, el procediment d’elaboració de
disposicions generals de compliment obligatori per a l’Administració de l’Estat. L’expressada
llei va derogar la de Procediment Administratiu de 1958 en este punt (singularment els
articles 129 i següents).
En l’àmbit de l’Administració valenciana no s’ha dictat norma amb rang de llei o de
decret que regule esta matèria. Davant d’això, el Consell ha sostingut l’exigibilitat de
l’aplicació de la Circular d’1 de març de 1983, de Presidència de la Generalitat; i, per
remissió d’esta, els articles corresponents de la Llei de 1958 en què es va inspirar aquella.
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No obstant això, es reitera el suggeriment que seria convenient modificar la Llei de
Govern Valencià, incorporant un complet procediment d’elaboració dels projectes normatius;
o, almenys, l’aprovació d’una norma, amb rang de decret, que regule el citat procediment i es
remeta a preceptes actualment dispersos en la legislació vigent.
En este sentit, reflectixen el statu quo, i verifiquen el compliment de la Circular d’1 de
març de 1983, els següents dictàmens: 12/99, 13/99, 19/99, 56/99, 63/99, 64/99, 65/99, 78/99,
81/99, 93/99, 105/99, 113/99, 121/99, 138/99, 139/99, 140/99, 147/99, 150/99, 155/99,
160/99, 163/99, 171/99, 187/99, 197/99, 205/99, 209/99, 221/99, 228/99, 236/99, 249/99,
252/99, 285/99, 307/99, 320/99, 326/99, 327/99, 328/99, 360/99, 363/99, 364/99, 369/99,
394/99 i 395/99.
Des d’una altra perspectiva, este Consell ha verificat l’incompliment de la regla
segona de la citada Circular de 1983 (que reitera l’article 129.3 de la Llei de Procediment
Administratiu de 1958): no acompanyar el projecte normatiu de la taula de vigències,
expressant les normes que han de quedar derogades o substituïdes. Carència que s’ha detectat
en els projectes normatius objecte dels dictàmens 171/99 (en què es plantegen, a més, dubtes
sobre la vigència d’una norma anterior), 320/99 i 326/99.

A.2.- Consultes facultatives sobre projectes normatius.
L’any 1999 ha estat significatiu el nombre de consultes realitzades a este Consell
sobre la interpretació que s’havia de donar a determinades normes vigents. Consultes que, a
judici d’este òrgan consultiu, revelen la creixent acceptació, ja que suposa acudir a ell per a
obtenir una opinió autoritzada en dret sobre quina de les interpretacions possibles resulta més
d’acord amb l’ordenament jurídic.
Així, es poden destacar els següents:
• Dictamen 63/99: Cal dur a terme el que s’ha anomenat “control de convencionalitat”
referit a la conformitat de l’avantprojecte de llei amb les disposicions del dret comunitari
europeu.
• Dictamen 149/99: Interpretació de l’article 33 de la Llei 2/1991, d’Espectacles,
Establiments Públics i Activitats Recreatives.
• Dictamen 356/99: Quins tècnics poden firmar projectes d’obres d’infraestructures
hidràuliques.
• Dictamen 380/99: Interpretació de la Llei 4/1994, de Protecció d’Animals de
Companyia.
No obstant això, en estes consultes facultatives, este Consell es veu limitat, per raons
òbvies, a realitzar el que en la jurisprudència constitucional s’ha encunyat com a
“interpretació conforme”. En efecte, sotmesa a anàlisi d’este òrgan consultiu la interpretació
d’una norma, s’ha entés que determinat precepte interpretat d’una manera era conforme amb
l’ordenament jurídic, però d’un altre, no ho era.
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A.3.- Tècnica legislativa.
A Espanya se sol emprar el terme tècnica legislativa per a referir-se a aquells aspectes
relatius a les regles que convé aplicar a les normes amb el fi d’aconseguir la millor estructura
i redacció i, per tant, la millor comprensió. Coincidix així amb el que en dret comparat se sol
anomenar drafting formal.
L’anàlisi que fa este Consell dels projectes normatius que li són remesos té per objecte
primordial vetllar per l’observança de la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana i la resta de l’ordenament jurídic, de conformitat amb el que disposa l’article 2 de
la Llei de creació.
No obstant això, també s’analitzen aspectes de tècnica normativa amb el fi de
perfeccionar el projecte sotmés a consulta per a millor claredat i millor comprensió, i tenint en
compte que cada norma no viu aïllada, sinó inserida en un sistema normatiu la coherència
global del qual és pressupost ineludible perquè la norma tinga sentit.
En este sentit, el Consell ha expressat el que, a judici seu, ha de constituir la citada
tècnica (Dictamen 320/99):
“La doctrina ha entés que una tècnica jurídica adequada en l'elaboració dels textos
reglamentaris ha de tractar d'aconseguir tres objectius en les disposicions d'esta classe:
-Caràcter complet, de manera que es proporcione tota la normativa aplicable a certa matèria
i es derogue, amb tota la plenitud que les circumstàncies fàctiques i jurídiques el permeten, la
regulació anterior.
-Claredat, tant en la terminologia com en la redacció empleades.
-Fàcil maneig, aconseguit a través d'un bon índex, una adequada estructura sistemàtica i les
mínimes remissions possibles.
En el cas concret de la disposició objecte d'este dictamen, ha de significar-se, en primer lloc,
que s'observa que l'articulat del projecte manca de cap titulació; així mateix, s'observa que no està
dividit en títols, ni en capítols, ni guarda unes adequades estructures i coherència interna. La part
dispositiva de les normes han de respondre a un criteri únic d'ordenació, anant sempre del general al
particular, de l'abstracte al concret, del normal a l'excepcional i del substantiu al processal,
desenrotllant-se les qüestions de manera jeràrquica i ordenada, sense deixar buits ni llacunes, per
això s'estima que, donada l'extensió i complexitat de la norma, hauria hagut de cuidar-se
especialment la sistemàtica, estructura i ordre del projecte que se sotmet a dictamen d'este Consell.
A este respecte, es pot afirmar que si s'agruparen les matèries projectades en apartats o títols,
resultaria de molta més fàcil comprensió i en conseqüència, aplicació, la norma objecte de consulta.
Així mateix, cal significar que la successió de declaracions generals i l'acumulació de
conceptes jurídics indeterminats continguts en el projecte, excedixen del raonablement predicable en
una norma jurídica. Així s'utilitza l'expressió “projecte curricular”, sense definir-la; no es distingix
clarament entre acreditacions i certificats; es preveu la “participació de la persona afectada” en
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distints tipus d'avaluació, sense que es definisca el concepte d'aquella, ni s'estructure la forma i
efectes d'eixa participació; i alguna altra de menor rellevància.
El principi de seguretat jurídica, exigix que les normes estiguen ordenades i siguen clares i
precises, evitant confusions i dubtes que generen en els seus destinataris una incertesa, raonablement
insuperable, sobre la conducta exigible per al seu compliment, o sobre la previsibilitat dels seus
efectes (STC 142/93, de 22 d'abril).
Així mateix, s'observa que en el text proposat s'han reproduït preceptes de rang legal de
forma no literal, vg. La definició de currículum. A este respecte ha de recordar-se que, en els treballs
d'elaboració de reglaments executius de lleis, cap optar per una d'estes dues tècniques: o bé
s'inclouen en el reglament només els preceptes d'este rang, deixant les normes legals en la llei que es
desenrotlla; o bé, per a facilitar la utilització del reglament, s'inclouen també en este, en
l'estrictament necessari, els preceptes legals que es desenrotllen; però en este últim cas, han de
mantenir-se els dits preceptes legals sense modificacions, citant el número de l'article i la norma de
què provenen, i assenyalant quins altres constituïxen una mera concreció reglamentària, a fi de
distingir, amb tota claredat, el seu diferent rang i força.
D'altra banda, s'advertix la presència en l'articulat de disposicions que manquen de vertader
valor normatiu...”.

En esta matèria, com es va assenyalar en la Memòria de 1998, tampoc existix cap
regulació autonòmica, a diferència de l’Administració de l’Estat, que en 1991 va prendre un
acord en el Consell de Ministres relatiu a les directrius sobre la forma i estructura dels
avantprojectes de lleis.
A falta d’unes directrius anàlogues en l’àmbit valencià, s’ha estimat que, en defecte
seu, podria ser bon criteri orientatiu l’aplicació analògica de les estatals (dictàmens 12/99 i
320/99, per exemple).
Pronunciaments d’este tipus, relatius a la tècnica normativa, es contenen en els
dictàmens següents:
• Dictamen 221/99: Tècnica adequada: no reproduïx els preceptes del Reglament
comunitari que desplega, sinó que es referix al seu text, sense reiterar-lo.
•Dictamen 228/99: Articles no titulats, per la qual cosa hauran de ser-ho.
• Dictamen 252/99: Conveniència de fer cites genèriques als departaments autonòmics
i als seus òrgans directius: “Conselleria competent en matèria de...” (també en el cas de
direccions generals) per aconseguir així una major estabilitat normativa (i, per tant, conforme
amb el principi de seguretat jurídica), sense la qual, al contrari, sofrix la claredat de la norma.
Un exemple rellevant de la virtualitat de la intervenció del Consell Jurídic en esta
matèria és el Dictamen 139/99, en què la previsió del projecte permetria situacions no
desitjades, en possibilitar ajudes a persones titulars d’immobles radicats fora de la Comunitat
Valenciana. Per això, se suggerix que se substituïsca este requisit per un altre. (Es tractava del
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Projecte de Decret pel qual es regulen les ajudes pel lloguer d’habitatge en famílies en les
quals convisquen un dels pares o tutors legals amb un o més menors d’edat).
En canvi, en altres casos, la fallida de la tècnica legislativa ha estat major, entrant en
joc el principi de seguretat jurídica.
És el cas dels dictàmens 160/99 i 197/99: el primer va tenir com a objecte un projecte
de norma que reiterava, de forma incompleta, preceptes bàsics estatals; cosa que fa trencar no
sols el citat principi de seguretat jurídica, sinó que també pot fer incórrer en il·legalitat, en
pretendre regular una matèria sobre la qual no té competència la Comunitat Valenciana, de
forma anàloga al supòsit analitzat en el Dictamen 320/99, parcialmente transcrit.
En el segon d’estos, el Dictamen 197/99, es fa constar que
“...la successió de declaracions generals i de conceptes jurídics indeterminats continguts en el
projecte, excedixen del raonablement predicable en una norma jurídica... El Tribunal Constitucional
té declarat que el principi de seguretat jurídica exigix que les normes siguen clares i precises, evitant
confusions i dubtes que generen en els seus destinataris una incertesa raonablement insuperable
sobre la conducta exigible per al seu compliment o sobre la previsibilitat dels seus efectes (STC
142/93)...”.

Un aspecte relatiu a la tècnica legislativa que ha estat objecte d’atenció específica és el
de la intitulació de la norma, ja que això contribuïx, sense lloc a dubtes, al millor
coneixement del dret i a la certesa jurídica. En concret, han estat els dictàmens: 78/99 que va
analitzar un projecte de norma que incloïa conceptes que després no desplegava en l’articulat,
per la qual cosa se’n va proposar l’ajust; 81/99, en què es va entendre que s’havia d’explicitar
més el contingut de la norma, ja que el projecte normatiu se circumscrivia a modificar un
article d’un decret precedent; 187/99, en què la denominació del projecte de Decret es va
estimar confosa respecte al que realment contenia la part dispositiva.

A.4.- Preàmbuls o exposicions de motius de disposicions generals.
Una altra matèria, íntimament relacionada amb la tècnica legislativa, que mereix la
seua consideració, és la dels preàmbuls o exposicions de motius de disposicions generals,
respecte dels quals es poden destacar els dictamens següents:
• El 139/99, en què la part expositiva era quasi tan extensa com la part dispositiva, per
la qual cosa es va considerar excessivament prolixa.
• El 197/99, en què es va assenyalar que s’havia de limitar a declarar breument i
concisament els objectius, al·ludint als antecedents, a les competències en l’exercici de les
quals es dictava i al contingut. També que s’hauria de referir a la norma que pretenia
modificar i als motius que justificaven la reforma.
• El 320/99 assenyala, de forma genèrica, com hauria de ser la part expositiva dels
projectes normatius:
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“L'exposició inicial de la norma resulta de gran extensió i el seu contingut més propi d'una
memòria explicativa. S'estima que guanyaria en claredat i tècnica normativa el Projecte si es reduïra
substancialment la seua extensió. A títol orientatiu, es considera que un preàmbul hauria de ser breu i
concís, exposant els objectius del projecte, els seus antecedents i les competències en l'exercici de les
quals es dicta, evitant-se en tot cas les exhortacions, les declaracions didàctiques i les reiterades
consignacions de principis generals, ja establits en la Llei ...
D'altra banda, seria convenient que es mencionara la normativa comunitària i, si és
procedent, iniciatives d'este àmbit...
Precisament per eixa concurrència de normativa europea, estatal i autonòmica, citada
expressament o no en la part expositiva del Projecte de norma sotmés a consulta, convindria
organitzar-la de forma sistemàtica: començar amb les referències a la normativa i iniciatives d'àmbit
europeu; seguir amb la legislació estatal aplicable en la matèria; i, finalment, referir-se a la
normativa valenciana...”.

En l’últim dictamen citat també s’assenyala una pràctica incorrecta: la d’incloure, en
la part expositiva de les normes, continguts que tenen vocació de caràcter normatiu, per la
qual cosa, en cas de desitjar-ne el manteniment, s’han de traslladar a l’articulat; o continguts
que després no són desplegats en l’articulat (Dictamen 63/99).
En altres casos, es dóna la situació inversa; incloure en la part dispositiva meres
declaracions d’intencions de tipus programàtic, fet que hauria de comportar-ne el trasllat a la
part expositiva.
També s’han donat supòsits en què la part expositiva era insuficient: és el cas del
Dictamen 78/99, en el qual es va assenyalar la necessitat de major explicitació dels motius,
objecte i finalitat del Projecte de norma, per tal d’evitar esforços interpretatius innecessaris.
Els dictàmens 12/99, 81/99, 307/99 i 326/99 també van assenyalar que s’havia de
completar la part expositiva, expressant explícitament la competència autonòmica en virtut de
la qual es pretenia dictar la norma.
En els projectes normatius objecte dels dictàmens 56/99, 105/99 i 249/99, la carència
detectada va ser no citar la normativa estatal bàsica, que condicionava la competència
autonòmica i el compliment de la qual esdevé imprescindible per l’intèrpret de la norma
autonòmica.

A.5.- Reglaments executius: preceptivitat de la consulta.
Esta matèria planteja en alguns casos problemes respecte a la incardinació d’un
projecte normatiu com a reglament executiu o no; cosa que comporta la important
conseqüència que la consulta siga o no preceptiva. En alguns casos este Consell, de
conformitat amb el que disposa l’article 8 del Reglament, s’ha dirigit al President de la
Generalitat Valenciana en entendre que s’havia omés la consulta preceptiva a este òrgan
consultiu.
Per això, sembla rellevant transcriure un fragment del Dictamen 228/99, en què este
Consell fixa la seua posició respecte a esta important qüestió:
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“El Projecte de Decret que es dictamina no se circumscriu exclusivament a les qüestions
organitzatives, sinó que aspira a regular les funcions contencioses i d'assessorament jurídic que el
Gabinet Jurídic de la Presidència assumirà com a atribucions pròpies (articles 12 a 22); així com de
les actuacions processals de tot tipus en representació i defensa de la Generalitat Valenciana davant
de qualsevol jurisdicció i assessorament jurídic que, amb caràcter preceptiu o voluntari, es pogueren
sol·licitar de l'expressat òrgan”.

Per la qual cosa es va concloure en la preceptivitat de la consulta.
En un altre supòsit, objecte del Dictamen 285/99, es va sotmetre a este Consell, amb
encertat criteri, un projecte d’ordre. I això perquè no es pot identificar sense més, el rang de la
norma amb què esta tinga o no caràcter reglamentari.

A.6.- Col·legis professionals.
Respecte als avantprojectes de Llei referits a la creació de col·legis professionals,
objecte de diversos dictàmens, sembla convenient fer una succinta referència a les
consideracions realitzades en dos d’estos. Així, en el Dictamen 369/99 consta que:
“La Jurisprudència ha assenyalat reiteradament que no es pot entendre que la Constitució
empare l'existència a un dret a la creació de col·legis professionals pel mer fet de l'existència d'una
titulació oficial. És a dir, que la creació de col·legis professionals no s'ha de produir automàticament
amb la mera presència d'una professió titulada (SSTS 26.9.84; 15.3.89 i 11.12.95 i ATC 183/85).
Únicament raons d'interés públic justificarien la intervenció del legislador reduint les possibilitats de
lliure exercici d'una professió, per mitjà de la seua consideració com a professió col·legiada (cfr.
SSTC 111/93, FJ 9é; 330/94, FJ 9é; 194/98, FJ 5é); STS de 15.03.89, entre altres,), i, en
conseqüència, sotmetent un determinat col·lectiu de professionals a una regulació i disciplina
específiques que determinen el naixement d'una relació especial de subjecció (cfr. STC 219/89) per a
eixos professionals integrats obligatòriament en una determinada persona pública, amb la forma de
corporació de Dret públic (art. 1.1 Llei 2/74).
En este sentit s'estima que l'exigència d'una determinada titulació per a l'exercici d'una
professió està subjecta a reserva de llei (STS 30.3.90), corresponent al legislador establir l'àmbit de
les atribucions professionals. El principi de llibertat (d'empresa, de prestació de servicis,
d'establiment, en general, d'unitat de mercat i de lliure competència…) únicament pot ser retallat
quan es tracte d'activitats que puguen afectar molt substancialment la vida, la llibertat o els béns de
les persones. En particular, l'article 139.2 de la Constitució impedix l'establiment de barreres
artificials, no justificades, com podria arribar a ser l'obligació de col·legiació entesa com una mesura
d'efecte equivalent a una restricció de la lliure competència, encara que d'allò que s'ha exposat no ha
de deduir-se que s'imposa una uniformitat normativa en tot el territori nacional que buide de
contingut les competències de les comunitats autònomes. Es considera, en suma, que perquè resulte
justificat la submissió de l'accés a una activitat a una col·legiació obligatòria, que no és només el
compliment de mers requisits administratius o de titulació, tal major exigència ha d'estar
fonamentada en la protecció de l'interés públic i tenir com a límit el respecte del contingut essencial
de la llibertat professional (STC 42/86, FJ 1r, in fine), i de béns jurídics de la major rellevància com
els referits (STC 111/93, FJ 9é)”.

I en el Dictamen 394/99:
“No obstant l'exposat, ha de subratllar-se que no obra en l'expedient memòria o cap informe
que justifique l'oportunitat o necessitat de la norma per a la defensa d'un interés públic no concretat,
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limitant-se la motivació d'esta al que s'ha dit per l'exposició de motius de l'avantprojecte que afirma amb paraules idèntiques a altres textos remesos a este òrgan consultiu- que l'interés públic residix en
este cas a permetre dotar a un ampli col·lectiu de professionals d'una organització adequada, capaç
de vetlar per la defensa dels seus interessos i d'ordenar l'exercici de la professió. Això és
particularment rellevant, en este cas en què l'activitat de decoració no consta en l'expedient que es
trobe sotmesa a regulació jurídica específica, en relació amb el seu accés i exercici. En efecte la
doctrina del Tribunal Constitucional ha mantingut que perquè es justifique objectivament la creació
d'un col·legi professional, és necessari, d'un costat, que la professió incorporada obligatòriament a la
corporació perseguisca fins d'indubtable interés públic i d'un altre, que la consecució dels dits fins i el
control de la responsabilitat de l'exercici de la professió exigisca la dita incorporació obligatòria (en
este mateix sentit, STC 132/89), la qual cosa habitualment hauria de manifestar-se per la regulació de
l'activitat, subjecta, en tot cas, a reserva de llei”.

A.7.- Fórmula “conforme” o “oït” el Consell en projectes normatius.
Finalment, respecte al compliment del que establixen els articles 2.5 de la Llei de
Creació del Consell Jurídic, i 6 del seu Reglament, l’últim paràgraf del preàmbul o exposició
de motius ha d’incloure l’expressió de si el Projecte normatiu s’aprova “conforme” amb el
Consell, en el cas d’haver atés les observacions essencials eventualment realitzades, o “oït”
en cas contrari: mandat que no s’ha complit, o s’ha fet de forma incorrecta, en els projectes
que van donar lloc als dictàmens 12/99, 56/99, 78/99, 187/99 (inclou la fórmula “amb el
dictamen previ”), 295/99 (utilitza l’expressió “conforme amb el dictamen” i no “conforme
amb el Consell Jurídic Consultiu”) i 326/99.
B) EXPEDIENTS RELATIUS A ACTES ADMINISTRATIUS SINGULARS.
Les consultes en este tipus de matèries (responsabilitat patrimonial, recursos
extraordinaris de revisió, contractació administrativa, etc., article 10, apartat 8é, lletres a) a g)
de la Llei de Creació del Consell) han estat, lògicament, les més nombroses: 373 dictàmens,
el 89,02% sobre el total dels emesos.
B.1.- Qüestions procedimentals, en general.
Pel que fa a les observacions que cal destacar respecte a qüestions procedimentals en
general, crida l’atenció, en molts casos, la defectuosa confecció de l’expedient, com a
traducció material del procediment.
Els aspectes formals a què es fa referència consistixen, principalment, en què
l’expedient continga un índex d’actuacions i documents, que convindria que estigueren
numerats i foliats en la totalitat; amb algun element de subjecció que dificulte l’extraviament
de part d’este. A més, quan es tracte de còpies, estes hauran de ser llegibles i estar
autenticades.
Qüestions, totes elles, de caràcter material i, si es vol d’ordre menor; però que poden
assolir gran rellevància: perquè l’òrgan que ha de resoldre i este propi Consell tinguen un
coneixement complet de totes les actuacions realitzades en el procediment; i que els ciutadans
facen ús del seu dret a conéixer l’estat de la tramitació del procediment i obtenir còpies dels
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documents continguts en estos. Per una altra part, des del punt de vista pràctic, la foliació de
l’expedient i la numeració dels seus documents no sols en facilita el maneig i en garantix la
integritat (de vegades és imprescindible en expedients molt voluminosos), sinó que permet
detectar ràpidament la falta d’algun document o d’algun foli. Així, podria citar-se, entre els
dictàmens que destaquen estos aspectes, els següents:
• Dictamen 20/99: La documentació no es trobava ordenada, l’índex era parcial, i
estaven sense numerar independentment els documents i el seu foliat.
• Dictamen 21/99: “Ha de recordar-se a la Conselleria consultant, que ha de remetre
sempre l’expedient foliat i precedit d’un índex general, amb número d’ordre o sèrie d’estos,
sobretot quan, com en el present cas, arriba a una extensió notable, i tots estos sense una
ordenació”.
• Dictamen 67/99: Documentació sense foliar, sense estar materialment units els
documents, i part d’estos són còpies sense adverar. Podria afirmar-se que no existix expedient
en què es formalitze cap procediment.
• Dictamen 118/99 i 238/99: Expedients no precedits d’un índex de documents, ni
numerats correlativament els folis que els componen.
• Dictamen 170/99: Documents desordenats sense numerar, sense foliar, ni precedits
de l’índex oportú.
• Dictamen 397/99: Sense índex.
En altres casos l’expedient no estava foliat, cosa que es va assenyalar en els
dictàmens: 13/99, 32/99, 33/99 i 67/99, entre altres.
Altres expedients contenien documents que eren còpies sense adverar, amb la qual
cosa manquen de força probatòria (STS de 13 d’octubre de 1987 i posteriors), en els
assumptes que van donar lloc als dictàmens següents: 13/99, (a més, algunes còpies eren de
difícil lectura); 32/99, (la major part de les còpies estaven sense autenticar); 41/99, (es
tractava de còpies de documents, encara que estiguen autenticades, ... no han estat
reprografiades amb qualitat suficient o estan incompletes, cosa que en dificulta la lectura, per
la qual cosa s’hauria de comprovar abans de la remissió de l’expedient a este Consell); 53/99,
“Ha d’advertir-se a la Conselleria consultant que ha de remetre els expedients amb les seues
còpies autenticades i amb la qualitat d’impressió suficient per a facilitar-ne la lectura, ja que
en ocasions estan molt mal fotocopiats”; 67/99, (còpies sense adverar, sense estar
materialment units els documents); 82/99, 92/99, 112/99 (autenticades algunes de les
fotocòpies, tanmateix, alguns folis resulten de molt difícil lectura); 123/99, 141/99, 151/99,
196/99, 197/99, 201/99, 213/99, 225/99, 237/99, 250/99, 251/99, 261/99, 320/99, 326/99,
345/99, 350/99, 413/99 i 416/99.
Un aspecte rellevant és el referent a la pròpia iniciació o no del procediment. Això és,
quan és possible la inadmissió de sol·licituds presentades pels particulars. En el Dictamen
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46/99, es va assenyalar que sols se la pot declarar en els casos previstos en l’article 89.4 de la
Llei 30/1992, i ha de concórrer causa degudament motivada per a declarar la inadmissió del
recurs. Si l’Administració considera que la sol·licitud (de recurs, reclamació, etc.) no reunix
els requisits assenyalats en l’article 70 de la Llei 30/1992, i els exigits, si s’escau, per la
legislació específica aplicable, ha de requerir l’interessat per a la reparació de conformitat
amb el que establix l’article 71 de la Llei 30/1992. La jurisprudència també ha declarat que la
inadmissió decretada en aplicació de l’article 89.4 té caràcter excepcional, i és necessari
“justificar que en la sol·licitud es pretén el reconeixement del dret inexistent o sense
fonament, ja que d’una altra forma es produiria indefensió de la part” (STS 7-3-97, entre
altres).

Un dictamen en què es va detectar una irregular inadmissió, juntament amb altres
defectes rellevants de la tramitació inicial del procediment, va ser el 200/99, en el qual este
Consell va assenyalar que:

No obstant això, la instrucció pròpiament dita va començar quan ja havien transcorregut
tretze mesos des que la reclamació havia sigut presentada, aspecte que este òrgan consultiu estima
que ha d'assenyalar, pel que fa a la inexplicable laxitud de l'òrgan instructor, contrària als principis
de celeritat i eficàcia, i fins i tot d'efectiva tutela, ja que, a poc que es repare, entre la data de la
notificació, -27 de desembre de 1996-, de la Resolució de la Secretaria General de 12 de desembre de
1996, i el 4 de novembre de 1997 en què la pròpia Secretaria acorda l'admissió de la reclamació, ha
transcorregut, sense cap justificació aparent, el termini legalment establit per a la instrucció i
terminació del procediment; i fins i tot prenent com a dies a quo el de la presentació pel particular de
la documentació que se li va sol·licitar per a esmenar el seu escrit inicial, -l'11 d'octubre de 1996-, no
sols ha transcorregut aquell, sinó també el de qualsevol pròrroga que hauria pogut acordar-se, la
qual cosa no s'ha donat en el procediment que s'estudia.

Menció a banda mereix la singular Resolució del secretari general, de 12 de desembre de
1996, en la qual s'atribuïx competència “per a la resolució del present expedient, de conformitat amb
el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre …”, quan el que esta disposa en l'article 142.2 és
que, amb caràcter general, la competència la té atribuïda l'òrgan corresponent de la comunitat
autònoma que, en el nostre cas, és el conseller de Sanitat, per la seua equiparació, en l'esfera estatal,
a aquell. Sense que l'article nové del Reglament d'Ordenació i Funcionament de la Conselleria de
Sanitat, aprovat pel Decret del Govern Valencià 37/1994, de 21 de febrer, habilite la Secretaria
General, per a inadmetre ad limine les reclamacions de responsabilitat patrimonial, ni hi ha cap
norma que habilite l'Administració per a declarar tal inadmissibilitat; i sabut és que tota actuació de
l'Administració ha d'estar fundada en una norma expressa que l'autoritze a resoldre.

Però és que, a major raó, sent una de les formes d'iniciar el procediment la que l'interessat
presente l'oportuna reclamació, -articles 142.1 de la Llei 30/1992 i article 4.1 del Reglament dels
Procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial-, i reunint
l'escrit presentat per la Sra. I. R. M., els requisits reglamentàriament establits, -article 70 de la Llei
30/1992 en relació amb l'article 6 del Reglament citat-, mai no va haver de declarar-se la inadmissió
d'aquella sinó, al contrari, instruir el procediment que corresponguera fins a la seua terminació per
mitjà de resolució que estudiara i resolguera totes les qüestions que, plantejades o no per la
interessada, -article 89 de la Llei 30/1992-, derivaren del procediment.
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Cal afegir a tot això, que el propi òrgan, implícitament revoca tan singular inadmissió,
acordant, per mitjà de model normalitzat, -foli 74 de l'expedient-, la incoació de què ara es dictamina,
i es conclourà la falta d'atenció adjectiva que s'ha correspost a l'impuls del particular administrat.
En qualsevol cas, la instrucció del procediment va començar per mitjà de resolució del mateix
òrgan que inicialment havia disposat la seua inadmissió, encara que sense revocar-la ni reformar-la
expressament”.

També pel que fa a qüestions procedimentals es pot assenyalar que l’Administració no
va sol·licitar l’acreditació de la representació en els expedients en els quals van recaure els
següents dictàmens: 43/99, 115/99, 185 i 186/99 (encara que en este es va presumir que
obrava en els arxius de la Conselleria).
O no va exigir l’acreditació de la titularitat del dret afectat per la qual cosa es
reclamava en els assumptes sobre els quals es van dictar els següents dictàmens: 115/99 i
204/99.
Un aspecte preocupant, tot i haver-se millorat, en línies generals, la tramitació dels
expedients, és el de les dilacions excessives en la seua tramitació.
Així, poden citar-se, entre altres, els dictàmens 36/99, 43/99 en què van transcórrer
més de dos anys entre la reclamació i la proposta de resolució; o el Dictamen 92/99 en què
transcorren quasi deu mesos des de la presentació de la reclamació fins que es resol iniciar el
procediment, o el Dictamen 114/99 en el qual entre la proposta de resolució i el seu anterior
acte d’instrucció van transcórrer onze mesos sense practicar-se cap actuació. En tots estos
casos s’ha assenyalat en el dictamen la irregularitat d’estes dilacions.
Respecte a l’ús del valencià per l’Administració, en l’exercici objecte de la present
Memòria pot afirmar-se que s’ha millorat en el compliment de l’article 11 de la Llei 4/1983,
d’Ús i Ensenyament del Valencià i l’article 36.2 de la Llei 30/1992, que remet a aquella: la
instrucció dels procediments ha de fer-se en la llengua elegida pel particular. Així, davant del
nombre relativament elevat de l’any 1998, en l’any 1999 sols s’ha detectat la irregular
instrucció en castellà dels procediments iniciats a instància de part en valencià en quatre
ocasions: dictàmens 68/99, 181/99, 223/99 i 406/99; i, en este últim, s’instruïx parcialment en
valencià, tot i subsistir la irregularitat de realitzar distints actes de comunicació en castellà.
Aspecte a destacar és el relatiu al tràmit de prova, que no sols és essencial a efectes de
protegir els drets dels administrats; sinó que, a més, en el procediment administratiu ordinari
adquirix uns perfils propis, en establir la Llei que “quan l’Administració no tinga per certs els
fets al·legats pels interessats o la naturalesa del procediment ho exigisca, l’instructor d’este
acordarà l’obertura d’un període de prova... L’instructor del procediment sols podrà rebutjar
les proves proposades pels interessats quan siguen manifestament improcedents o
innecessàries, mitjançant resolució motivada” (article 80, apartat 2n i 3r, de la Llei 30/1992).
Tot això sense perjudici del que establixen els procediments especials.
Respecte a esta qüestió transcendent per a l’adequada instrucció dels procediments i el
respecte dels drets dels administrats, sense incórrer en indefensió d’estos, sembla rellevant
recordar les consideracions relatives a les proves contingudes en el Dictamen 22/99:
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“res no impedix que l'instructor puga acordar, en la fase instructora d'un procediment
administratiu, l'admissió i la pràctica de prova pericial, i acomodar la seua actuació al que establixen
els articles 610 a 632 de la Llei d'Enjudiciament Civil, i no resulta tampoc correcte afirmar que la
prova pericial que puga practicar-se en via administrativa quede substituïda, sense més, pels judicis o
informes escrits que el personal facultatiu -mèdic- al servici de l'Administració, puguen emetre.
I així, l'instructor, a posteriori, vençut el termini per a la proposició i pràctica de prova, va
rebutjar, per innecessària, la pericial no practicada durant el període probatori, i cal advertir, a estos
efectes, que el rebuig de la dita prova, com de les restants, no sols ha d'acordar-se quan, si és
procedent, esta resulte improcedent o innecessària, sinó “manifestament” improcedent o innecessària
(article 9 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, amb relació a l'article 80, apartat 3, de la Llei
30/1992, de 26 de novembre), i per mitjà de resolució motivada.
Anàleg procedir i resultat va succeir amb la prova testifical proposada per la representació
lletrada de la reclamant, també rebutjada per innecessària a posteriori per l'instructor, entenent que
es considerava ultimada la instrucció per l'informe de funcionament i els informes complementaris
aportats a l'expedient, la qual cosa ha de redundar en l'afirmació d'este Consell que els mitjans de
prova -uns o altres- no queden a la lliure disponibilitat de l'instructor, ni resulten intercanviables, ni
redundant que s'utilitzen tots els mitjans probatoris possibles per a aclarir els fets que van succeir o
com van poder influir uns sobre altres, ja que això reforça la convicció de l'instructor i dels qui
puguen intervenir o valorar posteriorment l'actuat.
Qüestió distinta seria apreciar si la instrucció donada ha causat indefectiblement indefensió a
la reclamant, pel que fa a què si el conjunt dels documents aportats i de la prova practicada permeten
una determinada valoració, no és menys cert que, quant al fons de l'assumpte, només seria possible,
com a màxim, una avaluació parcial dels fets succeïts, no tant perquè hagen pogut sostraure's de
coneixement circumstàncies determinants per a aclarir el que ha succeït, sinó perquè de la instrucció
parcial practicada es deriva, sobretot, un coneixement insuficient de com i en quina mesura van
influir unes circumstàncies concretes en altres”.

Per la qual cosa es va concloure que procedia completar la instrucció.
També cal destacar el pronunciament del Dictamen 349/99, sobre denegació de la
prova testifical proposada:
“Ara bé, referint-nos a la prova proposada pel reclamant, cal significar en relació amb la
testifical sol·licitada que només es va denegar expressament i motivadament per l'instructor del
procediment respecte de la tutora de la xiqueta, tenint en compte que habitualment no es trobava al
Centre escolar durant l'horari del menjador, per la qual cosa la seua possible declaració es va
qualificar d'innecessària.
No obstant això, respecte de la testifical de M. J. S. S. res no es va acordar ni es va practicar,
si bé va quedar determinat en el procediment que la dita persona era tan sols una alumna del col·legi,
matriculada en 8é curs d'Educació General Bàsica durant el curs escolar que van ocórrer els fets. Per
tant, ha de recordar-se, segons establix l'article 80.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que l'instructor del
procediment només pot rebutjar les proves proposades pels interessats per mitjà de resolució
motivada, la qual cosa pressuposa que tal denegació siga expressa i escrita, a més de raonada”.

Qüestió preocupant, que ha sorgit en bastant expedients de responsabilitat patrimonial,
és la relativa a incorporar com a informe pericial, “en qualitat de prova documental”,
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l’aportat per la companyia asseguradora amb la qual l’Administració té contractada pòlissa de
responsabilitat civil. Per la seua claredat, indiquem ací un fragment del Dictamen 272/99:
“Este òrgan consultiu estima que cal posar de relleu el procedir de l'òrgan instructor, en
donar trasllat de les actuacions i en sol·licitar un “informe pericial que tindrà el caràcter de prova
documental”, a l'entitat asseguradora amb qui puga tenir subscrita la Conselleria de... pòlissa de
responsabilitat
.
En primer terme, és d'assenyalar que el procediment administratiu, impulsat per la denúncia
formulada per la Sra. J. S. P., en este cas, no és un procediment sotmés a publicitat i en el qual puga
tenir intervenció cap persona o entitat que no reunisca la qualitat d'interessat. I, en segon lloc, resulta
evident que l'entitat amb què podria tenir-se subscrita pòlissa de responsabilitat pels actes derivats de
prestacions sanitàries portades a terme pel personal sanitari afecte a la Conselleria, no té aquella
qualitat d'interessada, ja que, entre altres raons, siga quina fóra la resolució que caiguera en
l'expedient, mai no podria afectar-li, sense perjudici de les relacions, merament internes entre
assegurada i asseguradora, que pogueren derivar.
Però és que, amb independència que se li està donant a conéixer a un tercer el contingut d'un
procediment que li és totalment alié, també resulta incomprensible l'actuar de l'òrgan instructor que,
amb la seua singular fórmula de procedir, pretén crear un nou mitjà probatori, no previst en la Llei,
que és el de l’“informe pericial amb caràcter de prova documental”, que no pot produir cap efecte en
este procediment, i que este Consell Consultiu no ha tingut en compte per a emetre el present
dictamen.
En efecte, si el que l'instructor, -en el cas que fóra pertinent o així ho estimara-, pretenguera,
conforme a l'article 631 de la Llei d'Enjudiciament Civil, sol·licitar informe a un dels organismes a
què es referix tal precepte, hauria de donar compte de tal pretensió, expressant els extrems sobre els
quals hauria de versar el dictamen, perquè, la instant de l'expedient, com a part interessada, poguera
addicionar als que formulara l'instructor, qualssevol altres extrems sobre els quals hauria de
pronunciar-se l'organisme, corporació o col·legi, de qui se sol·licitara. I no fet així, la prova és no
sols inoficiosa, sinó falta del menor rigor i de garantia per a l'administrat.
D'un altre costat, si el que es pretenia era la pràctica d'una prova documental, també hauria
de donar-se trasllat d’esta a la interessada que va promoure l'expedient, perquè poguera, així mateix,
ampliar-la o no, segons al seu dret convinguera. Però és que l'instructor confon “document” amb, si
és procedent, “prova documental”, perquè encara que tal informe vinguera al procediment de forma
tan extravagant com ho és el ser aportat per l'advocat de la companyia asseguradora, per mitjà de la
seua compareixença, és evident que, datat a Madrid el dia 4 de novembre de 1997, i no havent sigut
ratificat per qui l'emet dins del procediment, cap valor pot tenir als efectes de resoldre la denúncia o
reclamació sobre la qual es dictamina”.

Relacionat amb el tràmit de prova, ja que també servix per a l’esbrinament dels fets
ocorreguts és l’informe de funcionament del servici que exigix preceptivament l’article 10
del Reglament aprovat pel Reial Decret 429/1993. Resulta destacable, perquè posa de relleu
les dificultats que en ocasions té l’instructor d’obtenir-lo, l’expedient que va donar lloc al
Dictamen 419/1999, en què va haver de requerir-lo en cinc ocasions, cosa que va comportar la
dilació indeguda del procediment i la necessitat de suspendre la seua tramitació.

141

També resulta destacable la insuficiència en la determinació dels fets i coincidències
descrits en alguns informes de funcionament, cosa que pot portar aparellat importants
conseqüències per a l’Administració. Resulta interessant, respecte d’això, el Dictamen
317/99:
“En opinió d'este òrgan consultiu, com també del Servici Jurídic de la Conselleria, els
documents que consten en l'expedient no permeten conéixer les circumstàncies concurrents en la
producció del dany. I si bé la prova dels fets en principi li correspon al reclamant, en el supòsit es
dóna per cert el fet danyós, l'Administració educativa haurà de col·laborar estretament per a
determinar l'exactitud dels fets, cosa que no ha realitzat. Esta insuficiència podria, en principi,
conduir a la retroacció de les actuacions i complement de l'expedient.
No obstant això, es pot subratllar que retrotraure en este moment les actuacions o acordar
que l'expedient siga completat amb els actes d'instrucció necessaris per a conéixer aquells, aniria
contra els principis d'economia, celeritat i eficiència que ha d'informar l'activitat administrativa. Per
això, tenint en compte el presumible o almenys possible risc existent en l'exercici que s'està realitzant,
el seu caràcter “curricular”, la quantia de la indemnització sol·licitada (6.000- pessetes), el temps
transcorregut des de la producció del dany (1 any), i entenent imputable a l'Administració la
deficiència o irregularitat en la tramitació del procediment -en no haver desplegada l'actuació
necessària per al coneixement dels fets- este Consell entén ajustat a dret concloure que la sol·licitud
d'indemnització ha de ser estimada, i ha de ser abonada al reclamant la quantitat de 6.000- pessetes.
Partint de la referida insuficiència de la instrucció qualsevol altra solució que necessàriament
hauria de procedir a completar l'expedient suposaria, en tot cas, un major cost per a l'Administració,
i possible obstrucció de l'efectiva tutela de drets del reclamant”.

O en els expedients objecte dels dictàmens 33/99, 287/99, 339/99, 347/99 i 351/99, en
què l’escassa aportació de fets o elements de judici sobre com va ocórrer l’accident i quines
circumstàncies el van envoltar, no van permetre acreditar la ruptura del nexe causal, amb la
conseqüència d’estimar-se la reclamació de responsabilitat patrimonial.
En determinats casos, bastant nombrosos, el Consell ha significat el defectuós
contingut de la proposta de resolució, bé per contenir expressions pròpies de la resolució,
bé per no anar subscrites per cap òrgan proponent, o anar subscrites per l’òrgan competent per
a resoldre, i no per qui li ho proposa a este.
Així, la proposta de resolució estava firmada per l’òrgan competent per a resoldre, en
els expedients que van donar lloc als dictàmens: 1/99, 2/99, 3/99, 4/99, 5/99, 6/99, 7/99,
215/99, 216/99, 217/99, 218/99 i 230/99.
En el que va ser objecte del Dictamen 14/99, la proposta de resolució estava sense
firmar per l’instructor.
Al contrari, ni tan sols va existir proposta de resolució en els procediments objecte
dels següents dictàmens: 88/99, 96/99 i 269/99 (no obstant això es va deduir la voluntat de
resoldre de l’expedient), 173/99, 174/99, 185 i 186/99 (en què va existir informe que podia
complir eixa funció).
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Una qüestió d’enorme importància en la instrucció dels procediments és la relativa a
les notificacions, ja que en cas realitzar-se defectuosament pot generar la nul·litat del
procediment per l’eventual indefensió generada amb la consegüent retroacció d’actuacions.
Per això, resulta convenient recordar, amb el Dictamen 27/99, que respecte a
“les notificacions dels actes administratius, els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992 i el Decret
1653/1964, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels servicis de correus, establixen els
requisits exigits per a la validesa d’estes, és a dir, perquè efectivament conste la recepció per
l'interessat, la data, la identitat i el contingut de l'acte notificat.
Si l'entrega es realitza a una altra persona haurà de fer-se constar la identitat i la condició
del firmant, la raó de la seua permanència al domicili de l'interessat, la seua firma i la data de
recepció.
Estos requisits tenen per finalitat el que es puga aconseguir la seguretat que la notificació ha
complit els fins que li són propis, és a dir, donar a conéixer al destinatari l'acte de què es tracte i els
recursos amb què compta davant d'ell, i també, el que puga constar la data en què va tenir lloc la
pràctica de tal acte de comunicació, a fi de poder determinar en el seu moment, si els recursos que
l'interessat puga interposar ho foren dins dels terminis establits. Estes exigències formals es
justifiquen en el sentit i en la mesura en què complisquen una finalitat pràctica, com és la constància
de la condició del firmant receptor que permeta presumir que el destinatari arribarà a rebre la
documentació inicialment entregada a este.
No obstant això, pot observar-se que en els resguards de les notificacions que consten en
l'expedient apareixen únicament una data, una firma il·legible i una sèrie de números, mentre que no
s'indica el nom ni la condició del firmant. Requisits estos que resultarien indispensables per a la
validesa de la notificació, tal com ho indica la jurisprudència: «la plena identificació de la persona
que rep la notificació és un element subjectiu exigit jurisprudencialment amb el major rigor, quan
aquella no és l'interessat (...)», SSTS 9 i 16 d’octubre 1989.
No obstant això, de l'expedient es deduïx clarament que a l'interessat li han anat arribant
totes les comunicacions de l'Administració, per la qual cosa ha d'entendre's que estes notificacions
produïxen els seus efectes a partir de la data en què l'interessat ha realitzat actuacions que suposen el
coneixement del contingut de l'acte o resolució objecte de la notificació, o interpose el recurs
procedent (article 58.3 Llei 30/1992)”.

En el procediment al qual es va incorporar el Dictamen 74/99, la notificació va ser
firmada per algú amb un DNI que no es va comprovar a qui corresponia, cosa que té encara
major rellevància si es tracta d’un procediment sancionador, com era el cas analitzat.
Per una altra part, en determinats assumptes este Consell ha detectat la irregular o
innecessària utilització de la facultat d’acumular procediments a l’empara de l’article 73 de
la Llei 30/1992:
• Dictamen 18/99: Es van presentar dues revisions d’ofici [de llicència d’obertura i
d’obres] que van donar lloc a dos procediments o, en el seu defecte, a la seua acumulació, que
no consta (es va instruir un sol procediment). A més, el Consell Jurídic entén que no procedia
l’acumulació, i sols va entrar a conéixer-ne un: la revisió d’ofici de la llicència d’obertura.
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• Dictamen 20/99: Dos recursos extraordinaris de revisió acumulats sense que conste
acord exprés d’acumulació.
• Dictamen 196/99: L’Administració Pública entén que la reclamació de la
interessada, posteriorment difunta, i la dels seus presumptes havent-causa es una sola
reclamació. No obstant això, sent distints reclamants i diferent petitum, s’hauria d’haver
tramitat com a sol·licituds diferents i, si s’escau, haver-se acumulat.
En un supòsit distint es troba allò analitzat en el Dictamen 359/99:
“De l'enumeració realitzada es deduïx que distints interessats van formular idèntiques
sol·licituds pels mateixos fets, davant de diverses administracions públiques (Confederació
Hidrogràfica del Xúquer i ajuntaments de Xeraco i Gandia), i almenys dues d'estes van arribar
(Confederació Hidrogràfica del Xúquer i Conselleria consultant) a ser admeses a tràmit. No obstant
això, únicament s'ha remés a este Consell la sol·licitud, inicialment presentada davant de la
Confederació Hidrogràfica, del Sr. A. -i sense donar notícia certa sobre les altres actuacions- quan
el cert és que presumiblement podrien existir altres procediments administratius instruïts respecte als
mateixos fets, fins i tot per distintes administracions. És per això que podrien haver-se practicat actes
d'instrucció o estar en eixos expedients documents que resulten rellevants per a la formació de
l'opinió d'este òrgan consultiu. No obstant això, este Consell no ha rebut cap documentació
relacionada amb eixos expedients, ni tan tan sols sobre l'estat de la seua tramitació.
Pel que s'ha exposat, i tal com s'ha dit, este Consell estima que resulta probable que hi haja
distints expedients que versen sobre els mateixos fets. Si això fóra així, resultaria aconsellable que, en
virtut del que disposa l'article 73 de la Llei 30/1992, s'acumularen els distints expedients, després de,
si és procedent, la resolució d'un eventual conflicte competencial”.

Un altre tràmit que resulta essencial en la instrucció dels procediments administratius
és el d’audiència, respecte al qual s’han pronunciat els següents dictàmens:
• 46/99: Acreditada la falta de comunicació a l’interessat del tràmit d’audiència, que
determina la indefensió en privar-lo de la possibilitat de proposar proves, formular
al·legacions, i en definitiva justificar la seua pretensió en el procediment, el Consell va decidir
que procedia la retroacció d’actuacions.
• 54/99: Es va ometre el tràmit d’audiència a l’interessat, regulat en l’article 84 de la
Llei 30/1992. No obstant això, el citat precepte permet que es puga prescindir d’este tràmit
d’audiència quan no figuren en el procediment, ni siguen tinguts en compte en la resolució,
altres fets ni altres al·legacions ni proves que les adduïdes per l’interessat.
• 67/99: No es va concedir tràmit d’audiència a la interessada amb vista de les
actuacions.
Referit específicament a procediments de responsabilitat patrimonial, l’article 11 del
Reglament aprovat pel Reial Decret 429/93, preveu que: “en notificar als interessats la
iniciació del tràmit se’ls facilitarà una relació dels documents que consten en el
procediment, per tal que puguen obtenir còpia dels que estimen convenients”. En l’expedient
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al qual es va incorporar el Dictamen 266/99 no es va concedir el tràmit de vista i audiència, i
es va remetre la citada relació de documents. En els procediments en què es van dictar els
dictàmens 270/99, 287/99, 291/99 i 313/99, tampoc es va incorporar esta relació, encara que
la comunicació afirmava que aquella s’hi adjuntava. En el que va donar lloc al Dictamen
323/99 la relació sí que es va remetre, però sols feia referència a alguns dels documents.
Quant a la consideració de l’eventual concurrència de litispendència, el Consell
Jurídic ha reafirmat la seua línia doctrinal, seguint el criteri del Consell d’Estat. En síntesi, es
tracta d’establir en quins supòsits l’Administració ha de resoldre, encara que es trobe pendent
un procés judicial; i en quins ha d’abstenir-se de fer-ho precisament per existir aquell procés.
S’ha afirmat, amb caràcter general, que s’ha d’apreciar la concurrència de
litispendència, i per tant l’Administració s’ha d’abstenir de resoldre fins que finalitze el
procés judicial, en els casos de procediments de revisió d’ofici. Així s’ha pronunciat el
Consell en els dictàmens 80/99, 397/99 i 407/99, afirmant en el segon d’estos que:
“Respecte d'això ja es va manifestar este Consell en els seus dictàmens 166/97, 38/99 i 39/99,
en assumptes semblants sobre autorització d'obertura de farmàcies, en els quals, seguint el criteri del
Consell d'Estat, s'indicava que existix un principi general, consagrat per les lleis processals i acceptat
sense cap discussió per la doctrina i jurisprudència, en virtut del qual quan un assumpte es troba sub
iudice, cap altre jutge o Tribunal pot entrar a conéixer d'este; en el fons del qual subjau el principi
non bis in ídem, que es projecta en les dues clàssiques excepcions de litispendècia (cap altre procés
simultani sobre el mateix assumpte) i de cosa jutjada (cap altra decisió sobre el ja decidit).
Així mateix, s'aborda en aquells la qüestió de decidir si esta mateixa regla de tancament
processal i absorció plena de tota la competència per a conéixer de l'assumpte, per part del jutjador
cridat a decidir un determinat plet, també s'ha d'aplicar en els procediments administratius, i,
concretament, en el procediment de revisió d'ofici. La resposta, -es va indicar-, necessàriament ha de
ser afirmativa, per moltes raons. “En primer lloc, perquè el fonament últim del principi (estalviar
esforços processals innecessaris i evitar possibles resolucions contradictòries) és igualment vàlid i
aplicable en els procediments administratius. Es pot discutir la competència de l'òrgan decisori, per
mitjà de la incoació d'una qüestió de competència que provoque la cancel·lació d'un procediment
indegudament plantejat. Però el que no s'admet és que, una vegada iniciat un procediment, puga
obrir-se un altre sobre el mateix assumpte, abans que el primer haja quedat definitivament resolt o
cancel·lat’”.

Al contrari, no es pot apreciar litispendència quan es tracta de procediments en els
quals s’ha instat un recurs extraordinari de revisió: l’Administració haurà de dictar resolució
encara que existisca procés judicial pendent. Així es pronuncia, entre altres, el Dictamen
379/99:
“Pel que fa a la compatibilitat d'un recurs extraordinari de revisió en via administrativa amb
la pendència d'un recurs contenciós administratiu sobre la mateixa Resolució, tant este Consell
(dictamen núm. 36/1997) com el Consell d'Estat (dictamen núm. 129, de la doctrina legal de l'any
1995) entenen que eixa pendència no ha d'erigir-se en obstacle que impedisca o demore la decisió del
recurs administratiu”.

No obstant això, cal assenyalar que el deure de resoldre encara que existisca pendència
jurisdiccional, ha d’implicar una coordinació entre els servicis jurídics i òrgans instructors de
les distintes conselleries, amb el Gabinet Jurídic de Presidència.
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Finalment, pel que fa a qüestions procedimentals en general, en dos expedients
sotmesos a Dictamen es va detectar una insuficient motivació dels actes administratius i, en
altres, les referències normatives eren incompletes (els numerats amb el 118/99 i 128/99).
Encara que són tan sols dos els casos, es destaquen per la transcendència que té
l’exigència legal de motivació en els actes administratius (article 54 de la Llei 30/1992), ja
que al capdavall és la que permet conéixer les raons per les quals s’ha pres, si s’escau, la
decisió i, en definitiva, poder combatir-les, si s’escau, mitjançant el recurs oportú.
- Utilització de la fórmula “conforme” o “oït” el Consell:
A l’igual que s’ha assenyalat respecte als projectes normatius, també s’ha detectat, en
determinats supòsits, l’ús incorrecte, en les resolucions que posen fi als procediments, de la
fórmula de si aquella s’adopta “conforme” o “oït” el Consell. En efecte, els articles 2.5 de la
Llei de Creació del Consell Jurídic, i 6 del seu Reglament, establixen que “les... resolucions
de l’Administració sobre assumptes dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu, expressaran si
s’adopten conforme amb el seu dictamen, o s’aparten d’este. En el primer cas, s’usarà la
fórmula ‘conforme amb el Consell Jurídic Consultiu’, en el segon, la d’‘oït el Consell Jurídic
Consultiu’”.
Prescripció legal que ha estat incorrectament aplicada en els supòsits següents:
En deu resolucions dictades en 1999 “oït el Consell Jurídic Consultiu”, la fórmula
emprada no ha estat esta. En huit d’estes consta en la resolució que s’ha adoptat “vist el
Dictamen emés pel Consell Jurídic Consultiu” (les dictades després dels dictàmens 595/98,
33/99, 34/99, 38/99, 188/99, 189/99, 276/99 i 287/99). En una altra d’estes, la resolució
afirma que és conforme amb el Consell, quan en realitat és “oït” (Dictamen 685/98). I,
finalment, en l’acord adoptat després del Dictamen 679/98, no es fa referència a si s’adopta
“conforme” o “oït” el Consell.
En sis resolucions dictades en 1999 en el contingut de les quals havia de constar la
fórmula “conforme amb el Consell Jurídic Consultiu”, l’emprada ha estat incorrecta. En dues
d’estes, es va emprar la fórmula “vist el dictamen del Consell Jurídic”, no obstant ser
conformes amb este (dictàmens 129/99 i 266/99). En altres s’ha fet constar simplement que
l’expedient va ser informat pel Consell (resolució dictada en el procediment en què es va
aprovar el Dictamen 311/99) o, de forma similar, que el Consell havia evacuat Dictamen
(resolució del procediment objecte del Dictamen 587/98). En un altre no se cita cap fórmula,
encara que la resolució seguix el criteri del Consell (Dictamen 670/98). I, finalment, la
resolució recaiguda després el Dictamen 542/98 va utilitzar la fórmula “conforme amb el
Consell” però fixa una quantia indemnitzatòria menor a l’assenyalada per este Consell.

B.2.- Dret transitori.
Esta matèria ha estat analitzada en diversos dictàmens, ja que és una de les qüestions
que més problemes pràctics sol plantejar, i cal destacar en l’any 1999, objecte de la present
Memòria, el de l’aplicació de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
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Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per la modificació introduïda per la Llei
4/1999, de 13 de gener, que va entrar en vigor el 14 d’abril. Aplicació en el temps d’una o
altra norma que va ser analitzada en els dictàmens 198/99 i 238/99.
La disposició transitòria segona de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de Modificació de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de
Règim Administratiu Comú, establia:
“Segona. Aplicació de la llei als procediments en tramitació.
Als procediments iniciats abans de l’entrada en vigor de la present llei no els serà d’aplicació
esta, i es regiran per la normativa anterior.
No obstant això, sí que els resultara d’aplicació el sistema de revisió d’ofici i de recursos
administratius regulats en la present llei”.

El segon dels dictàmens citats, el 238/99, va afirmar que:
“El legislador, per mitjà del paràgraf segon de la citada disposició transitòria, ha pretés
concloure la polèmica doctrinal que va plantejar el text de la repetida disposició transitòria segona
de la Llei 30/1992, en la disposició transitòria segona de la qual només constava un precepte
semblant al del primer paràgraf transcrit.
En efecte, la interpretació sostinguda per la doctrina en relació amb l'aplicació de la Llei
30/1992, als procediments en tramitació en el moment de la seua entrada en vigor, no va ser pacífica,
en dissentir sobre l'abast del terme “procediment” utilitzat en la seua disposició transitòria segona.
Així, per a un sector doctrinal, en via administrativa existixen diversos procediments
autònoms o independents: 1) El procediment que finalitza en la “resolució” administrativa. 2) Els
procediments de recurs o revisió.
De tal forma, en virtut de la disposició transitòria segona de la Llei 30/1992, el règim de la
Llei de Procediment Administratiu de 1958 seria aplicable a tots els procediments en tramitació en la
data de la seua entrada en vigor, foren de “resolució” o recurs o revisió. El nou règim que establix la
Llei 30/1992, seria aplicable als procediments de recurs i revisió que s'iniciaren després de la seua
entrada en vigor, en tractar-se de procediments independents del de l'acte objecte de recurs o revisió.
Per a un altre sector doctrinal, al contrari, el procediment administratiu és únic, encara que
integrat per diverses fases: 1a: Fase de resolució. 2a: Fase/s de recurs o revisió. Segons esta
concepció -que coincidia amb l'anterior en l'aplicació de la Llei de 1958 als procediments de
“resolució”, recurs i revisió en tramitació-, es va mantenir, davant d'aquella, que a la revisió i els
recursos que s'interposaren contra els actes en primera fase de tramitació en el moment de l'entrada
en vigor de la Llei 30/1992, -i que per tant serien interposats després de la seua entrada en vigor-, els
seria també aplicable la normativa de la Llei de 1958, en entendre que el procediment és el mateix i
no conclou fins a la finalització de la segona fase.
Com abans es va exposar, este Consell entén que el segon paràgraf de la disposició
transitòria segona de la Llei 4/1999, de 13 de gener, pretén resoldre la polèmica doctrinal que va
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plantejar el text de la repetida disposició transitòria segona de la Llei 30/1992, establint, en línia amb
la primera posició doctrinal citada, que als procediments que estiguen en tramitació en la data de
l'entrada en vigor de la Llei 4/1999 (siguen de “resolució” o de recurs o revisió), els serà d'aplicació
la normativa anterior, açò és, la continguda en la Llei 30/1992.
D'acord amb això, iniciat el procediment objecte de l'expedient sotmés a consulta el 22 de
febrer de 1999, açò és, abans de l'entrada en vigor de la Llei 4/1999, -que va tenir lloc el 14 d’abril-,
es continuarà regint per la Llei 30/1992, i en concret segons el règim d'anul·lació d'actes
administratius regulat en el seu article 103”.

B.3.- Responsabilitat patrimonial.
Els expedients instruïts en matèria de responsabilitat patrimonial per l’Administració
autonòmica han de ser necessàriament remesos a este Consell per a la consulta preceptiva
prevista en l’article 10.8.a) de la Llei de creació.
En esta matèria, igual que en anys anteriors, el nombre de dictàmens ha estat el més
nombrós: 322, encara que el percentatge ha disminuït: el 70,77% sobre el total d’assumptes
dictaminats (davant del 80,16% de l’any 1998).
Alguns defectes en la instrucció ressenyats en l’apartat anterior s’han detectat amb
ocasió de dictaminar procediments de responsabilitat patrimonial.
La importància d’esta matèria, així com el nombre d’assumptes dictaminats fa que se
li dedique en la present memòria una atenció destacada.
- Requalificació per l’Administració de les reclamacions prèvies a l’exercici de les
accions civils i laborals com ara reclamacions patrimonials.
La requalificació per l’Administració de l’acció exercitada pel particular ha estat
objecte de nombrosos pronunciaments, com ja ho va ser l’any anterior.
No obstant això, en esta matèria s’han produït canvis normatius substancials. En
efecte, quan un particular sofrix un dany o lesió tenia, en principi, tres opcions: presentar una
reclamació prèvia a la via jurisdiccional civil, a la via judicial laboral, o una reclamació de
responsabilitat patrimonial.
Eixa triple opció donava lloc, conseqüentment, a què les reclamacions per danys i
perjudicis davant de l’Administració pogueren revisar-se, en seu jurisdiccional, en tres ordres
distints: el civil, el social i el contenciós administratiu.
Hi va haver, respecte d’això, pronunciaments divergents del propi Tribunal Suprem,
en què un o altre ordre sol·licitava per a si la competència per a conéixer d’estes
reclamacions. Polèmica esta que, per sabuda, no sembla necessari insistir-hi.
En qualsevol cas, resulta actualment pacífic entendre que els recursos en seu
jurisdiccional de les reclamacions per o amb ocasió dels danys derivats de l’assistència
sanitària, s’han de resoldre per l’ordre contenciós administratiu.
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Com recordava l’acte de la Sala de Conflictes del Tribunal Suprem de 25 de març de
1999, amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i del
reglament de procediment en matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat pel Reial Decret
429/1993, de 26 de març, s’ha restablit en favor de l’ordre contenciós administratiu el principi
d’unitat jurisdiccional per al coneixement d’estes pretensions de responsabilitat patrimonial
de l’Administració.
Afirma l’acte citat que “resulta patent que, en efecte, la Llei 30/1992 ha tornat al
sistema d’unitat jurisdiccional en matèria de responsabilitat patrimonial de les
administracions públiques per la doble via de la unificació del procediment administratiu per
a la reclamació de la indemnització, conforme al que resulta dels articles 145.1 i 142.6 i
aplicable, sens dubte, amb el decidit propòsit d’acabar amb la gràficament anomenada
‘lamentable peregrinació jurisdiccional’ incompatible, a més, hui, amb l’abast general i
unitari que ostenta el principi de responsabilitat patrimonial directa i objectiva de
l’administració pública ...”.
No obstant això, després de l’entrada en vigor de la reiterada Llei 30/1992, es van
produir alguns pronunciaments d’ordres distints del contenciós administratiu que sol·licitaven
per a si la competència. Qüestió, que en paraules de l’acte citat, està resolta “hui ja de manera
indiscutible a tenor de l’article 2 e) de la nova Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de l’article 9.4 paràgraf 2 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial, modificada per la Llei 6/1998, de 13 de juliol”.
L’any 1999 els pronunciaments respecte d’això han estat nombrosos, i es poden
sistematitzar de la manera següent:
1) El Consell no va admetre que es poguera resoldre sobre el fons de l’assumpte, com
a responsabilitat patrimonial, en els assumptes sobre els quals van recaure els dictàmens
següents, en els quals es reflectix el problema de no sol·licitar al reclamant la requalificació
expressa de la seua acció:
• Dictamen 90/99: Reclamació prèvia a la via laboral, requalificada com a
responsabilitat patrimonial sense notificar-ho al reclamant: rellevant el distint termini de
prescripció (cinc anys segons l’article 43 LGSS i STS 5-6-91): procedix resoldre allò instat i
no una reclamació de responsabilitat patrimonial.
• Dictamen 97/99: Reclamació prèvia a la via judicial civil, en la qual en el tràmit
d’audiència insistix en tal naturalesa: procedix resoldre-la com a tal, i no com a reclamació de
responsabilitat patrimonial.
• Dictamen 127/99: Es va presentar una “reclamació”, innominada, encara que la
causa petendi era el reintegrament de despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries
privades. L’Administració Pública la va requalificar com de responsabilitat patrimonial. En
fase d’al·legacions va incrementar la quantia de la reclamació inicial, incloent-hi seqüeles i
dies de baixa, davant d’això l’Administració va desglossar l’expedient en dos: un de
reintegrament de despeses, i un altre de responsabilitat patrimonial, cosa que no procedia.
Fins i tot encara que hagueren estat dos procediments distints s’haurien d’haver acumulat, ja
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que es tractava de la mateixa causa petendi, encara que s’al·leguen títols jurídics distints. De
fet, en este cas, es va desestimar per l’Administració el reintegrament de despeses i va donar
lloc a una sentència del Jutjat del Social que no sols valora l’actuació dels servicis sanitaris
privats, sinó també dels públics, amb la finalitat d’estimar o no procedent el reintegrament de
despeses.
• Dictamen 334/99: Reclamació prèvia a la via judicial social, l’Administració Pública
requalifica, el reclamant presenta demanda davant la jurisdicció social i la representació
lletrada de la Generalitat Valenciana al·lega excepció de falta de reclamació prèvia, el Consell
va concloure que existia litispendència, i, per tant, no podia entrar en el fons de l’assumpte
sense perjudici que es puga aprofitar part de la instrucció si consentix la requalificació.
I, com a exemple del problema de requalificar sense consentiment exprés del
reclamant, cal citar:
• Dictamen 281/99: “Reclamació prèvia a la via jurisdiccional”, l’Administració
Pública requalifica, el reclamant no l’admet expressament, però tampoc la rebutja. Formulada
proposta de resolució, la representació lletrada de la Generalitat Valenciana sol·licita còpia
dels antecedents perquè havia interposat demanda davant la jurisdicció social. També en este
cas el Consell va apreciar que existia litispendència, sense incidir en cap valoració respecte a
la idoneïtat de la via processal elegida pel reclamant.
2) En canvi, este Consell sí que va admetre la requalificació, entre altres, en los
assumptes següents:
• Dictamen 10/99: Es va entendre que existia admissió tàcita de la requalificació
perquè en l’escrit d’al·legacions, va admetre implícitament que es tractava d’un supòsit de
responsabilitat patrimonial.
• Dictamen 16/99: Reclamació a l’empara de l’article 120 de la Llei 30/1992,
requalificada per l’Administració com de responsabilitat patrimonial, sense que posara
dificultats la reclamant. Es va entendre també com a admissió tàcita de la requalificació.
• Dictamen 22/99: Reclamació prèvia: la reclamant, assistida i representada mitjançant
lletrat, si bé no va manifestar consentiment exprés a la dita requalificació, no sols tampoc es
va oposar, sinó que va col·laborar activament en el procediment en fase d’instrucció, en el
qual va comparéixer fins a quatre ocasions.
• Dictamen 43/99: “La reclamant en el seu escrit la qualifica com a “reclamació
prèvia”, no obstant això, fonamenta la seua reclamació en l’article 6 del Reglament aprovat
pel Reial Decret 429/1993, per la qual cosa es pot entendre que va formular una reclamació de
responsabilitat patrimonial”.
• Dictamen 53/99: La reclamació es va trametre com de responsabilitat patrimonial, i
es va posar en coneixement de la interessada sense que per la seua part es formulara cap
condició o dificultat sobre el tràmit.
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- Responsabilitat concurrent de les administracions públiques:
Esta qüestió, que ja va ser objecte d’anàlisi en la Memòria d’este Consell de 1998,
continua resultant de gran transcendència, per incidir directament en els drets dels ciutadans, i
pel canvi normatiu produït en la matèria.
En efecte, durant l’any 1999, en concret el 14 d’abril, va entrar en vigor la nova
redacció de l’article 140 de la Llei 30/1992, per la reforma operada per la Llei 4/1999, que ha
vingut a aclarir esta qüestió en quedar redactat de la manera següent: “1.- Quan de la gestió
dimanant de fórmules conjuntes d’actuació entre vàries administracions públiques es derive
responsabilitat en els termes previstos en la present llei, les administracions intervinents
respondran de forma solidària. L’instrument jurídic regulador de l’actuació conjunta podrà
determinar la distribució de la responsabilitat entre les diferents administracions públiques.
2.- En altres supòsits de concurrència de vàries administracions en la producció del
dany, la responsabilitat es fixarà per a cada administració atenent els criteris de competència,
interés públic tutelat i intensitat de la intervenció. La responsabilitat serà solidària quan no
siga possible la dita determinació”.
La citada responsabilitat concurrent ha estat objecte dels següents pronunciaments:
• Dictamen 11/99: Concurrència d’Administració local i Administració autonòmica en
què ambdues afirmen que no és la seua responsabilitat. El Consell va concloure que procedia
a ambdues l’aplicació analògica de l’article 140 de la Llei 30/1992, per la qual cosa hauria
d’haver existit coordinació entre estes: un tercer no pot quedar sense protecció jurídica.
• Dictamen 208/99:
“...es va acordar no admetre a tràmit la reclamació presentada el 23 d'abril de 1998 per..., com a conseqüència de l'atropellament del menor de deu anys ..., amb causa de mort al tram de
l'autopista V-15-, “en no ser la Conselleria competent per a la tramitació i resolució de la
reclamació”. En la mateixa resolució el conseller va acordar “donar trasllat de l'expedient de la
reclamació instada a l'Ajuntament de ... per ser este l'organisme competent per a la seua tramitació i
resolució”. El citat Ajuntament en sessió celebrada per la Comissió de Govern, el 26 de març de
1999, va acordar no admetre la reclamació formulada per ..., per entendre competent a la Conselleria
de ....”.
Este òrgan consultiu estima per tant que, el supòsit, és emmarcable en una interpretació
àmplia de l'article 140. 1r de la Llei 30/1992, en el qual es preveia la responsabilitat solidària de les
administracions públiques en fórmules col·legiades de la seua actuació, o amb millor tècnica jurídica,
segons la nova redacció donada al citat precepte per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en els supòsits de
gestió dimanants de fórmules conjuntes d'actuació.
Que en qualsevol cas, i de la conducta descrita en l'intercanvi de comunicacions entre la
Conselleria i l'Ajuntament, de la qual s’informa en l'expedient, resulta clar que la situació en què es
trobava l'estat dels mitjans protectors de la via en què es van produir els fets, era el resultat d'una
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conducta omissiva d'ambdues parts en la seua discussió sobre a qui corresponia la reparació, la qual
cosa és clarament subsumible en l'àmbit de l'article 140 de la Llei 30/1992, d'acord amb la doctrina
exposada i amb l'esperit que inspira el precepte, en l'actualitat modificat per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, que precisa amb major rigor l'abast d’este.
En conseqüència, trobant-nos en el supòsit, davant d'una forma conjunta d'actuació
d'administracions públiques, -en base al Conveni firmat el 20 de gener de 1993-, o una concurrència
de conductes connectades amb els fets al·legats, entén este Consell que per la Conselleria de ..., titular
de la via en el moment dels fets, s'haurà d'instruir i resoldre el procediment de responsabilitat
patrimonial, sense perjudici de la ulterior, si és procedent, determinació de la responsabilitat
concurrent i quantia de la indemnització a abonar per una o ambdues de les administracions
públiques que van actuar -o van deixar d'actuar-, en base al citat Conveni.
Per tot l'exposat este Consell entén que el recurs de revisió ha de ser estimat, anul·lant la
resolució del conseller de ...de 6 d'octubre de 1998, i iniciant a la major brevetat la tramitació del
procediment de responsabilitat patrimonial instat per la reclamació de ...., en data 28 d'agost de
1998. Segons exigix l'institut de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, el
principi de solidaritat en el supòsit d'actuacions conjuntes i la garantia del perjudicat”.

• Dictamen 210/99: obres en un col·legi realitzades per l’Ajuntament. El Consell va
concloure que resultava indiferent: s’ha d’estimar la reclamació i, si s’escau, repetir contra
l’Ajuntament.
• Dictamen 265/99: El particular reclama una indemnització per uns danys, i la
Conselleria ho resol com a responsabilitat patrimonial davant de l’Administració autonòmica,
i la desestima. No obstant això, de l’expedient es deduïx una possible responsabilitat
patrimonial de l’Administració. La Conselleria es limita a negar la de l’Administració
autonòmica, sense més, per la qual cosa es va concloure que s’havia de traslladar a
l’Administració de l’Estat (Confederació Hidrogràfica del Xúquer) perquè elaborara un
informe que aclarira si va existir responsabilitat de l’Administració autonòmica, de
l’Administració de l’Estat o ambdues, per aplicació dels articles 103 de la Constitució
Espanyola i 4 i 18 de la Llei 30/1992: principis d’eficàcia i coordinació.
• Dictamen 350/99:
“De l'enumeració realitzada es deduïx que distints interessats van formular idèntiques
sol·licituds pels mateixos fets, davant de diverses administracions públiques (Confederació
Hidrogràfica del Xúquer i ajuntaments de ... i ...), i almenys dues d'estes van arribar (Confederació
Hidrogràfica del Xúquer i Conselleria consultant) a ser admeses a tràmit. No obstant això, únicament
s'ha remés a este Consell la sol·licitud, inicialment presentada davant de la Confederació
Hidrogràfica, del Sr. ... -i sense donar notícia certa sobre les altres actuacions- quan el cert és que
presumiblement podrien existir altres procediments administratius instruïts respecte als mateixos fets,
fins i tot per distintes administracions. És per això que podrien haver-se practicat actes d'instrucció o
estar en eixos expedients documents que resulten rellevants per a la formació de l'opinió d'este òrgan
consultiu. No obstant això, este Consell no ha rebut cap documentació relacionada amb eixos
expedients, ni tan tan sols sobre l'estat de la seua tramitació.
Pel que s'ha exposat, i tal com s'ha dit, este Consell estima que resulta probable que hi haja
distints expedients que versen sobre els mateixos fets. Si això fóra així, resultaria aconsellable que, en
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virtut del que disposa l'article 73 de la Llei 30/1992, s'acumularen els distints expedients, després de,
si és procedent, la resolució d'un eventual conflicte competencial”.

Quant a la responsabilitat patrimonial en cas d’intervenció d’un contractista, i la
interpretació de l’article 98 de la Llei de Contractació de les Administracions Públiques, ens
remetem al comentari contingut en esta Memòria en l’apartat B.4: Contractació.
Dins d’este apartat dedicat als procediments de responsabilitat patrimonial convé fer
menció específica a aquells en matèria sanitària, que han suposat un volum important de
consultes sobre reclamacions de responsabilitat patrimonial; no sols per la major complexitat
en tractar-se d’aspectes relatius a la salut, i, en ocasions, a la vida de les persones; sinó també
per tractar-se del funcionament d’un servici públic específic com és el sanitari. Per això, és
freqüent que este Consell, davant la narració distinta dels fets i la seua valoració per part dels
reclamants i dels servicis mèdics intervinents, ha sol·licitat informes de facultatius que no
hagen participat en la prestació sanitària objecte de reclamació, amb la finalitat que este òrgan
consultiu es forme un millor criteri respecte dels fets ocorreguts i la valoració tecnicomèdica.
Qüestió rellevant en esta matèria és també la relativa a la matisació que en esta es
produïx pel que fa a la càrrega de la prova. En efecte, esta incumbix, en principi, a qui
reclama. No obstant això, atesa la dificultat probatòria que es produïx en matèria sanitària,
eixe principi queda matisat pel de facilitat de la prova, per això correspondrà a
l’Administració l’acreditació de determinats fets. Així, per exemple, si es va facilitar o no al
pacient i als seus familiars la informació completa i continuada sobre el seu procés, incloenthi diagnòstic, pronòstic i alternatives de tractament (article 10.5 de la Llei 14/1986, General
de Sanitat).
Excepció també rellevant en esta matèria és la que establix la teoria del dany
desproporcionat,
“en virtut de la qual si bé la càrrega de la prova de la imputabilitat de la negligència
professional competix, en principi, al pacient que reclama, la jurisprudència establix una excepció
quan el dany del pacient és desproporcionat o enorme amb relació a l’assistència prestada,
(sentències del Tribunal Suprem de 12 de febrer, 8 de setembre de 1998 i 12 de març de 1999 i
Dictamen d’este Consell, núm. 274/1999).
La doctrina sobre el dany desproporcionat, de la qual es desprén la culpabilitat del causant
del dany, correspon a la regla “res ipsa loquitur” (la cosa parla per si mateixa) que es referix a una
evidència que crea una deducció de negligència i requerix que es produïsca un esdeveniment danyós
dels que normalment no es produïxen sinó per raó d'una conducta negligent; que el dit esdeveniment
s'origine per alguna conducta que entre en l'esfera de l'acció del demandat encara que no es conega
el detall exacte i que aquell no siga causat per una conducta o una acció que corresponga a l'esfera
de la pròpia víctima.
Les sentències del citat Tribunal de 6 de desembre de 1996 i 29 de juny de 1999, van mantenir
que hi ha un resultat desproporcionat quan existix “una presumpció desfavorable que puga generar
un mal resultat, quan este per la seua desproporció amb què és usual comparativament, segons les
regles de l'experiència i el sentit comú, revele inductivament la penúria negligent dels mitjans
emprats, segons l'estat de la ciència i les circumstàncies de temps i lloc, o el descuit en el seu
convenient i temporània utilització’”.

(Dictamen 410/1999 i, en sentit anàleg, Dictamen 274/1999).
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Respecte a l’existència d’un procediment específic de reintegrament de despeses
ocasionades en la sanitat privada, això no impedix la possibilitat de presentar una reclamació
de responsabilitat patrimonial amb la finalitat d’obtenir la indemnització de danys que, no
tenint cabuda en el citat procediment de reintegrament de despeses, li haja ocasionat haver
d’acudir a la sanitat privada, amb el límit que no pot ser indemnitzat dues vegades per un
mateix concepte (Dictamen 227/99).
Quant a la importància de la història clínica en este tipus de procediments, el
Dictamen 153/99 es va pronunciar en el sentit següent:
“La Direcció de l'Hospital va traslladar la històrial clínica que estava en el seu poder, però
de forma significativa cal dir que l'heterogènia documentació que, com a “història clínica”, es va
remetre al servici encarregat de la instrucció del procediment patia d'omissions rellevants, com ara
les altes hospitalàries del malalt de 26 d'abril de 1996 i de 27 de gener de 1997, que contenien
sengles diagnòstics de les seues malalties i tractaments mèdics, així com del dictamen de la Inspecció
Mèdica de l'Àrea Sanitària núm. 6, de 31 de juliol de 1997, documents tots estos que van ser aportats
pel propi interessat.
L'anterior acredita que, fins i tot en el si d'un mateix centre hospitalari, no existix en ocasions
una “història clínica” que reunisca totes les actuacions mèdiques en relació amb la mateixa malaltia
d'un pacient, la qual cosa tal vegada trobe explicació en què de les “històries clíniques” que puguen
en un moment donat trobar-se en els distints servicis mèdics no existix còpia completa i fefaent a
l'arxiu central de l'hospital, i més quan la malaltia fins i tot puga seguir la seua evolució. Establit
l'anterior, i sense que puga entendre's de cap manera com una crítica del mode d'identificació,
ordenació i custòdia de la documentació clínica que existisca als hospitals, sí que pareix prudent que
haja de meditar-se quant als mecanismes que garantisquen l'adequada coordinació entre els distints
servicis -mèdics i hospitalaris- a fi d'ordenar, classificar i disposar el que siga menester de
la”història clínica” completa d'un determinat malalt”.

I en el Dictamen 274/99, va abundar en la citada importància que, per a pronunciar-se
sobre l’eventual existència de responsabilitat patrimonial té la història clínica, i com ha de ser
esta:
“Dit això, i en relació amb la història clínica que obra en l'expedient, no pot menys que
recordar-se que, el Decret 56/1988, de 25 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, (DOGV
de 4 de maig), pel qual es regula l'obligatorietat de la història clínica, establix que les històries
clíniques hauran d'estar escrites a màquina o amb lletra clarament llegible, i s'evitarà la utilització de
símbols i abreviatures, així com que qualsevol anotació haurà de ser datada i firmada de forma que
permeta la identificació del personal sanitari que la realitze. Este Consell ha de significar que,
transcorreguts més d'11 anys des de l'entrada en vigor de la citada norma, contínua sent molt escassa
la documentació mèdica que complix el que disposa esta norma de general aplicació en el sistema
sanitari valencià”.

Un altre aspecte relatiu a la responsabilitat patrimonial que sembla oportú significar és
la distinció respecte d’aquells supòsits de reclamacions de danys i perjudicis per
personal al servici de l’Administració.
Com ja recollia la Memòria de l’any passat, el Consell Jurídic ha manifestat en
nombrosos dictàmens que el fonament indemnitzatori en el cas de personal al servici de
l’Administració Pública no es troba en la responsabilitat patrimonial genèrica a què, respecte
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als ciutadans, es referixen els articles 139 i següents de la Llei 30/1992, sinó en la Llei
30/1984, de Mesures Urgents per a la Reforma de la Funció Pública (article 23.4), Text Refós
de la Llei de la Funció Pública Valenciana (articles 46.b i 55.2.d), i, en determinats casos, en
el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, i en l’Ordre de 23 de juliol de 1998,
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública.
No obstant això, en determinats supòsits, la condició de funcionari pot no ser
rellevant, ja que els danys els ha sofrit de forma anàloga a qualsevol ciutadà. I això s’ha de
reflectir en el procediment aplicable, que serà l’específicament previst en el títol X de la Llei
30/1992 i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 429/1993.
Esta qüestió ha estat reflectida en els següents dictàmens: 181/99, 188/99, 195/99 i
204/99, 223/99 (tramitat com a responsabilitat patrimonial i proposta de resolució com a Llei
30/1984. El Consell Jurídic va manifestar que era indiferent la seua condició de funcionari, i
va reconéixer l’existència de responsabilitat patrimonial), 284/99 (tramitat amb fonament en
l’article efecte 139 de la Llei 30/1992 i seguint el procediment previst en el Reglament
aprovat pel Reial Decret 429/1993), 330/99, 389/99 i 403/99.
En canvi, quan es tracta d’indemnitzacions per raó del servici del personal al servici
de l’Administració pública, el procediment aplicable serà el general previst en la Llei
30/1992, (en el títol VI), en absència de procediment específic establit a l’efecte. No obstant
això, també el Consell ha acceptat expedients instruïts pel canal procedimental de la
responsabilitat patrimonial, per un doble ordre de motius: en primer lloc, perquè és un
procediment que atorga suficients garanties per a les parts; i, en segon lloc i
complementàriament, per economia procedimental, cosa que ha estat objecte dels dictàmens
següents: 244/99, 248/99, 259/99, 261/99 i 403/99.
En esta qüestió s’ha detectat certa inclinació en l’Administració activa a reconéixer la
indemnització de danys i perjudicis quan el funcionari els sofrix en el seu vehicle en utilitzarlo amb ocasió d’un desplaçament laboral, criteri que no ha compartit este Consell per
entendre que no concorrien els requisits legals; en concret, els continguts en el Decret
24/1997, d’11 de febrer, i en l’Ordre de 23 de juliol de 1998. Així, en els dictàmens 75/99,
261/99 i 403/99 la conclusió va ser desestimatòria davant de la proposta de resolució, que era
estimatòria i que va donar lloc posteriorment a resolucions estimatòries i, per tant, oït el
Consell Jurídic.
Respecte a les propostes de terminació convencional, es poden destacar els
procediments següents: Dictamen 83/99: es va notificar al reclamant la “intenció d’esta
Conselleria” d’arribar a la terminació convencional del procediment, en el mateix escrit que
s’atorgava vista i audiència. A més en la proposta han de constar els fets i valoracions en dret
realitzats per l’instructor, sense cap participació de qui fóra reclamant, com es va fer en este
cas.
Des d’una altra perspectiva, també s’ha assenyalat que les propostes de terminació
convencional no han de formular-se amb posterioritat al tràmit d’audiència, encara que això
no genera la nul·litat de la resolució: (article 8 del Reglament aprovat pel Reial Decret
429/93). És el cas dels expedients origen dels dictàmens: 142/99, 169/99 i 283/99: no sols es
fa després del tràmit d’audiència, sinó que per òrgan incompetent.
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Respecte a la indemnització, se plantegen dues qüestions rellevants: la manera de
satisfer-la i la fixació de la quantia. Respecte al primer, este Consell ha plantejat, per primera
vegada en els seus dictàmens, l’oportunitat d’establir, en determinats supòsits, una
indemnització a pagar mitjançant prestacions periòdiques, per aconseguir així una millor
reparació del dany. És el cas del Dictamen 290/99:
“Per a atendre les despeses que causa l'anomalia volem subratllar, que si bé l'atenció de ...
ha de correspondre en principi als pares (articles 142 i 143 del Codi Civil) pot recaure a partir d’ara
en altres persones, independentment que en ells concórrega o no la condició de responsable de la
guàrdia i custòdia de ..., o l'administració dels seus béns. Per tot això entenem que la satisfacció
d'una quantitat a ... no és mitjà idoni als efectes d'assegurar la continuïtat de l'assistència econòmica
a ... donada la incertesa de la suficiència, conservació i rendibilitat que són pròpies de l'entrega d'una
quantitat global, per la qual cosa estimem més adequat a la finalitat de la indemnització la fixació
d'un règim de prestacions periòdiques, amb caràcter vitalici, en favor de ..., (l'afectat).
La dita possibilitat prevista en l'article 141.4 de la Llei de Responsabilitat Jurídica de les
Administracions Públiques haurà de fixar-se per import per al primer any de 150.000,- pessetes (cent
cinquanta mil pessetes) mensuals actualitzable successivament d'acord amb el IPC, i en harmonia
amb el que disposa l'article 141.3 de la Llei de Responsabilitat Jurídica de les Administracions
Públiques.
Per a atendre els danys morals, i amb la dificultat que sempre comporta la seua valoració
entenem que seria oportú concedir una suma alçada de (15.000.000) per a compensar al conjunt de la
unitat familiar que es podria atribuir en un 80%, per parts iguals als pares, i la resta, igualment per
parts iguals als fills (germans) de l'afectat”.

Quant al dany moral i als problemes que planteja el seu reconeixement i quantia s’ha
pronunciat este Consell en els dictàmens 15/1999, 16/1999, 42/1999, 72/1999, entre altres.
Una altra qüestió rellevant que es planteja, la quantia de la indemnització, resulten
rellevants els pronunciaments continguts en els dictàmens següents:
• Dictamen 34/99: Admesa la concurrència de culpes, s’haurà de reduir el quantum
indemnitzatori en un 50% de la quantitat que es justifique.
• Dictamen 84/99: No procedix l’abonament de les compulses de documents, que
poden obtenir-se gratuïtament de la Conselleria que instruïx.
• Dictàmens 284/99 i 291/99: No procedix estimar que el quantum reclamat és la
franquícia de l’assegurança: s’ha d’instruir pel tot, sense perjudici de no abonar al particular
més que aquella part no satisfeta per la companyia asseguradora, per a evitar l’enriquiment
injust.
• Dictamen 348/99: No procedix indemnitzar per l’acte de baixa escolar:
“Este Consell estima que procedix indemnitzar el reclamant en la quantitat de 17.095
pessetes, -import de les dues factures indicades-. No obstant això, no s'ha provat el dany moral
al·legat, ni es troba cap justificació per a indemnitzar amb 10.000 pessetes, cada un dels dies en què
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el xiquet va estar impedit per a desenrotllar les seues activitats habituals, perquè tampoc no s'ha
provat que durant els 69 dies transcorreguts fins a la curació de les ferides el menor no poguera
desenrotllar aquelles activitats, ni el possible perjudici sofrit per això. A este respecte cal indicar que
el sistema de valoració de danys i perjudicis a què es referix la Llei sobres responsabilitat civil i
assegurança de circulació de vehicles a motor, no és aplicable respecte de la responsabilitat
patrimonial dels poders públics, que es regix per normes i principis distints dels que configuren la
responsabilitat civil.
No obstant això, este Consell considera que el fet mateix de l'accident, les especials atencions
que requerix un menor lesionat i el patiment i les molèsties sofrits, requerixen algun gènere de
compensació, per al que s'estima prudent fixar una indemnització per la quantitat alçada de 150.000
pessetes, que unides a les 17.095 pessetes, per les despeses anteriors ressenyades, totalitzen la suma
de 167.095 pessetes”.

Finalment, igual que es va destacar en les memòries de 1997 i 1998, cal assenyalar
l’escassa quantia de la reclamació, ja que sent indubtable que la consulta al Consell Jurídic
Consultiu és preceptiva quan es tracta de “reclamacions que, en concepte d’indemnització de
danys i perjudicis es formulen a la Generalitat Valenciana” (article 10.8.a) de la Llei 10/1994,
de 19 de desembre, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana), i,
més concretament, en els supòsits de reclamacions de responsabilitat patrimonial (article 12
del Reglament aprovat pel Reial Decret 429/1993, de 26 de març), convé recordar que seria
desitjable una modificació normativa que no fera preceptiva tal consulta quan les quantitats
reclamades són realment baixes. És el cas dels dictàmens següents: 14/99 (13.200 pessetes),
38/99 (17.173 pessetes), 41/99 (13.920 pessetes), 45/99 (12.140 pessetes), 54/99 (8.920
pessetes), 87/99 (8.898 pessetes), 144/99 (8.120 pessetes), 146/99 (10.500 pessetes), 183/99
(15.080 pessetes), 191/99 (5.000 pessetes), 224/99 (4.900 pessetes), 235/99 (14.000 pessetes),
250/99 (8.505 pessetes), 261/99 (9.000 pessetes), 277/99 (10.000 pessetes), 284/99 (7.000
pessetes), 285/99 (7.000 pessetes), 286/99 (12.450 pessetes), 291/99 (11.500 pessetes),
293/99 (6.600 pessetes), 295/99 (7.800 pessetes), 311/99 (13.091 pessetes), 314/99 (15.660
pessetes), 315/99 (6.000 pessetes), 324/99 (3.000 pessetes), 325/99 (6.303 pessetes), 326/99
(6.000 pessetes), 327/99 (6.000 pessetes), 328/99 (11.146 pessetes), 330/99 (2.500 pessetes),
331/99 (9.275 pessetes), 355/99 (22.000 pessetes), 356/99 (10.000 pessetes), 364/99 (3.847
pessetes), 377/99 (3.785 pessetes), 386/99 (19.030 pessetes), 387/99 (7.000 pessetes), 417/99
(13.000 pessetes), 418/99 (5.000 pessetes), 419/99 (6.000 pessetes) i 420/99 (11.000
pessetes).
Respecte a les reclamacions de responsabilitat patrimonial que tenen per objecte el
reintegrament del cost dels avals prestats per a suspendre l’execució de resolucions
sancionadores, cal significar que este Consell ha manifestat que, atenent les circumstàncies
concretes, no procedix, en principi, l’abonament quan s’ha anul·lat una sanció per motius
formals.
Dictamen 165/99:
“De l'anterior es desprén que judicialment no existix cap pronunciament sobre la certesa
dels fets sancionats, com tampoc sobre un possible actuar il·legítim de l'Administració, quant a la
possible infracció urbanística que pretenia reprimir, més enllà de la imposició de la sanció de
multa quan havia vençut el termini màxim de tramitació de l'expedient.
Produïda l'anul·lació de la sanció per estrictes motius formals, no li resulta imputable a
l'Administració, excepte la inexigibilitat de la multa, el que haja intentat reprimir una possible
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infracció urbanística, perquè esta és també una funció pública a la tutela de la qual ve obligada
(article 1.1, incís H, de la Llei 6/1994, de 15 de novembre).
Amb major raó, si els ciutadans vénen obligats a respectar la prescripció legal de què els
actes de les administracions públiques subjectes al Dret administratiu siguen executius d'acord
amb el que disposa esta llei (article 56 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre), incloent les
resolucions que posen fi a la via administrativa en l'exercici de la potestat sancionadora (article
138, apartat 3, de la mateixa Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú), a elecció de l'interessat va
estar en el seu moment instar o no la suspensió judicial de la resolució impugnada”.

Dictamen 331/99:
“Qüestió distinta és si la reclamant té el deure jurídic de suportar el dany sofrit. La sentència
de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, de 17 de maig de 1996 recorda que els
particulars tenen el deure de suportar els danys legítims derivats de l'actuació administrativa i que ‘el
cost d'un aval constituït per a enervar… l'executivitat d'una sanció pecuniària pot donar lloc a
responsabilitat patrimonial de l'Administració quan… l'acte sancionador ha sigut anul·lat per una
decisió judicial, però a línia seguida cal afirmar que l'anul·lació és condició necessària però no
suficient perquè tal responsabilitat se produïsca… no basta la mera concurrència d'un detriment
patrimonial sinó que és necessari que esta revestisca els caràcters d'un dany que el particular afectat
no tinga el deure jurídic de suportar”. Ha d'examinar-se per tant si el cost del manteniment de la
garantia ha de córrer a càrrec de l'Administració per tractar-se d'una lesió indemnitzable.
A este respecte, la sentència citada estima que existix lesió indemnitzable “si l'anul·lació de la
resolució sancionadora transcendix a la il·licitud de la conducta infractora percebuda inicialment per
l'Administració, de sort que resulte que el particular va actuar lícitament, no en canvi, generalment
quan ….. siga per complet aliena a la infracció comesa’.
En el supòsit objecte de consulta resulta clar que l'anul·lació de la resolució sancionadora es
va deure exclusivament a la caducitat del procediment pel transcurs del temps fixat per a resoldre,
sense que de cap manera la sentència de què porta causa la reclamació haguera entrat en el fons de
l'existència o no de l'activitat il·legal sancionada. Enfront d'este silenci, els informes de
l'Administració han vingut afirmant persistentment la il·licitud de l'actuació del reclamant que ‘no
sols mancava de llicència urbanística, sinó que a més a més les edificacions eren contràries a l'ús del
planejament i no legalitzables, amb el consegüent important benefici econòmic’, sense que estes
afirmacions hagen sigut suficientment contradites pel reclamant.
En conseqüència es pot afirmar que sobre el reclamant -infractor no sancionat finalmentpesava el deure jurídic de suportar els efectes normals del principi d'executivitat dels actes
administratius (article 56 de la Llei 30/92), perquè ‘així l'exigix el principi de solidaritat que està en
base del sistema de responsabilitat patrimonial de l'Administració, ja que difícilment una conducta
infractora podria meréixer una contraprestació indemnitzatòria a càrrec de tota la col·lectivitat’ (STS
de 16-5-96)”.

B.4.- Contractació.
El Consell Jurídic ha de ser consultat
instruïts per l’Administració de la Generalitat
resolució dels contractes administratius quan es
(article 10.8.c) de la Llei 10/1994, de 19 de
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preceptivament en els casos d’expedients
Valenciana sobre “nul·litat, interpretació i
formule oposició per part del contractista”,
desembre, de Creació del Consell Jurídic

Consultiu). Per la seua part, els articles 60 de la Llei 13/1995 de Contractes de les
Administracions Públiques i 114 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, establixen la preceptivitat de la consulta, en els mateixos supòsits, per a
l’Administració local, per la qual cosa també per a este serà preceptiva la consulta al Consell
Jurídic (article 11 de la Llei 10/1994, citada).
El nombre d’assumptes dictaminats l’any 1999 en esta matèria ha estat de tretze, cosa
que representa un 2,86% del total de dictàmens.
Menció especial mereix donar-se a la transcendència de vincles contractuals en
supòsits de responsabilitat patrimonial davant d’un particular quan intervé un contractista.
En concret, es tracta de l’anàlisi hermenèutica de l’article 98 de la Llei 13/1995, de
Contractació de les Administracions Públiques, respecte a la qual este Consell ha mantingut la
línia iniciada en 1998 (en concret amb el Dictamen 214/98) d’entendre que procedia la
indemnització dels danys i perjudicis irrogats al particular, sense perjudici que
l’Administració repetira després contra el contractista, o, si s’escau, incautara parcialment la
fiança. Així, s’ha reiterat en el Dictamen 229/99 i en el Dictamen 416/99, en el qual es va
assenyalar:
“Este Consell ha considerat de forma constant (dictàmens 214/98, 708/98 i 229/99,
entre altres) que l'Administració ha de respondre directament per danys causats per un
concessionari o un contractista d'obra pública, sense perjudici de l'acció de tornada que
puga exercitar contra aquells. La posició de l'Administració en el si de la relació contractual
establida amb estos subjectes privats (concessionari o contractista), en virtut de la qual es
distribuïxen i assumixen riscos entre les parts contractants, no afecta el particular que sofrix
danys a conseqüència d'eixa activitat, la integritat patrimonial del qual ha de ser garantida
conforme als articles 106 de la Constitució, 121 de la Llei d'Expropiació Forçosa i 139 i
següents de la Llei 30/1992, sense perjudici que la indemnització siga abonada finalment per
qui haja de suportar-la segons la relació obligacional establida (SSTS de 13-2-87, 10-4-89,
9-5-89 i 11-2-97)”.
També s’ha produït en esta matèria un supòsit que convé significar, a efectes i evitar
que es reitere. Es tracta del procediment que va donar lloc al Dictamen 222/99, en què es va
produir la sol·licitud extemporània de dictamen al Consell Jurídic, després de la resolució
definitiva del contracte. El Consell va entendre que no procedia dictaminar, en ser un defecte
de procediment irreparable, excepte revisió o revocació de la resolució del contracte i
retroacció d’actuacions.

B.5.- Revisió d’ofici.
La tercera matèria, objecte de major nombre de dictàmens ha estat la de procediment
de revisió d’ofici: 31 dictàmens, el 6,81% del total.
En estos casos, la consulta també és preceptiva, de conformitat amb el que disposa
l’article 10.8.b) de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de Creació del Consell Jurídic
Consultiu; consulta que, a més, és vinculant, de conformitat amb l’article 102.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
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Cal significar que ja no procedix la intervenció del Consell quan es tracta d’actes
anul·lables, després de l’entrada en vigor de la Llei 4/1999, que modifica aquella, respecte als
quals ja no cal la revisió d’ofici, sinó la declaració de lesivitat i la ulterior impugnació davant
la jurisdicció contenciosoadministrativa.
Com ja s’ha manifestat en l’apartat d’esta Memòria dedicat al procediment en general,
en el comentari relatiu a la litispendència, no procedix resoldre, ni dictaminar sobre el fons, si
existix pendència jurisdiccional: dictàmens 38/99 i 39/99
En esta matèria s’han emés distints dictàmens, entre els quals cal assenyalar els
següents:
• Dictamen 48/99: “No consta proposta de resolució, si bé a causa del esperit
antiformalista, es pot entendre com a proposta l’escrit de l’Alcalde de 16-10-98”.
• Dictamen 49/99: No fa falta revisió d’ofici; basta la revocació de l’acte administratiu
a l’empara de l’article 105 de la Llei 30/1992; no es tracta d’un acte declaratiu de drets ni la
revocació és contrària a dret.
• Dictamen 58/99: L’apartat e) de l’article 62 de la Llei 30/1992, no s’ha d’interpretar
en un sentit literal, ja que això significaria reduir al no-res el tipus legal. Segons la
jurisprudència, és aplicable en els supòsits d’omissió d’un tràmit essencial. L’informe de
l’Administració de l’Estat era un tràmit essencial, ja que no es tractava d’un mer informe
preceptiu, sinó d’un informe que a més de preceptiu era vinculant.
• Dictamen 86/99: S’interposa “recurs de revisió”, sense més precisions, i
l’Administració instruïx com a recurs extraordinari de revisió, el que en este cas es va estimar
correcte.
• Dictamen 206/99: Absència total de procediment: no existix acord d’iniciació; ni
s’atorga tràmit d’audiència; ni s’elabora proposta de resolució.

B.6.- Urbanisme.
Esta matèria ha estat objecte, durant 1999, de dotze dictàmens, cosa que suposa un
2,64% del total de consultes formulades.
La consulta és preceptiva quan es tracta de “modificació dels plans d’urbanisme, les
normes complementàries i subsidiàries i els programes d’actuació que tinguen per objecte una
diferent zonificació o ús urbanístic de les zones verdes o dels espais lliures previstos” (article
10.8.c) de la Llei 10/1994, de Creació d’este Consell).
En esta matèria cal destacar el difícil encaix de la intervenció del Consell Jurídic
Consultiu després del Decret 201/98, de 15 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Planejament, en vigor des del 30-01-99. Este Reglament establix com a vinculant l’informe de
l’òrgan preinformant (que transitòriament és el Conseller d’Obres Públiques): no sols informa
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qui finalment resol, sinó que a més ho fa amb caràcter vinculant, cosa que es va assenyalar en
el Dictamen 71/99.
A més, l’article 172.5 del citat Reglament establix que “la modificació dels plans
requerirà un dictamen previ del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en els
casos en què així ho establisca la legislació que regula este òrgan consultiu”.
I, com va assenyalar este Consell en el Dictamen referenciat:
“El significatiu d’esta remissió receptícia no és tant el seu contingut, sinó que els múltiples
suggeriments d’este Consell amb relació a la interpretació de l’article 10, apartat 8, incís e), fets en
anteriors dictàmens i en la Memòria corresponent a l’any 1997 no s’han tingut en compte a fi de
matisar la intervenció d’este òrgan consultiu amb relació a les modificacions, que es pretenguen, dels
instruments de planejament que comporten alteració i minva de les superfícies destinades a zones
verdes o espais lliures, sinó que han servit per a regular la intervenció del Consell Superior
d’Urbanisme, ja que l’apartat 5 del mateix article 172 del Reglament de Planejament de la Comunitat
Valenciana ha disposat que: ‘La modificació del Pla que comporte diferent qualificació o ús
urbanístic de les zones verdes o espais lliures anteriorment previstos, requerix un informe previ
favorable del Consell Superior d’Urbanisme’, la qual cosa el manté -paradoxalment- en òrgan
codecisor, en virtut del que emet un informe de dita naturalesa, per a la modificació que es pretenga
del planejament anterior, i que l’emet amb caràcter obstatiu, previ al d’este Consell”.

En este apartat convé destacar alguns pronunciaments d’este Consell respecte a les
mesures compensatòries previstes en l’article 55.3 de la Llei Reguladora de l’Activitat
Urbanística. Este precepte disposa que “tota alteració de l’ordenació establida per un Pla que
augmente l’aprofitament lucratiu privat d’algun terreny o desafecte el sòl de la destinació
pública, haurà de contemplar les mesures compensatòries necessàries per a mantenir la
proporció i qualitat de les dotacions públiques previstes respecte a l’aprofitament, sense
augmentar este en detriment de la millor realització possible dels estàndards legals de qualitat
de l’ordenació”.
En aplicació d’este precepte, el Consell ha afirmat que no es pot qualificar com a zona
verda el sòl no urbanitzable, per la qual cosa no s’entén justificat, en els termes exigits per la
Llei, un increment de l’aprofitament lucratiu privat i una correlativa disminució de la zona
verda amb la justificació que esta es trasllada, com a tal zona verda, a sòl qualificat com a no
urbanitzable.
És el cas analitzat en els dictàmens 23/99 i 133/99, també d’aplicació de l’article 55.3
de la Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística.
Un cas similar va ser objecte d’anàlisi en el Dictamen 143/99. En este procediment es
proposava l’increment lucratiu mitjançant permuta de la zona verda per altres terrenys a més
de 3 km del nucli urbà, amb la qual cosa es buidava la ciutat d’espais lliures i zones verdes. El
Consell va afirmar que l’increment lucratiu s’ha de compensar amb sòl destinat a espai lliure
públic situat en la mateixa zona.
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B.7.- Recurs extraordinari de revisió.
Es tracta, també esta, d’una matèria en què resulta preceptiva la consulta al Consell
Jurídic, de conformitat amb el que disposa l’article 10.8.g) de la Llei 10/1994, de 19 de
desembre; paràgraf que va ser afegit per la Llei 14/1997, de 26 de desembre, també de la
Generalitat Valenciana.
El nombre de dictàmens emesos sobre procediments que tenien per objecte recursos
extraordinaris de revisió ha estat de 28, cosa que suposa un 6,68% del total de dictàmens
emesos.
En esta qüestió, i relacionada amb l’exercici de les competències corresponents als
òrgans de les corporacions locals, el Dictamen 45/99 va tenir per objecte el recurs
extraordinari de revisió interposat per una corporació municipal contra un acord d’un òrgan
col·legiat de l’Administració autonòmica. El recurs va ser interposat per l’Alcalde-President
de la citada corporació, per la qual cosa este Consell va assenyalar que “cal advertir que és
competència del Ple ‘acordar l’exercici de les accions administratives i judicials’, a excepció
dels casos d’urgència en què s’atribuïx a l’Alcalde”.

C) “ACORDADES”
El Consell ha hagut d’utilitzar la fórmula d’“acordada” en els dictàmens 61/99 i
110/99.
En efecte, el Reglament del Consell Jurídic Consultiu, aprovat pel Decret 138/1996, de
16 de juliol, del Govern Valencià, establix, en l’article 74 que “quan el Consell aprecie la
necessitat d’advertència, correcció disciplinària, incoació o esbrinament de responsabilitats
d’empleats públics, ho farà constar mitjançant la fórmula ‘acordada’, en forma separada del
cos del Dictamen, que no es publicarà, dictant-se en este cas la resolució ‘conforme amb’ o
‘oït el Consell Jurídic, ‘i l’acordat’, i se seguiran aleshores les actuacions corresponents”.
Com ja s’ha assenyalat en l’apartat corresponent al procediment en general, s’han
produït dilacions injustificades en la instrucció de determinats procediments. En els casos
analitzats en els dos dictàmens citats, la dilació no sols va ser excessiva, sinó que la falta de
justificació era tan patent que el Consell va entendre que procedia obrir un procediment
perquè l’Administració activa realitzara els actes d’instrucció necessaris a l’objecte d’aclarir
els fets i, si s’escau, depurar les responsabilitats que pogueren derivar-se.

D) CONCLUSIÓ
En definitiva, esta Memòria ha intentat realitzar una selecció d’aquelles qüestiones
que, havent estat objecte d’estudi pel Consell durant 1999, semblen més rellevants.
Es tracta doncs d’acomplir l’article 77 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu de
la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 138/1996, de 16 de juliol, que establix que el
Consell elevarà anualment al Govern una memòria “en la qual, amb ocasió d’exposar
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l’activitat del Consell en el període anterior, podrà recollir les observacions sobre el
funcionament dels servicis públics que resulten dels assumptes consultats i els suggeriments
de disposicions generals i mesures a adoptar per al millor funcionament de l’administració”.
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