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INTRODUCCIÓ

Este és el resum de les activitats realitzades pel Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2003, elaborat per
a acomplir el que disposa l'article 77 del Reglament del Consell, aprovat
pel Decret 138/1996, de 16 de juliol. Segons este precepte, haurà
d'elevar-se al Govern Valencià una memòria en què s'expose la
trajectòria de la institució durant l'any anterior.

També preveu la dita disposició que la memòria puga arreplegar
les observacions sobre el funcionament dels servicis públics que
resulten dels assumptes consultats, així com els suggeriments de
disposicions generals i mesures a adoptar per al millor funcionament
de l'administració. En el present cas, dins d'esta segona part de
continguts s'ha optat per oferir una sèrie de notes sobre certs assumptes
dictaminats, que es consideren d'interés, referents a la contractació
administrativa, la responsabilitat patrimonial derivada de les infeccions
hospitalàries i a la utilització dels programes d'Actuacions Integrades
per a planificar sòl urbà, a més de realitzar un breu recordatori sobre el
compliment de l'expressió de la fórmula de conformitat en les
resolucions administratives.
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PRIMERA PART

EXPOSICIÓ DE L’ACTIVITAT DEL
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA

COMUNITAT VALENCIANA
DURANT L’ANY 2003
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I

COMPOSICIÓ DEL
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

President
Hble. Sr. Vicente Garrido Mayol1

Conseller-vicepresident
Il·lm. Sr. Miguel Mira Ribera

Consellers
Il·lm. Sr. Vicente Cuñat Edo
Il·lm. Sr. José Díez Cuquerella2

Il·lm. Sr. Alberto Jarabo Calatayud3

Secretari General
Il·lm. Sr. Federico Fernández Roldán4

1 L’Hble. Sr. Vicente Garrido Mayol va prendre possessió del seu càrrec el dia 5 de setembre de 2003. Va ser
nomenat President després de la defunció de l’Hble. Sr. Carlos Climent González, ocorreguda el 12 d’agost de
2003
2 L’Il·lm. Sr. José Díez Cuquerella va prendre possessió del seu càrrec el dia 11 de juny de 2003
3 L’Il·lm. Sr. Alberto Jarabo Calatayud va prendre possessió del seu càrrec el dia 5 de setembre de 2003
4 L’Il·lm. Sr. Federico Fernández Roldán va prendre possessió del seu càrrec el dia 30 de setembre de 2003
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SECCIONS DEL
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

31 de desembre de 2003

L’article 63 del Reglament del Consell preveu l’existència de
quatre seccions permanents, presidida cada una d’estes per un conseller
electiu i integrades per un o més lletrats. La seua comesa és l’elaboració
dels projectes de dictamen.

Secció 1ª - Presidida per l’Il·lm. Sr. Miguel Mira Ribera
Secció 2ª - Presidida per l’Il·lm. Sr. Vicente Cuñat Edo
Secció 3ª - Presidida per l’Il·lm. Sr. José Díez Cuquerella
Secció 4ª - Presidida per l’Il·lm. Sr. Alberto Jarabo Calatayud

LLETRATS DEL
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

Sra. Dolores Giner Durán
Sr. Artur Fontana Puig

Sra. Patricia Boix Mañó
Sr. Julián Talens Escartí
Sr. José Hoyo Rodrigo

Sr. José Carlos Navarro Ruiz
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II

ORGANIGRAMA DEL
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

PLE - COMISSIÓ PERMANENT

PRESIDÈNCIA

Secretàries

Secretària

Secretària

CONSELLERS SECRETARIA
GENERAL

Seccions

Comissions

LLETRATS
SERVICI D’ASSUMPTES

GENERALS, GESTIÓ
ECONÒMICA I PERSONAL

SERVICI DE COORDINACIÓ I
DOCUMENTACIÓ

Cap de Negociat
Registre

Arxiu, biblioteca i
documentació

TraduccióInformàtica,
Reprografia

Comptabilitat i
execució

pressupostària

Règim interior,
conservació i
manteniment

Cap de Negociat
Gestió i Personal
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III

FUNCIÓ CONSULTIVA

Com a conseqüència de la modificació de l'article 54 del
Reglament del Consell Jurídic Consultiu (materialitzada per mitjà del
Decret 151/2003, de 29 d'agost), a partir del dia 1 de setembre del 2003
el Consell va passar a actuar en Ple o en Comissió Permanent. Al Ple li
competixen, segons el text reformat, l'aprovació dels dictàmens
corresponents als assumptes a què es referix l'article 10, apartats 1, 2, 3,
5, 6, 7 i 9 de la Llei de Creació del Consell, així com aquelles qüestions
el coneixement de les quals no estiga atribuït expressament a la
Comissió. Segons el citat article 54, competix a la Comissió Permanent
dictaminar sobre els projectes de reglament o disposicions de caràcter
general que es dicten en execució de lleis i les seues modificacions; els
expedients instruïts per l'Administració de la Generalitat Valenciana
referents a les matèries relacionades en l'article 10.8 de la Llei de Creació
del Consell; qualsevol altra matèria respecte a la qual les lleis
establisquen l'obligació de demanar dictamen, i, finalment, tots aquells
dictàmens que siguen sol·licitats amb caràcter urgent.

Esta doble fórmula de funcionament col·legiat deriva de la redacció
donada a l'article 3 de la Llei de Creació del Consell per la Llei 6/2002,
de 2 d'agost, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana,
l'article 4 de la qual disposa que aquells seran membres nats del Consell
Jurídic Consultiu. Al seu torn, la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i d'Organització de la
Generalitat Valenciana va modificar de nou el mencionat article 3, la
redacció definitiva del qual va quedar com seguix:
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“El Consell Jurídic Consultiu està constituït pel president, els
consellers nats i un nombre de quatre consellers electius5. Estarà
assistit per la Secretaria General que actuarà amb veu però sense vot.

El president o la presidenta i els consellers electius seran nomenats per
un període de cinc anys, i podran ser confirmats fins a un màxim de tres
períodes.

Els consellers nats exerciran les seues funcions amb els límits
temporals establits en l'article 4 de la Llei reguladora de l'estatut dels
expresidents. Actuaran amb veu però sense vot, i no es computaran, en
l'article 13.1 de la Llei 10/94, de creació del Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana.

En tot els altres, els serà d'aplicació el que preveu la citada Llei 10/94,
de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,
excepte el que disposa l'article 4 paràgraf segon i article 6.4”.

Per esta raó, el dia 11 de setembre del 2003 es va reunir per
primera vegada la Comissió Permanent, i des d'eixa data es va atendre la
naturalesa dels assumptes sotmesos a consulta per a determinar si la
deliberació i aprovació del seu dictamen competia al Ple o a la Comissió
Permanent.

El total de dictàmens aprovats tant en Ple com en Comissió va
ascendir a 664, i el de 2003 és el segon exercici en nombre de dictàmens
i el primer en peticions (702). Salvant l'any 1998, en el qual es va
registrar una conjuntural sol·licitud de dictàmens sobre un elevat nombre
de procediments de responsabilitat patrimonial de l'Administració
tributària, tant el nombre de consultes rebudes com els dictàmens

5 Per la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures de la Generalitat Valenciana, es va substituir l’expresió
“consellers electes”, que abans figurava, per la de “consellers electius”.
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aprovats han mantingut un progressiu increment, passant-se de 304
dictàmens aprovats l'any 1997 als 664 de l'exercici 2003.

L'evolució de la producció dels set exercicis tancats del Consell
Jurídic Consultiu ha sigut la següent:

Any Consultes rebudes Dictàmens aprovats

2003 702 664

2002 583 591

2001 564 563

2000 571 527

1999 457 419

1998 681 7116

1997 402 304

6 Inclosos 288 dictàmens sobre procediment de devolució d’avals prestats davant la Conselleria d’Economia i
Hisenda.
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A) ESTADÍSTICA D’ASSUMPTES DICTAMINATS (1 DE GENER
DE 2003 A 31 DE DESEMBRE DE 2003)

I.  Dictàmens aprovats en Ple ....................................................... 4587

II.  Dictàmens aprovats en Comissió Permanent ......................... 2068

III.  Plens celebrats ...........................................................................33

IV.  Comissions Permanents celebrades..........................................15

V.  Classificació dels assumptes per autoritat consultant

President de la Generalitat Valenciana 1

Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació 7

Conseller de Benestar Social 10

Conseller de Cultura i Educació 178

  7 Tots estos dictàmens van ser aprovats per unanimitat, a excepció dels dictàmens 9/2003, 87/2003,
120/2003, 298/2003, 358/2003, 362/2003 i 390/2003 que ho van ser per majoria; el dictamen 159/2003
aprovat per majoria amb vot particular del Conseller el Sr. Vicente Garrido i el dictamen 305/2003, aprovat
per majoria amb vot particular del Conseller el Sr. Vicente Cuñat.
 Dels 458 dictàmens emesos, 72 corresponen a expedients dels exercicis 2001/2002.
  8 Tots els dictàmens van ser aprovats per unanimitat, a excepció dels dictàmens 518/2003, 529/2003,
550/2003, 553/2003, 587/2003 i 614/2003, 631/2003 i 652/2003 que ho han sigut per majoria, i els dictàmens
463/2003, 499/2003, 597/2003, 658/2003, 663/2003 i 664/2003, aprovats per majoria amb vot particular del
Conseller el Sr. Alberto Jarabo.
 Dels 206 dictàmens aprovats per la Comissió Permanent, 4 corresponen a expedients dels exercicis
2001/2002.
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Conseller de Cultura, Educació i Esport 77

Conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació 8

Conseller d’Indústria, Comerç i Energia 8

Conseller d’Indústria, Comerço i Turisme 1

Conseller d’Infraestructures i Transport 22

Conseller de Justícia i Administracions Públiques 20

Conseller de Medi Ambient 14

Conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports 44

Conseller de Sanitat 242

Conseller de Territori i Habitatge 5

Ajuntament d’Albalat de la Ribera 1

Ajuntament d’Alzira 1

Ajuntament de Buñol 1

Ajuntament de Burjassot 1

Ajuntament de Dénia 2

Ajuntament de Gata de Gorgos 1

Ajuntament d’Ibi 1

Ajuntament de l’Eliana 1

Ajuntament de Manuel 1

Ajuntament d’Ontinyent 2

Ajuntament de Puçol 2

Ajuntament de València 1

Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de la província
d’Alacant

1

Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de la província
de València

2

Entitat Pública Sanejament d’Aigües 2

Universitat Miguel Hernández de Elche 1

Universitat de València 6

TOTAL 664
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VI. Classificació dels dictàmens per matèries

Consultes preceptives

(art. 10 Llei 10/1994)

Avantprojectes de lleis (art. 10.2) 10

Projecte de decrets-legislatius (art. 10.3) 1

Projectes de reglaments o disposicions de caràcter
general (art. 10.4)

32

Convenis de cooperació entre la Generalitat Valenciana
i altres comunitats autònomes

(art. 10.6)

2

Indemnitzacions de danys i perjudicis (art. 10.8.a) 571

Revisió d’ofici d’actes administratius (art. 10.8.b) 20

Contractes administratius (art. 10.8.c) 17

Declaració caducitat concessió administrativa (art.
10.8.d)

1

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)

0

Recursos extraordinaris de revisió (art. 10.8.g) 6

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 dictamen (art. 10.10)

1
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Consultes facultatives

(art. 9 Llei 10/1994)

Exp. 306/2003 relatiu a la proposta de barems de mèrits
aplicables a les bosses d’ocupació temporal, en
aplicació del que disposa el Decret 218/2003, del
Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es
modifica el Decret 33/1999

1

Exp. 421/2003 de l’Ajuntament de Manuel, sobre la
procedència de liquidar quotes d’urbanització en un
Programa d’Actuacions Integrades respecte de solars
que compten amb tots els servicis urbanístics i sobre la
possibilitat de condicionar l’atorgament de futures
llicències al pagament de les despeses d’urbanització

1

Exp. 459/2003 relatiu a la conveniència de l’elaboració
d’una Llei de Creació del Cos d’Advocats de la
Generalitat Valenciana 1

VI.  Percentatge dels dictàmens per matèries

Avantprojectes de lleis  1,51%

Projectes de decrets-legislatius  0,15%

Projectes de reglaments  4,82%

Convenis de cooperació amb altres CC AA  0,30%

Indemnització de danys i perjudicis 85,99%

Revisió d’ofici d’actes administratius  3,01%

Contractes administratius  2,56%

Declaració caducitat concessió administrativa  0,15%

Modificació del planejament urbanístic  0%

Recursos extraordinaris de revisió  0,90%

Qualsevol altra matèria, respecte a la qual les lleis
establixen l’obligació de demanar el dictamen  0,15%

Consultes facultatives  0,45%
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VIII. Dictàmens emesos amb caràcter d’urgència.....................14

IX. Assumptes deixats sobre la Mesa (art. 60 Reglament) ..........4

X. Assumptes rebutjats (art. 58 Reglament) ................................0

XI. Assumptes retirats de l’ordre del dia de la sessió
(art. 22.c) Reglament ......................................................................3

XII. Vots particulars emesos..........................................................8

- Expedient 95/2003 (Dictamen 159/2003), aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller el Sr. Vicente Garrido.

- Expedient 246/2003 (Dictamen 305/2003), aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller el Sr. Vicente Cuñat.

- Expedient 466/2003 (Dictamen 463/2003), aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller el Sr. Alberto Jarabo.

- Expedient 439/2003 (Dictamen 499/2003), aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller el Sr. Alberto Jarabo.

- Expedient 476/2001 (Dictamen 597/2003), aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller el Sr. Alberto Jarabo.

- Expedient 600/2003 (Dictamen 658/2003), aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller el Sr. Alberto Jarabo.

- Expedient 563/2003 (Dictamen 663/2003), aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller el Sr. Alberto Jarabo.

- Expedient 536/2003 (Dictamen 664/2003), aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller el Sr. Alberto Jarabo.
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XIII. Sentit de les resolucions recaigudes en assunptes dictaminats9

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Conforme amb el
Consell

248 620 353 462 501 515 439

Oït el Consell 42 75 41 41 24 38 36

En el següent quadre es reflectixen les matèries en què s’ha produït
discrepància entre el criteri del Consell Jurídic Consultiu i el de
l’autoritat consultant:

MATÈRIA ASSUMPTE DICTAMEN

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. J., per fractura de
tres incisives mentre tocava la flauta

002/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. E., per ruptura
d’ulleres al rebre un colp de baló

007/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. J., pels danys
ocasionats al seu vehicle

037/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. E., com a conseqüència
d’error de diagnòstic i lesions

038/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. A., per les
conseqüències danyoses d’una informació
errònia

055/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. V., per negligent
actuació professional.

064/2003

9 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 31.12.2003 s’havien comunicat un total de 3.435
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MATÈRIA ASSUMPTE DICTAMEN

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. A., com a
conseqüència de la defectuosa assistència
sanitària

071/2003

Contractes administratius Resolució del contracte d’obres de
construcció d’un vestidor i administració
de la piscina municipal

074/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. D., per la defunció de
la seua esposa per una infecció
nosocomial

092/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. M., com a
conseqüència dels danys causats a la
seua filla

100/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. J., com a conseqüència
de la ruptura de les seues ulleres

133/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. Mª., per les
seqüeles d’una pilotada de tenis

159/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. F., pels desperfectes
sofrits en el seu turisme

167/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. E., a causa dels danys
que va sofrir en el seu cotxe al eixir de
l’aparcament

183/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. P., com a
conseqüència d’una baralla amb un altre
alumne del mateix centre

191/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. L., a causa d’un
accident de motocicleta

212/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. J., per danys causats
en el seu cotxe quan es trobava en
comissió de servicis

275/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. B., per l’enderroc de
part de la valla de tancament de la
parcel·la de la seua propietat i dels danys
en arbrat

287/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. E., per traumatisme
al rebre un colp al cap amb un baló

298/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. J., a causa de la defunció
de la seua esposa, perquè es va diagnosticar
tardanament pels servicis mèdics

305/2003
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MATÈRIA ASSUMPTE DICTAMEN

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. J., com a conseqüència
dels danys sofrits en un vehicle

321/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. A., pels danys
sofrits quan circulava en bicicleta

324/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. M., al haver sofrit
un traumatisme bucal per agressió

362/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. J., pels danys i
perjudicis sofrits a conseqüència de la
caiguda al circular en bicicleta

389/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. S., per danys causats
en el vehicle a causa de l’existència de
graveta

391/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. B., pel robatori sofrit
mentre es trobava en un centre públic

418/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. B., pel contagi del
virus de l’hepatitis C

420/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. M., per ruptura
d’ulleres al ser espentada per un company

493/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. B., a causa que un
company la va espentar i es va colpejar la
boca

529/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. V., com a
conseqüència de la caiguda sofrida en un
pas de vianants

565/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. B., per haver sofrit
un accident i fracturar-se la mà esquerra

566/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. M., per ruptura de
la monyica dreta al rebre una balonada

569/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada per la Sra. M., per
l’assistència sanitària oferida durant el
naixement del seu fill

580/2003

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. J., per les despeses
ocasionades com a conseqüència del
manteniment de l’aval bancari

607/2003
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MATÈRIA ASSUMPTE DICTAMEN

Responsabilitat patrimonial Formulada pel Sr. A., pels danys sofrits al
caure’s de la motocicleta

612/2003

Projectes de Reglaments o
disposicions de caràcter
general

Projecte de Decret pel qual es regula el
concurs excepcional de consolidació
d’ocupació del personal interí del Cos de
Sanitaris Locals previst en la D. T.
Segona de la Llei 9/1999

249/2003

XIV. Projectes normatius dictaminats

A continuació s’indiquen els avantprojectes de Llei i els projectes
de reglaments o disposicions de caràcter general que han sigut
dictaminats durant el curs de l'any 2003:

a) Avantprojectes de Llei (art. 10.2, Llei 10/1994)

- Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana d'Ordenació i
Foment de la Qualitat de l'Edificació.

- Avantprojecte de Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

- Avantprojecte de Llei de Caça de la Comunitat Valenciana.

- Avantprojecte de Llei Reguladora de l’Habitatge.

- Avantprojecte de Llei de creació del Col.legi d’Educadors i Educadors
Socials de la Comunitat Valenciana.

- Avantprojecte de Llei de Creació de l'Institut Valencià de Seguretat i
Salut en el treball (INVASSAT).

- Avantprojecte de Llei d'Ajuda i Rescabalament a les víctimes del
terrorisme.

- Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i
Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana.
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- Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny,
del Patrimoni Cultural Valencià.

- Avantprojecte de Llei d'Ordenació del Territori i Protecció del
Paisatge.

b) Projectes de Decrets-Legislatius (art. 10.3, Llei 10/1994)

- Projecte de Decret-legislatiu pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius.

c) Projectes de disposicions de caràcter general (art. 10.4, Llei
10/1994)

- Projecte de Decret del Govern Valencià sobre comercialització i venda
de pa.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es regula el Consell
Assessor Mixt de Coordinació Autonòmica.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual s'aprova la
constitució del Consell Valencià de Col·legis de Doctors i Llicenciats
en Filosofia, i Lletres i en Ciències.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual s'establix el
procediment per a l'aprovació dels Estatuts de les universitats
públiques del Sistema Universitari Valencià.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual s'aproven les Normes
de Protecció de la Zepa Illots de Benidorm.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es modifica el Decret
29/2001, de 30 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es regula el règim
econòmic dels costos dels servicis que els distribuïdors de gas natural
per canalització presten a usuaris.

- Projecte d'Orde per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes
generals relacionades amb la pesca en aigües continentals de la
Comunitat Valenciana durant la temporada 2003-2004.
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- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es modifiquen els
models de determinats impresos oficials a utilitzar en les eleccions a
Corts valencianes establides en el Decret 31/1987, de 13 d'abril, del
Consell de la Generalitat Valenciana, en la seua redacció donada pel
Decret 68/1991, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat
Valenciana.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual s'aproven mesures de
simplificació administrativa per a la tramitació de posada en servici de
determinades instal·lacions liberalitzades, amb la col·laboració dels
organismes de control autoritzats, en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual s'establixen els
procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i
distribució d'energia elèctrica que són competència de la Comunitat
Valenciana.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual s'habilita l'Institut
Valencià d’Habitatge, SA per a l'execució d'un parc logístic a Riba-
roja de Túria.

- Proposta d'Orde per la qual s'establixen els requisits mínims dels
centres docents de formació de persones adultes que impartisquen
ensenyamts bàsics.

- Projecte de Decret del Govern Valencià de modificació parcial del
Decret 81/1990, de 28 de maig, sobre Òrgans de Govern de Caixes
d'Estalvis.

- Projecte d'Orde per la qual es modifica l'annex II del Reglament de
Justícia Gratuïta, aprovat pel Decret 29/2001, de 30 de gener,
modificat pel Decret 28/2003, d'1 d'abril, per mitjà de la incorporació
de nous mòduls de compensació econòmica per als advocats de la
Comunitat Valenciana, per la prestació dels servicis de torn d'ofici i
assistència al detingut.

- Projecte de Reglament d'Organització i funcionament del Cor de la
Generalitat Valenciana.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es regula el concurs
excepcional de consolidació d'ocupació del personal interí del Cos de
Sanitaris Locals previst en la disposició transitòria segona de la Llei
9/99.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es modifica el Decret
61/1987, adaptant els Estatuts socials a la realitat actual de l'Institut
Valencià d’Habitatge, SA.
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- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es regula la jornada i
horari de treball, permisos, llicències i vacacions del personal al
servici d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de
Sanitat.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es prorroga el termini
d'adaptació establit en el decret 108/2000 del 18 de juliol que regula
l'autorització dels laboratoris clínics.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual s'aproven les normes
d'organització i funcionament de la Universitat Cardenal Herrera-
CEU.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual s'establixen els
criteris de selecció aplicables en els procediments d'autorització de
noves oficines de farmàcia.

- Projecte d'Estatuts de la Universitat Politècnica de València.
- Projecte d'Orde per la qual es regula el personal de cabina de

projecció en locals cinematogràfics.
- Projecte d'Orde de finançament de tires reactives per a la determinació

de la coagulació.
- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es determina el

termini màxim de resolució i notificació dels procediments
administratius sancionadors incoats per la comissió d'infraccions lleus,
en matèria de pesca marítima.

- Projecte d'Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló.
- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret

33/1999, de 9 de març, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció,
Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal
comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública
Valenciana.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret
39/1998, de 31 de març, d'Ordenació de l'Educació per a l'Atenció de
l'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual s'aprova el plec
general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a
observar en l'execució d'obres i treballs en terreny forestal o als seus
voltants.

- Projecte de Decret del Govern Valencià de creació del registre
Telemàtic i de Regulació de les Notificacions Telemàtiques de la
Generalitat Valenciana.

- Projecte dels Estatuts de la Universitat d'Alacant.
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B) ESTADÍSTICA D’ASSUMPTES SOTMESOS A
CONSULTA (1 DE GENER DE 2003 A 31 DE DESEMBRE DE
2003)

I. PETICIONS DE DICTAMEN    (702)

A) Sol·licituds

Durant l’any 2003 s’han sol·licitat al Consell Jurídic Consultiu de
la Comunitat Valenciana un total de 702 dictàmens, davant dels 583
dictàmens demandats l’any 2002.

Nombre de sol·licituds registrades en el
Consell Jurídic Consultiu per mesos
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Com es pot apreciar, les peticions de dictàmens van ser superiors a
la mitjana durant els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i octubre.
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Comparativa de sol·licituds registrades en
els exercicis 2002 i 2003
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II. Dictàmens sol·licitats urgents .................................................14

III. Assumptes retornats ................................................................2

Per defecte de forma en la petició 0

A petició de l’autoritat consultant 0

Per trobar-se l’expedient en fase de tramitació 0

Per ser improcedent dictaminar 2
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IV. Assumptes en què s’han demant antecedents, amb suspensió
de termini per a emetre dictamen i devolució de l’expedient ..........35

D’este número, en 28 casos es va complir la petició d’antecedents
durant l’exercici, i van quedar per tant 7 peticions sense fer-ho.

V. Advertències a la Generalitat per omissió de petició
de dictamen preceptiu (art. 8 Reglament).....................................7

El nombre d'advertències representa la mitat de les cursades durant
l'exercici 2002. Estes van ser els supòsits advertits:

- Decret 10/2003, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament pel qual
es regiran els Centres de Busseig de la Comunitat Valenciana i el
procediment per a la sol·licitud d'autorització dels dits centres.

- Decret 15/2003, de 18 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de
la Generalitat.

- Orde de 5 de març, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació,
per la qual es regula el procediment per a la tramitació telemàtica de
presentació de sol·licituds de conciliació davant del Servici de
Mediació, Arbitratge i Conciliació, i s'aprova l'aplicació en virtut de la
qual es gestiona el procediment.

- Decret 43/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització i Funcionament de l'Agència Valenciana de Ciència i
Tecnologia.

- Decret 62/2003, de 13 de maig, pel qual s'atorga al personal del Cos
de Mestres que exercix llocs de treball del primer cicle de l'Educació
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Secundària Obligatòria (AIXÒ) el dret a percebre les retribucions
corresponents al lloc de treball exercit.

- Orde de 3 de juny del 2003, per la qual es regula el personal de cabina
de projecció en locals cinematogràfics.

- Orde de 19 de setembre del 2003, de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Ocupació, per la qual s'aprova la modificació de l'annex,
Catàleg de Jocs, del Decret 215/1994, de 17 d'octubre, del Govern
Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Casinos de Joc de la
Comunitat Valenciana.

C) QUANTIA RECLAMADA EN ELS EXPEDIENTS DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL QUE HAN SIGUT
DICTAMINATS DURANT L'EXERCICI 2003

La quantitat mínima reclamada ha sigut de 6 euros (Dictamen
411/2003, Exp. 349/2003) i la màxima de 28.028.700 euros (Dictamen
247/2003, Exp. 579/2002).
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IV

FUNCIONAMENT DEL
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

A) INTRODUCCIÓ

A més de les 33 sessions de Ple i 15 de la Comissió Permanent
celebrats durant l'any 2003, el Consell Jurídic Consultiu va desenrotllar
l'activitat no consultiva representada pels següents fets més significatius:

a) Reforma del Reglament

En l'exercici de 2003, el Ple del Consell va acordar elevar al
Govern Valencià una moció que tenia per objecte proposar la reforma
parcial del seu Reglament, fent-ho a l'empara del que preveu la
disposició final primera de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de
Creació del Consell Jurídic Consultiu, i de l'article 76 del propi
Reglament.

La primera de les finalitats preteses amb la reforma era l'adequació
del Reglament a les previsions derivades de l'aplicació de la Llei 6/2002,
de 2 d'agost, de l'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana,
al disposar el seu article 4 que els expresidents seran membres nats del
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Consell Jurídic Consultiu. Este precepte (que va ser objecte de nova
redacció per mitjà de l'article 92 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre,
de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i
d'Organització de la Generalitat Valenciana) assenyalava que “els
expresidents de la Generalitat Valenciana seran membres nats del
Consell Jurídic Consultiu durant un termini de quinze anys, quan hagen
exercit el càrrec de president per un període igual o superior a una
legislatura completa. En els restants casos, seran membres nats ... per un
període igual al mateix temps que hagen exercit el càrrec de president,
amb un mínim de dos anys”.

Per tant, una vegada que van ser modificats per la Llei citada de
l'Estatut d'Expresidents els articles 3 i 6.3 de la Llei de Creació del
Consell va resultar precís procedir a l'adequació del Reglament de
desplegament d'esta última.

La moció també incloïa la proposta de modificació de l'article 1 del
Reglament del Consell, perquè este contemplara la possibilitat de petició
de dictamen per part de les universitats públiques de la Comunitat
Valenciana, mecanisme que l'experiència havia demostrat convenient. I,
finalment, en la proposició s'introduïen les disposicions oportunes que
feren possible l'accés per oposició dels integrants del Cos de Lletrats del
Consell, previst en l'article 18 de la seua Llei de Creació.

Resumidament, el document contenia una proposta de text
alternatiu dels articles 1, 12, 14, 15, 16, 26, 29, 30, 31, 32, 41, 54, 55, 57,
58, 59, 61, 63, 66 i 69, plasmant-se esta per mitjà de l'aprovació del
Decret 151/2003, de 29 d'agost, publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana d'1 de setembre següent.

b) Reforma de les normes de repartiment d'assumptes

En la sessió de la Comissió Permanent celebrada l'11 de setembre
del 2003 es va aprovar la nova redacció del punt 5 de les Normes de
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repartiment d'assumptes aprovats pel Ple de Consell de 4 de febrer de
1997. La redacció del dit punt va quedar com seguix:

“5. Tenint en compte l'existència de quatre seccions, els assumptes es
distribuiran per torn entre estes, sense perjuí de la facultat del
President d'assignar un assumpte a una determinada secció o de formar
una comissió respecte d'això. D'altra banda, el President pot assumir la
ponència d'algun assumpte, o assignar-lo al Secretari General, quan
així ho estime oportú o convenient”.

Amb esta reforma es va possibilitar l'assumpció de ponències per la
Presidència o l'assignació d'encàrrecs d'elaboració de projectes de
dictamen al Secretari General.

c) Protocol

Entre els actes més rellevants de l'activitat institucional d'este
Consell, cal destacar els següents:

1.- Presentació de la Memòria i de la Doctrina Legal de l'exercici
2002

El 18 de novembre del 2003 va tindre lloc en la seu del Consell
l'acte de presentació de la Memòria del Consell Jurídic Consultiu i de la
seua Doctrina Legal, amb l'assistència del Molt Honorable Sr. Francisco
Camps Ortiz i de diversos membres del seu Govern, a més d'altres
autoritats i representants d'organismes jurídics.

Durant el seu transcurs van intervindre el President del Consell i el
Molt Honorable President, qui va tancar l'acte, i a continuació es va
servir un vi en el seu honor.
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2.- Visita al Consell Jurídic Consultiu del President del Consell
d'Estat

El 15 de setembre, l'Excm. Sr. José Manuel Romay Beccaria,
President del Consell d'Estat, va visitar la seu del Consell. Amb motiu de
la visita, el President del Consell Jurídic Consultiu el Sr. Vicente
Garrido, li va imposar el botó amb l'emblema de la Institució, firmant el
President del Consell d'Estat en el Llibre de Visites. Després de departir
amb els membres de la Comissió Permanent, el Sr. Romay va saludar els
lletrats i els caps de Servici.

3.- Celebració, el 30 d'octubre, del Ple del Consell Jurídic
Consultiu en l'Ajuntament de Xàtiva

Per primera vegada des de la creació del Consell Jurídic Consultiu,
este va celebrar fora de la seua seu les sessions plenàries, amb despatx
ordinari d'assumptes, atenent la invitació cursada per l'Alcalde de Xàtiva,
Il·lm. Sr. Alfonso Rus. La Corporació xativina va dispensar als membres
del Consell una calorosa acollida, facilitant tot tipus de mitjans materials
per a la celebració de les sessions de Ple i de Comissió Permanent en
l'edifici consistorial de la històrica ciutat, que va ser capital governativa
durant l'època foral.

Finalitzada la Sessió van prendre la paraula l'Alcalde Sr. Rus –
agraint al Consell haver distingit a Xàtiva amb l'honor de ser la primera
ciutat elegida com a seu conjuntural- i el President Sr. Garrido, qui va
donar les gràcies a la Corporació i en especial al seu Alcalde per les
atencions rebudes, anunciant que l'èxit de l'acte havia de servir
d'al·licient per a celebrar, en el futur, noves sessions plenàries en distintes
localitats de la Comunitat Valenciana.

A continuació de l'acte, l'Il·lm. Sr. Alfonso Rus va oferir un
esmorzar al Consell.
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4.- Acte de comiat del Sr. David Blanquer

El 24 d'octubre del 2003 es va celebrar en la seu del Consell un
acte de comiat del Sr. David Blanquer Criado com a Secretari General, a
qui van assistir tots els membres de la Institució, lletrats i funcionaris.
Durant el seu transcurs se li va entregar una placa com a reconeixement
de la seua labor. El President del Consell va felicitar el Sr. Blanquer per
l'acompliment impecable de la seua comesa, i li va manifestar el seu
afecte personal i, en el seu nom, el de tots els que fins eixe moment
havien sigut els seus companys.

5.- Declaració institucional amb motiu del XXV aniversari de la
Constitució Espanyola

Amb motiu de la celebració del XXV aniversari de la Constitució
Espanyola, el 4 de desembre es va celebrar un Ple extraordinari i públic –
a què van assistir els lletrats, els caps de Servici i els funcionaris del
Consell- el punt únic de l’orde del dia del qual va ser la lectura i
aprovació de la declaració institucional que a continuació es transcriu:

“El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en el XXV
Aniversari de la Constitució Espanyola, vol fer pública la seua absoluta
adhesió als principis i valors del text constitucional, per tal com han
suposat la consolidació d'un Estat de Dret que pretén un orde econòmic
i social just.

Amb la promulgació de la Constitució, els espanyols ens constituïm en
un Estat social i democràtic de Dret, en què es garantix la convivència
democràtica des del respecte als valors superiors de la llibertat, la
justícia, la igualtat i el pluralisme polític.

El lema d'este Consell, “Secundum patriae supremes leges”, ens obliga,
en l'exercici de la nostra funció consultiva, a interpretar i aplicar la
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Constitució com a garantia essencial dels drets dels ciutadans i de
l'interés públic, i implica, a més, donat el valor normatiu de la
Constitució, que vetlem perquè tot l'ordenament jurídic s’ajuste als seus
preceptes i als principis en esta proclamats.

Este Òrgan consultiu, amb total assumpció del text constitucional,
expressa el seu desig que la Carta Magna continue sent la principal via
de protecció de tots els espanyols i pobles d'Espanya en l'exercici dels
drets humans, les seues cultures i tradicions, llengües i institucions”.

A més dels citats, a continuació es ressenyen els actes en els
quals van participar o van assistir els membres del Consell:

09.01.03
Presa de possessió de l'Excm. Sr. José Manuel Romay Beccaria com a

President del Consell d'Estat. Assistixen el Conseller el Sr. Vicente Garrido i
el Secretari General el Sr. David Blanquer.

15.01.03
Acte d'entrega de l'XI Premi de Convivència que atorga la Fundació

Broseta, en el Monestir de Sant Miquel dels Reis. Al dit acte van assistir el
President, els consellers i el Secretari General.

06.03.03
El Conseller Sr. Garrido assistix a la presa de possessió del Rector de la

Universitat Miguel Hernández d'Elx, Excm. i Mgfc. Sr. Jesús Rodríguez
Marín.

31.03.03
Jornada de portes obertes que es va celebrar en la Ciutat de la Justícia

de València. Van assistir els consellers el Sr. Miguel Mira i el Sr. Vicente
Cuñat.
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Presa de possessió del Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats, Excm. Sr.
Fernando Alandete Gros, a què van assistir els consellers el Sr. Miguel Mira i
el Sr. Vicente Garrido.

25.04.03
Celebració del dia de les Corts Valencianes, que va tindre lloc en el

Palau de Benicarló. A l'acte van assistir el President i els consellers.

06.05.03
En el Palau de Justícia d'Alacant i presidit per l'Hble Sr. José Joaquín

Ripoll, va tindre lloc l'acte de presentació del Repertori Legislatiu de la
Generalitat Valenciana. Van assistir el Conseller el Sr. Miguel Mira i el Lletrat
el Sr. José Hoyo.

05.06.03
Tercera “Trobada en la UIMP” celebrada en la seu de la Universitat.

Assistix el Secretari General el Sr. David Blanquer.
Entrega dels III Premis Valencians per al Segle XXI Les Províncies,

celebrada en l’Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Assistix el
Secretari General el Sr. David Blanquer.

11.06.03
En el Palau de la Generalitat, davant del Molt Hble. Sr. José Luis

Olivas, presa de possessió com a Conseller del Consell Jurídic Consultiu de
l'Il·lm. Sr. José Díez Cuquerella. Acte a què van assistir els membres del
Consell Jurídic Consultiu, lletrats i funcionaris.

12.06.03
El Conseller el Sr. José Díez assistix, en representació del Consell

Jurídic, a l'acte de constitució de les Corts Valencianes.

18.06.03
El Conseller Sr. Garrido assistix, en les Corts Valencianes, a la sessió

d'investidura del President de la Generalitat Valenciana.
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20.06.03
Assistix el Conseller Sr. Garrido, en les Corts Valencianes, a la presa de

possessió del President de la Generalitat Valenciana Molt Hble. Sr. Francisco
Camps Ortíz.

30.06.03 a 04.07.03
Curs de L'Escorial 2003 sobre Responsabilitat patrimonial de l'Estat,

organitzat pel Consell d'Estat, en què participen els Consellers el Sr. Vicente
Cuñat i el Sr. Vicente Garrido, el Secretari General el Sr. David Blanquer i els
lletrats la Sra. Dolores Giner i el Sr. Artur Fontana.

09.07.03
El Conseller el Sr. Miguel Mira, en funcions de President assistix a una

audiència en el Palau de la Generalitat amb representants d'altres institucions.

17.07.03
El Consell és rebut en audiència en el Palau de la Generalitat pel nou

President de la Generalitat Valenciana, Molt Hble. Sr. Francisco Camps Ortíz.

28.07.03
A la presa de possessió del President de la Diputació de València,

Excm. Sr. Fernando Giner Giner, van assistir els consellers el Sr. Vicente
Garrido i el Sr. José Díez.

14.08.03
Funeral per l'Hble. Sr. Carlos Climent González. Van assistir els

membres del Consell Jurídic Consultiu.

05.09.03
Acte en el Palau de la Generalitat presidit pel Molt Hble. Sr. Francisco

Camps Ortíz de presa de possessió de l'Hble. Sr. Vicente Garrido Mayol com
a President del Consell Jurídic Consultiu i de l'Il·lm. Sr. Alberto Jarabo
Calatayud com a Conseller. L'acte es va celebrar en el Palau de la Generalitat,
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assistint, a més d'altres personalitats, els membres del Consell Jurídic, lletrats i
funcionaris.

11.09.03
El President i el Conseller el Sr. Vicente Cuñat van assistir en les Corts

Valencianes al Sopar del XII Trobada de l'Associació Alexander Von
Humboldt.

15.09.03
Acte d'entrega del VII Premi d'Estudis Jurídics, concedit per la

Fundació Manuel Broseta, que va tindre lloc en el Col·legi d'Advocats de
València, amb assistència de l'Excm. Sr. José Manuel Romay Beccaria. Va
acudir el Consell.

30.09.03
Presa de possessió de l'Il·lm. Sr. Federico Fernández Roldán com a

Secretari General del Consell Jurídic Consultiu. Van assistir a l'acte el
President, consellers i lletrats del Consell, a més d'altres invitats.

01.10.03
Solemne funeral en memòria de l'Hble. Sr. Carlos Climent González en

l'Església del Reial Col·legi del Corpus Christi, organitzat pel Consell, que va
ser oficiat per l'Arquebisbe. Van assistir els membres del Consell Jurídic
Consultiu.

02.10.03
Obertura curs acadèmic 2003-2004 de la Universitat Politècnica de

València. Assistix el Conseller el Sr. Vicente Cuñat.

07.10.03
Els consellers el Sr. Miguel Mira i el Sr. Alberto Jarabo van assistir a

l'entrega dels Premis “Ciutat de València”, celebrada en el seu Ajuntament.
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08.10.03
El Consell complimenta el President de les Corts Valencianes, Molt

Excel·lent Sr. Julio d'España, en el Palau de Benicarló.

09.10.03
Acte institucional en el Palau de la Generalitat i posterior recepció en el

Monestir de Sant Miquel dels Reis, amb motiu del 9 d'Octubre. Assistixen el
President, els consellers i el Secretari General.

17.10.03
A l'acte d'obertura del curs acadèmic en la Universitat de València va

assistir el President el Sr. Vicente Garrido, invitat pel Rector Magnífic de la
Universitat.

06, 07 i 08.11.03
Amb assistència del President, els consellers i el Secretari General, es

van celebrar les V Jornades sobre la funció consultiva organitzades pel
Consell Consell Consultiu dels Illes Balears.

20 i 21.11.03
VII Seminari “Autonomia i Justícia a Catalunya” celebrat en la seu del

Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya. Assistix el Conseller el Sr.
Vicente Cuñat.

25.11.03
Van assistir a l'acte d'entrega dels Premis Rei Jaume I, davall la

presidència de S. M. el Rei Joan Carles, el President, els consellers srs. Mira i
Jarabo i el Secretari General, el Sr. Federico Fernández.

27.11.03
Esmorzar-homenatge oferit al Cap del Gabinet Jurídic del Govern

Valencià, el Sr. Fernando Raya, amb motiu de la seua jubilació. Van assistir el
President i el Conseller Sr. Cuñat.
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01.12.03
Amb motiu del XXV Aniversari de la Constitució en les Corts

Valencianes es va celebrar un acte institucional a què va assistir el President
del Consell.

02.12.03
Presentació de llibre “La Constitució per dins. Evocacions del procés

constituent. Valors, drets i llibertats”, que va tindre lloc en el Saló de Cristal
de l'Ajuntament de València. Assistix el Conseller el Sr. Miguel Mira.

03 i 04.12.03
El President assistix als plens extraordinaris de la Diputació de València

i de l'Ajuntament de València amb motiu del XXV Aniversari de la
Constitució.

05.12.03
Acte de celebració del XXV Aniversari de la Constitució celebrat en el

Monestir de Sant Miquel dels Reis i presidit pel Molt Hble. Sr. Francisco
Camps Ortíz. Assistixen el President, els consellers i el Secretari General.

10.12.03
Funeral pel qual va ser Síndic de Comptes Excm. Sr. José Antonio

Noguera de Roig. Assistix el Conseller el Sr. Miguel Mira.

11.12.03
El President assistix a l'entrega dels Premis Justícia que anualment

concedix la Generalitat Valenciana, en el Palau del mateix nom.

12.12.03
Investidura com a Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica

de València de l'Excm. Sr. Luis Giménez Lorente. Acte a què assistix el
Conseller el Sr. Vicente Cuñat.
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15.12.03
El President assistix, en el Palau de la Generalitat a l'acte de presa de

possessió del Síndic Major de Comptes, Excm. Sr. Rafael de Vicente Queralt.

16.12.03
Acte acadèmic d'entrega de la Medalla de la Universitat de València

a l'Excm. Sr. Pedro Ruiz Torres. Assistix el Conseller el Sr. Vicente Cuñat.

B) CONVENI MARC DE COPERACIÓ 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

Durant l'exercici contemplat han sigut quatre els alumnes
universitaris que han sol·licitat realitzar el seu “practicum” en el Consell
Jurídic Consultiu. El programa desenrotllat va consistir en el següent:

- Col·laboració amb els lletrats del Consell, facilitant-los la
recerca de jurisprudència i legislació aplicable als assumptes
sotmesos a consulta del Consell, la preparació de la qual van
tindre encomanada estos.

- Preparació de “dossiers” sobre la normativa estatal i
autonòmica sobre matèries relacionades amb els
avantprojectes de llei i projectes de reglaments que el Consell
haguera de dictaminar.

- Col·laboració en tasques relacionades amb la biblioteca del
Consell, davall la supervisió del Servici de Coordinació i
Documentació.
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- Maneig de Bases de dades informàtiques de jurisprudència i
legislació d'Aranzadi, BOE i Lex-Data, així com les bases de
dades del propi Consell.

Estes tasques van ser desenrotllades a plena satisfacció del Consell,
per la qual cosa tots els alumnes van superar el “practicum” realitzat.
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V

PERSONAL I INFRAESTRUCTURA

A) DEFUNCIÓ DE L'HONORABLE SR. CARLOS CLIMENT
GONZÁLEZ, PRESIDENT DEL CONSELL JURÍDIC
CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El President del Consell Hble. Sr. Carlos Climent González va
morir en la matinada del dia 12 d'agost del 2003. Coneguda la notícia, es
va reunir el Ple en sessió extraordinària i urgent, davall la presidència del
Vicepresident el Sr. Miguel Mira. Després d'expressar els presents el seu
pesar, el Ple va declarar vacant la Presidència, sent transitòriament
assumida pel Conseller-vicepresident Sr. Mira, qui fins eixa data i des
del 8 de juliol havia substituït al Sr. Climent en raó de la seua malaltia,
tot això de conformitat amb el que disposa l'article 4 de la Llei 10/1994,
de 19 de desembre, de Creació del Consell, i dels articles 18 i 27 del seu
Reglament de desplegament.

El Ple va adoptar l'acord de comunicar la mort al Molt Hble. Sr.
President de la Generalitat Valenciana i a les institucions competents.
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Eixe mateix dia els membres del Consell van visitar la capella
ardent, testimoniant a la viuda i fills el pesar de tots els integrants de la
Institució i transmetent-los els seus condols. La capella va ser també
visitada per les primeres autoritats valencianes i per diverses
personalitats de la Comunitat, i van ser nombrosos els telegrames de
condol rebuts.

El dia 1 d'octubre es va celebrar en l'Església del Reial Col·legi del
Corpus Christi (Patriarca) un solemne funeral en memòria del President
difunt, que va ser oficiat per l'Excm. i Rvdm. Arquebisbe de València, a
què va assistir el Conseller de Presidència i els membres del Consell
Jurídic Consultiu, lletrats i personal de la Institució.

Organitzat per la Fundació de l'Institut Valencià d'Oncologia es va
celebrar, el 19 de desembre, un acte en homenatge, a títol pòstum, de
l'Hble. Sr. Carlos Climent, en el qual va intervindre el President del
Consell, Hble. Sr. Vicente Garrido.

B) NOMENAMENTS

• Nomenament del Sr. Vicente Garrido Mayol com a President del
Consell Jurídic Consultiu.

Pel Decret 149/2003, de 29 d'agost, es va nomenar President del
Consell Jurídic Consultiu el Sr. Vicente Garrido Mayol.

El dia 5 de setembre, en acte solemne celebrat en el Palau de la
Generalitat Valenciana, i davant del seu President el Molt Hble. Sr.
Francisco Camps Ortíz, va jurar el seu càrrec com a President de la
Institució, acte del qual va retre compte al Ple del Consell en sessió
extraordinària i pública celebrada el mateix dia, en què va prendre
possessió del càrrec.
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Amb ocasió de l'acte de jura celebrat en el Palau de la Generalitat,
l'Hble. Sr. Vicente Garrido Mayol va pronunciar les següents paraules:

“Les meues primeres paraules no poden ser sinó l’expressió d’un
sentiment d’honor, d’agraïment i d’emoció.

D’honor, perquè ho és per a un jurista accedir a la Presidència de la
Institució que té com a missió l’exercici de la funció consultiva,
aconsellant en dret el Govern Valencià.

D’agraïment, President, per la confiança que en mi heu dipositat i que
em col·loca molt per damunt dels meus mereixements, que no són altres
que la meua passió pel dret i l’honestedat en el seu exercici.

D’emoció, al sentir culminada la meua trajectòria en una Institució que
vaig veure nàixer i sent com a pròpia, al haver contribuït a la seua
conformació aportant la meua il·lusió i esforç, primer com a Secretari
General i des de fa cinc anys, com a Conseller.

A estos sentiments s’unix el record als quals m’han precedit en el
càrrec.

A Emilio Attard Alonso, primer President del Consell, que va fer
del servici al Dret i a la Justícia l’essència i potència de la seua
vida i que va traçar amb mestria la senda per la qual hui transcorre
el Consell. Per això, el seu nom ha quedat esculpit amb lletres d’or
en la nostra història.

A Carlos Climent González, consagrat també al Dret i a la
realització de la Justícia que amb tant esforç es va ocupar que el
Consell complira amb la seua obligació de donar una resposta
ràpida i puntual a les consultes que se’ns formularen durant el seu
mandat.

En la nostra memòria sempre quedarà el seu record.
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Assumisc esta nova responsabilitat que hui rep amb renovada il·lusió i
amb la fortalesa, -que venç el temor i espanta la temeritat-, de sentir-
me integrat en un equip d’excel·lents juristes i magnífics companys. Als
Consellers i al Secretari General vull rendir hui un merescut
homenatge per la seua entusiasmada dedicació i per tot, -per tant-, el
que d’ells he aprés durant llargues hores de debat compartit; als
lletrats, i a tot el personal del Consell, el meu profund agraïment pel
rigor en el seu treball i per la col·laboració que sempre m’han prestat.
Espere que m’arropeu tots en este nou camí que hui comence en el
Consell.

Hem jurat que exercirem el càrrec amb independència i objectivitat:
així ens ho imposa la nostra Llei. Independència i objectivitat són dos
qualitats a les quals cal afegir l’honestedat, la prudència i la fortalesa,
que han de caracteritzar tot òrgan consultiu i els que l’integren.

Diego Saavedra Fajardo, exaltando la prudencia como norma de
conducta decía que consta esta virtud de muchas partes las cuales se
reducen a tres: memoria de lo pasado, inteligencia de lo presente y
providencia de lo futuro. Sí así debe actuar el aconsejado, así debe
aconsejar el consejero.

Y con honestidad y fortaleza, huyendo de la complacencia y la lisonja
que puede ser el peor consejo. Ya en el siglo XVI, el valenciano
Fadrique Furió Ceriol advertía que el consejero debe ser fuerte, porque
“un tal hombre no se corromperá ni apartará de la razón i fidelidad, ni
por oro, ni amistad, ni adeudo, ni ruego, ni fuerza, ni otro interesse
desta vida” .  Y advertía: “guardense los príncipes de elegir por su
consejero al que fuere amigo de hipócritas, de lisonjeros, de
albardanes; i también al que dissimula, o esconde las verdades”.

En mi toma de posesión como Consejero recordaba con Tomás y
Valiente, que las Instituciones ganan o pierden prestigio por lo que
hacen, pero también por lo que con ellas se hace. Mal favor haríamos a
nuestro Consejo si desde dentro no actuáramos con objetividad, con
prudencia y con honestidad; o si desde fuera se pretendiera cualquier
presión o injerencia que tratara de cercenar su independencia.
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Pero esa independencia es, perfectamente compatible con una
permanente actitud de cooperación con la Administración consultante.
Nuestro trabajo, no debe consistir en poner trabas innecesarias, sino en
buscar soluciones a las pretensiones gubernamentales, dentro del
ámbito jurídico.

Son muchos los expedientes instruidos por la Administración de la
Generalitat Valenciana que deben contar con nuestro dictamen, en
materias tan variadas como la Responsabilitat patrimonial, la revisión
de oficio de actos nulos, la contratación pública o el urbanismo. En
estos supuestos el Consejo constituye una eficaz garantía para el
ciudadano y para el interés público.

Pero quizás la actuación más relevante del Consejo es la relativa al
examen de los Reglamentos y de los proyectos de ley que el Gobierno
ha de aprobar. Además de examinar la adecuación de la norma
proyectada a la Constitución, al Estatuto de autonomía y a la
legislación básica estatal, la función del Consejo se extiende a ofrecer
consideraciones de técnica normativa tendentes a perfeccionar la
calidad de la futura norma.

Pretendemos que las normas sean claras, sencillas e inteligibles, si
tenemos en cuenta que los ciudadanos queremos adecuar nuestras
conductas a lo en ellas previsto. Trabajamos para que el principio de
seguridad jurídica, constitucionalmente proclamado, despliegue todo su
significado en nuestro ordenamiento. Nos esmeramos para que sean
superadas las imperfecciones que puedan presentar las normas futuras.

Jeremy Bentham destacó la importancia del lenguaje en la redacción de
las leyes. En su “Nomografía o el arte de redactar leyes”, insistió en
que las palabras de las leyes deben pesarse como diamantes pues al fin
y al cabo la vida, la libertad, la propiedad y el honor ... todo depende
de la correcta elección de las palabras por parte del legislador. La
ambigüedad, la oscuridad o la voluminosidad constituían para él vicios
o imperfecciones de los que había que huir. Pero también hay que
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evitar la incertidumbre en la expresión y significado, la redundancia, la
prolijidad, el embrollo y el desorden.

En esa línea se articula nuestra colaboración y consejo al Gobierno
Valenciano a quien compete la aprobación de los Reglamentos y el
impulso de la actividad legislativa de nuestro Parlamento. Siempre con
el objetivo de que las normas de nuestro ordenamiento gocen de la
máxima calidad y perfección posibles.

Però tot el que s’ha exposat no tindria sentit si no tinguérem en compte
el fet autonòmic valencià; si no fórem conscients, que l’existència del
Consell enfortix, augmenta i perfecciona el nostre autogovern. Som una
Institució jove d’un antic poble que vol aprofundir la seua identitat
pròpia fruit de molts anys de vida en comú. Per això, volem fer
professió de fe autonomista, i en esta tasca no podem, ni volem ser
neutrals. Des del Consell pretenem sempre fer una interpretació de
l’ordenament jurídic que afavorisca al màxim el nostre àmbit
d’autonomia, buscant i indagant possibles solucions, adequant-nos, en
tot cas, a les prescripcions de la Constitució que té una força
innovadora i transformadora de tot l’ordenament jurídic, i que és i ha
de continuar sent, la nostra norma fonamental de convivència.

I acabe.

Deseo agradecer muy singularmente, la presencia en este acto del
Secretario General del Consejo de Estado, D. José María Martín
Oviedo que representa a una institución que, como nos decía Emilio
Attard, debe ser el espejo en el que se mire el Consejo Jurídico
Consultivo. Su prestigio y su impecable trayectoria anclada en una
larga historia son ejemplo a seguir por los órganos que hoy
compartimos con él, en España, el ejercicio de la función consultiva.
També desitge congratular-me per l’assistència del President de la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, el Senyor
Josep Enric Rebés i Solé, y del Letrado Mayor del Consejo Consultivo
de Canarias, D. Enrique Petrovelly con quienes hemos compartido tan
gratos momentos en nuestros anuales encuentros.
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Estem molt agraïts perquè compartiu amb nosaltres este acte tan
especial per al nostre Consell.

President, gràcies, i parle ara també en nom d’Alberto Jarabo
Calatayud, per haver confiat en nosaltres per a participar en esta
apassionant tasca. Els dos rebem l’honor que ens heu concedit amb el
compromís de realitzar les nostres funcions amb la dignitat que
requerix el càrrec, amb il·lusió, amb humilitat i amb el desig del treball
ben fet. Esperem complir tot això, com hem jurat, per a millor servici al
poble valencià.

• Nomenament com a consellers del Consell Jurídic Consultiu del Sr.
José Díez Cuquerella i del Sr. Alberto Jarabo Calatayud i com a
Secretari General del Sr. Federico Fernández Roldán

Pel Decret 64/2003, de 3 de juny, es va nomenar Conseller el Sr.
José Díez Cuquerella, càrrec de què va prendre possessió en sessió de Ple
extraordinari i públic celebrat el dia 11 de juny, després de jurar el seu
càrrec en acte solemne celebrat eixe dia davant del Molt Hble. President
de la Generalitat Valenciana en el Palau de la Generalitat.

Pel Decret 150/2003, de 29 d'agost, va ser nomenat Conseller el Sr.
Alberto Jarabo Calataiud. Va jurar el càrrec davant del Molt Hble.
President de la Generalitat Valenciana en acte solemne celebrat el dia 5
de setembre del 2003 en el Palau de la Generalitat, prenent possessió del
càrrec eixe mateix dia en sessió de Ple extraordinari i públic.

Pel Decret 187/2003, de 26 de setembre, va ser nomenat Secretari
General del Consell Jurídic Consultiu el Sr. Federico Fernández Roldán.
Va jurar el seu càrrec davant del Molt Hble. Sr. Francisco Camps Ortíz,
en sessió solemne celebrada en el Palau de la Generalitat el dia 30 de
setembre del 2003, prenent possessió del seu càrrec el següent dia 2
d'octubre en sessió de Ple extraordinari i públic.
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C) MODIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL DEL CONSELL

Per a acomplir el que preveuen els articles 24 apartat b) i 47 del
Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,
aprovat pel Decret del Govern Valencià 138/1996, de 16 de juliol, en
relació amb els articles 16.8 i 18.1 del Text Refós de la Llei de la Funció
Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre del
1995, durant l'exercici 2003 es va començar a treballar en la modificació
de la Relació de Llocs de Treball d'esta Institució.

Com a fruit d'estos treballs, en Sessió de Ple celebrat el 25 de
setembre del 2003 es va deliberar la proposta de modificació de la Relació
de Llocs de Treball del Consell necessària per a actualitzar la classificació
d'eixos llocs als canvis operats en la plantilla. Complit el tràmit previst en
l'article 16.8 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana
amb l'òrgan de representació sindical del Consell, pel President es va
procedir a l'aprovació de la relació, en la qual s'havien incorporat les
propostes tractades amb els representants sindicals. La Relació de Llocs
de Treball va ser finalment publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana núm. 4.671, de 16 de gener del 2004.

L'actual relació inclou huit llocs de Lletrat, dos direccions de
Servici, un lloc de treball de naturalesa eventual i dos direccions de
Negociat. A més, la relació conté un lloc de traductor i un altre
d'operador de sistemes informàtics, a més d'11 llocs d'auxiliars
administratius i quatre subalterns.

D) OBRA “COMENTARIS A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA”

Este Consell Jurídic Consultiu, amb motiu de la celebració del
XXV aniversari de la Constitució Espanyola, i per encàrrec del Molt
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Hble. President de la Generalitat Valenciana, va acordar escometre
l'elaboració d'una obra de comentaris a la Constitució Europea, pendent
d'aprovació.

A l'efecte, i per a l'execució de l'obra, s'ha previst la constitució
d'un Consell Assessor i un altre Consell de Redacció, havent iniciat els
treballs que hauran de culminar l'any 2004.

E) CREACIÓ DE LA “REVISTA ESPANYOLA DE LA FUNCIÓ
CONSULTIVA”

En la sessió de la Comissió Permanent celebrada el 30 d'octubre
del 2003, el President del Consell Jurídic Consultiu va proposar, d'acord
amb el projecte que prèviament havia distribuït als membres del Consell,
la creació de la “Revista Espanyola de la Funció Consultiva”, com a
instrument de comunicació i col·laboració entre els distints òrgans que
exercixen la funció consultiva. La seua periodicitat seria, inicialment,
semestral, i s’hauran d'habilitar els fons suficients a càrrec dels fons del
Consell.

La Comissió va expressar la plena conformitat amb la iniciativa
mencionada, aprovant la publicació i difusió de la revista entre els
consells consultius.

Amb motiu de la celebració de les V Jornades Consultives a Palma
de Mallorca, el President del Consell va presentar este projecte als
assistents, que va rebre una calorosa acollida per entendre's que
constituïa un instrument útil per a l'intercanvi d'informació, la difusió
doctrinal i la unificació de criteris propis de la funció consultiva.



60

F) BIBLIOTECA

Al llarg del present exercici el Consell ha adquirit 340 títols, amb
la qual cosa a 31 de desembre de 2003 el nombre total de llibres
registrats en la Biblioteca ascendix a 4.273. El nombre més gran
d'adquisicions realitzades enguany correspon a obres de Dret
Administratiu (125 títols), seguides de les classificades com a Dret
Constitucional i Autonòmic (104 títols) i textos normatius (61 títols).

Les revistes jurídiques que en l'actualitat disposa el Consell són les
següents:

• Actualidad Administrativa

• Actualidad Aranzadi

• Actualidad de Derecho Sanitario

• Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario

• Anuario de Jurisprudencia Aranzadi

• Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

• Conseil d’Etat. Rapport Public

• Corts. Anuario de Derecho Parlamentario

• Cuadernos de Derecho Local

• Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol

• Documentación Administrativa

• Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

• Justicia Administrativa

• Revista de Administración Pública

• Revista de Derecho Político

• Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente

• Revista de Estudios de la Administración Autonómica
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• Revista de Estudios de la Administración Local
• Revista de Estudios Políticos
• Revista de las Cortes Generales
• Revista de Llengua i Dret
• Revista de Treball, Economia i Societat
• Revista del Poder Judicial
• Revista Española de Control Externo
• Revista Española de Derecho Administrativo
• Revista Española de Derecho Constitucional
• Revista General de Derecho
• Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana
• Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics
• Revista Valenciana de Economía y Hacienda
• Teoría y Realidad Constitucional
• Urbanismo y Edificación

Així mateix, en la Biblioteca es compta amb les subscripcions al
BOE i DOGV, i amb les actualitzacions en paper que de les seues bases
de dades realitza l'Editorial Aranzadi.

Pot destacar-se també que enguany el personal de la Biblioteca s'ha
encarregat de recopilar, normalitzar i coordinar les veus utilitzades
(“paraules clau”) pels lletrats en els extractes de dictàmens, amb el
propòsit d'aconseguir un accés més àgil i eficaç a la informació
continguda en el Repertori de la Doctrina Legal del Consell.

Seguint les indicacions de la Sindicatura de Comptes s'ha iniciat el
procés d'inventariat dels llibres propietat del Consell Jurídic Consultiu,
incloent en una base de dades els relatius al nombre d'orde, data
d'adquisició, descripció, import, proveïdor i dates d'alta i baixa, si és
procedent, estant prevista l'any 2004 la finalització de les tasques
d'arqueig general.
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També s'ha continuat amb el servici d'informació mensual, per
mitjà de correu electrònic, consistent en un resum sistematitzat de les
novetats i adquisicions bibliogràfiques que s'envia al personal del
Consell de forma periòdica.

G) INFORMÀTICA I BASES DE DADES

L'any 2003, com a continuació de la política renovadora del parc
informàtic, s'ha procedit a l'adquisició de quatre equips portàtils, davant
dels indubtables avantatges que estos presenten quant a la seua
comoditat, manejabilitat i fàcil desplaçament. Estos portàtils han sigut
assignats al President, a un Conseller i a dos lletrats. Igualment, s'han
substituït els dispositius de seguretat (“back up”) per a la protecció de les
dades contingudes en els fitxers informàtics, i s'ha adquirit divers
material informàtic d'escàs cost per a atendre els deterioraments produïts
pel pas del temps i utilització de la maquinària informàtica.

Respecte als programes ofimàtics, s'ha actualitzat el Microsoft
Office a la versió XP per a permetre el seu ús pels usuaris. Es mantenen
d'altra banda les Bases de Dades online, estant projectada l'ampliació de
la WESTLAW incloent el camp Consolidada Premium.

Usant els seus propis mitjans humans i materials, el Servici de
Coordinació i Documentació ha elaborat una aplicació informàtica per a
facilitar l'accés en CD-ROM a tots els dictàmens del Consell Jurídic
Consultiu des de la seua creació (1997-2002), que s'inclouen en una base
de dades. Els principals avantatges que presenta esta base són les de
recerca per camps determinats el que permet una major fitació de la
informació requerida, així com la possibilitat de combinar
simultàniament diversos camps en cada recerca.

Com ve sent habitual tots els anys, s'ha realitzat el manteniment de
la pàgina web d'este organisme, introduint les modificacions que han
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resultat necessàries (incorporació dels dictàmens del 2002, estadístiques
d'assumptes dictaminats, normativa directament aplicable a la
institució…).

Respecte a la Doctrina Legal del Consell Jurídic Consultiu, el propi
personal del Consell en va realitzar la maquetació electrònica, tant en la
versió castellana com la valenciana. Així mateix, s'ha creat un programa
informàtic que substituïx les referències personals contingudes en el text
dels dictàmens per sigles aleatòries, a fi d'aconseguir una total
confidencialitat de les persones físiques o jurídiques afectades.

Finalment, també s'ha creat amb el programa “Freehand” la portada
i el grafisme de la “Revista Espanyola de la Funció Consultiva”.

H) GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA

El dia 12 de juliol del 2002 el President del Consell, després de la
deliberació del Ple, va aprovar l'Avantprojecte de Pressupost per a l'any
2003, que va ser remés a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
el 16 de juliol.

En la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any
2003 el pressupost del Consell Jurídic Consultiu per al dit període va
quedar xifrat en 1.929.570 euros.

En el terreny de les millores, s'ha implantat un sistema de
comptabilitat pressupostària i de recursos humans, per mitjà del
programa informàtic “Kewan” elaborat per una empresa informàtica
contractada a l'efecte.
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Seguint les directrius del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
respecte a la utilització, per les empreses o entitats que compten amb
treballadors, del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED) per a
l'enviament dels documents de cotització a la Seguretat Social, s'ha
procedit a la connexió al dit sistema.

I) CONTRACTACIÓ

El dia 1 de gener del 2003 es va subscriure, entre el President del
Consell Jurídic Consultiu i l'empresa Lafuente València, SL, el contracte
del servici de neteja de la seu d'esta institució, comprensiu dels exercicis
2004-2005, prorrogable per dos anualitats més

En la mateixa data, el President del Consell va formalitzar amb
l'empresa Seca Seguretat, SL la pròrroga per a l'any 2003 del contracte
del servici de vigilància de la seu d'esta institució. Igualment, l'òrgan de
contractació va iniciar els tràmits del procediment de contractació d'este
servici, per mitjà de concurs, per a l’execució l'any 2004-2005.

J) 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 dijous des de les nou hores
fins a les catorze hores i des de les dèsset hores a les dènou, i el
divendres des de les nou hores fins a les catorze.
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El total d'assentaments d'entrada corresponents a l'any 2003 va ser
de 1347 documents, i el d'eixida 949.

b) Registre d'expedients sotmesos a consulta

En l'exercici 2003 es van sotmetre a consulta 702 assumptes, dels
quals van ser dictaminats 664 durant l'exercici.

c) Registre de resolucions i disposicions recaigudes en assumptes
dictaminats pel Consell

En compliment de l'article 7 del Reglament del Consell, -el qual
disposa que l'autoritat consultant comunicarà al Consell Jurídic
Consultiu, en el termini de 15 dies, la resolució recaiguda o la disposició
aprovada-, han tingut entrada en el Registre de resolucions i disposicions
un total de 648, de les quals 5 corresponen a assumptes sotmesos a
consulta l'any 2000, 20 a assumptes sotmesos l'any 2001, 219 a
assumptes sotmesos l'any 2002 i 406 de l'exercici contemplat.

D'estes 648 resolucions o disposicions comunicades, 598 han
sigut de conformitat amb el dictamen emés, i 50 davall la fórmula de
“oït el Consell Jurídic Consultiu”. Percentualment, la proporció de
conformitat, per tant, ha sigut del 92’28 %.
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SEGONA PART

OBSERVACIONS I SUGGERIMENTS
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I

INTRODUCCIÓ

Esta part de la Memòria pretén aportar, des d'una òptica consultiva,
algunes idees sobre certes actuacions administratives sotmeses a la
consideració d'este Consell Jurídic Consultiu, al mateix temps que
busca la reflexió sobre qüestions necessitades de l'establiment de
criteris uniformes en la interpretació de les normes aplicables en
matèries tan presents en l'esfera social com són la responsabilitat
patrimonial de l'administració sanitària, la contractació pública o
l'urbanisme.



70



71

II

LIMITACIONS DE L’ADMINISTRACIÓ DURANT
L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES PÚBLICS

I EN LA CONTRACTACIÓ PER LES
ENTITATS INSTRUMENTALS

a) L’alteració del contracte i l’interés públic

El “ius variandi”, o prerrogativa de l'Administració per a
aconseguir la modificació dels contractes en què és part, s'ha justificat
històricament per la necessitat d'adaptació de l'objecte d'eixes relacions
contractuals a l'interés general prevalent i a les demandes públiques. Però
per constituir esta potestat una excepció a l'observança dels dos principis
bàsics que presidixen la contractació pública –principis de publicitat i de
concurrència, comprenent este últim també els de competència,
contradicció i igualtat d'oportunitats- la seua utilització pels poders
públics exigix una interpretació restrictiva dels articles 101 del Text
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i 149 del
seu Reglament, ja que l'adopció d'una postura distinta conduiria a la
desnaturalització del procés de licitació.

En este sentit, l'informe de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa 48/1995, de 21 de desembre, taxativament declara que
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“Celebrada per mitjà de licitació pública l'adjudicació d'un contracte,
tant d'administratiu com privat, atés que la seua adjudicació es regix per
les mateixes normes, la solució que presenta per a l'adjudicatari, quant a
preu i la resta de condicions, no pot ser alterada substancialment per la
modificació consensuada, ja que això suposa un obstacle als principis de
lliure concurrència i bona fe que han de presidir la contractació de les
Administracions Públiques, tenint en compte que els licitadors distints de
l'adjudicatari podien haver modificat les seues proposicions si
hagueren sigut coneixedors de la modificació que posteriorment es
produïx”.

Certament, la necessitat de cohonestar esta concepció limitadora de
la facultat de variació contractual per part de les Administracions amb el
necessari joc dels interessos públics condiciona la presa de posició
davant d'un cas concret, tant per al funcionari responsable del
procediment de contractació com per a l'òrgan revisor –en el nostre cas,
com a Òrgan Jurídic Consultiu-, per la qual cosa resulta necessari
aproximar-se a l'assumpte sense una visió preconcebuda que impedisca
la formació d'un juí fundat respecte a la concurrència de les causes
previstes en la legislació vigent, perquè d'esta forma es puga ponderar la
procedència d'una modificació contractual determinada.

D'altra banda, també ha de tindre's en compte l'evident dificultat
que, en nombroses ocasions, suposa delimitar el que en realitat queda
dins del concepte legal del “imprevist” o de la “novetat” a l'hora de
valorar la justificació de la necessitat de la variació en el contracte. Esta
dificultat és especialment patent quan l'Òrgan Consultiu ha de
dictaminar, perquè el seu criteri ha de basar-se en el dels facultatius que
han informat en el procediment de modificació, i estos informes, de
naturalesa eminentment tècnica, han de ser interpretats en clau jurídica,
la qual cosa implica l'anàlisi i valoració dels seus continguts tècnics i de
la seua transcendència jurídica.
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Per esta raó, pot resultar útil atindre's a uns paràmetres objectius
que faciliten esta labor de reconducció al camp jurídic, proposant-se els
següents:

1.- Respecte dels límits quantitatius de la modificació, és necessari
valorar l'existència de fraccionaments de les propostes d'alteració que
intenten eludir o desnaturalitzar el volum econòmic de la contracta, o el
que és el mateix, estudiar els antecedents complets de l'objecte de la
contractació.

2.- Valoració de l'existència de raons d'interés públic. Davall el
principi de pervivència de la relació contractual, l'Administració
proponent de la modificació haurà de justificar que ha tingut en compte,
per a mantindre o no el contracte, el cost d'una nova contractació i el
retard presumible que per a la prestació del servici públic concret
suposaria resoldre el contracte i convocar un nou procés de licitació.

Així es va fer en el cas dictaminat per este Consell davall el
número de Dictamen 571/2002, en el qual es deia que:

“... la justificació de la improcedència d'una nova licitació, com exigix
l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, s'arreplega en l'informe, de 22 de novembre
del 2002, de l'Arquitecte municipal, a l'assenyalar que la Justificació de
la improcedència de la convocatòria d'una nova licitació, com ja es va
exposar en anteriors informes, és òbvia per la impossibilitat, al tractar-
se d'una obra completa, de separar unitats d'obra a efectuar per tercers
contractistes, especialment per les característiques específiques de
l'edifici, ja que decisions per exemple de tipus estructural, com s'exposa
en els paràgrafs anteriors esdevenen del major i millor coneixement de
l'obra adquirit tant pels projectistes com per la constructora, per la
qual cosa la intervenció d'altres contractes, a més d'introduir incerteses
de la capacitat tècnica dels facultatius que intervingueren, evidentment
es traduiria en sobre costos afegits. Per tot això, la raó d'interés públic,
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aconsella no iniciar un altre procés de licitació, sinó ampliar el
contracte primitiu...”.

Igualment va ocórrer en el cas estudiat en el Dictamen 585/2002,
en el qual es deia que:

“... de l'examen del projecte de modificat, -constituït per cinc toms-, així
com dels informes tècnics que estan en l'expedient, es constata l'interés
públic present en la modificació del contracte d'obres, de gran
complexitat, que té per objecte: d'una banda, resoldre un problema
geotècnic imprevist i detindre, d'una banda, el lliscament de la vessant
de la boca sud del túnel objecte del contracte d'obres, per mitjà de la
construcció d'un fals túnel; i per un altre, preveure majors
instal·lacions per a garantir la seguretat del túnel i la dels usuaris, en
condicions adequades per al trànsit”.

3.- Caràcter no substancial de l'alteració, a fi de comprovar si esta
arriba als elements integrants del contracte. Com veurem més endavant,
no es pot acceptar que una “obra nova” modifique l'objecte del
contracte, constituint de fet una nova contractació per substitució del
vincle. A títol d'exemple, la jurisprudència ha admés com a alteració no
substancial d'un contracte concessional una rebaixa en les tarifes, una
ampliació del termini de la concessió o l'extensió d'una modalitat de
llicència a una altra10.

Com va raonar el Consell d'Estat en el seu Dictamen 454 de 1996
“hauria d'evitar-se que el projecte inicial que servix de base al contracte
no continga una obra completa, i que les successives modificacions
puguen encobrir contractacions que no observen els principis
inspiradors de la contractació administrativa: publicitat, lliure
concurrència i licitació”.

10 Sentència del Tribunal Suprem d’1 de febrer de 2000
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4.- Aparició de necessitats noves o causes imprevistes. Com
recorda la Junta Central de Contractació11, l'exercici de la prerrogativa de
modificar els contractes no ha d'ocultar un defecte de previsió o un error
de projecte que, amb un estudi més acurat, haguera evitat la necessitat
d'incrementar les unitats o els conceptes d'obra. Al contrari, eixa facultat
constituïx una acció reglada l'exercici de la qual queda subordinat a
l'aparició d'una nova necessitat material, no contemplada en el moment
d'haver perfeccionat el contracte.

En este sentit s'expressa el Dictamen 128/2000 d'este Consell
Jurídic Consultiu quan assenyala que l'Administració no ha de servir-se
de la necessitat de modificar un contracte per fets imprevistos, aprofitant
l'ocasió per a incloure actuacions que sí que van poder preveure's o que
no responguen a tals fets.

5.- Motivació de l'alteració, havent de figurar en l'expedient
administratiu l'oportuna justificació tècnica i jurídica, segons assenyala
l'informe de la Junta Central núm. 55.586, de 10 de gener de 1991.

La falta d'esta motivació va portar este Consell a assenyalar en el
seu Dictamen 128/2000 que:

“D'una atenta lectura de les memòries descriptiva i justificativa, no pot
afirmar-se amb rotunditat que totes les modificacions responguen a
necessitats noves o a causes imprevistes. Si fóra això així, es podria
estar infringint els principis de publicitat i lliure concurrència que
regixen la contractació administrativa. Per això, i encara sent
conscients de la dificultat que això comporta, haguera sigut necessari
que la memòria justificativa abordara de forma més detallada,
exhaustiva i rigorosa l'examen de si totes i cada una de les
modificacions sobre el projecte inicial, que es relacionen en la memòria

                                                
11 Informe de la Junta Central 28/1981, de 23 de juny.
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descriptiva responen a aquelles necessitats noves o a causes
imprevistes a les quals es referix l'article 102 (ara 101) de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, a fi d'evitar que puguen
albergar-se dubtes sobre l'observança dels citats principis rectors en
matèria de contractació pública”.

b) La intervenció de l’Òrgan Consultiu

Encara que les distintes normes que regulen la contractació pública
establixen una sèrie de garanties procedimentals per a l'exercici del “ius
variandi” de l'Administració –Plecs de Clàusules Generals, informe dels
servicis jurídics, fiscalització de la Intervenció- la veritat és que el filtre
més eficaç davant de la confrontació d'interessos públics i privats que
deriven i subjauen en tota execució d'un contracte públic és el dictamen
de l'Òrgan consultiu corresponent. Efectivament, l'article 59 del Text
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques establix
com preceptiu el dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu
autonòmic en els supòsits en què la quantia de la modificació del
contracte, aïlladament o conjuntament, supere en un 20% el preu inicial
del contracte, sempre que este supere els sis milions deu mil cent vint-i-
un euros, sense incloure l'Impost del Valor Afegit.

La independència de l'Administració consultiva suposa, en estos
casos, una garantia superior a la dels restants òrgans informadors en un
procediment de modificació de contracte, al mateix temps que servix de
matís davant del possible excés en la utilització de les seues
prerrogatives per part de l'Administració, tenint en compte la seua
qualitat d'òrgan no inserit en l'Administració activa, dotat
d'independència orgànica i funcional.

La doctrina del Consell d'Estat en la matèria ha passat de limitar-se
a advertir l'Administració que el consultava sobre la conveniència
d'evitar el que podria considerar-se com una “obra nova” –o una
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prestació no prevista que exigia una reforma del projecte- a mantindre, ja
en els últims anys, una posició estricta sobre l'ús del “ius variandi”,
considerant-lo un via indesitjada de no complir-se els requisits –abans
enumerats- per al seu exercici. Per esta raó, el que l'Administració
s'aculla a l’anomenada “clàusula de l'interés públic” serà una decisió
que haurà d'adoptar-se després de valorar de quina forma es conjuga
millor eixe interés, si mantenint a tota costa la relació contractual, a pesar
de l'abast exorbitant de la modificació, o elegint un altre procediment
distint, però mai no hauria de recórrer a esta justificació d'una forma
merament retòrica per a fer ús d'eixe privilegi.

El  Consell  d'Estat   ha  vingut concretant el límit substantiu de la
potestat administrativa per a modificar un contracte per causa de
“necessitats noves” o “circumstàncies imprevistes”, circumscrivint-lo a
aquells casos en què l'aparició d'una obra o prestació nova comporte
l'alteració de l'objecte del contracte o de les seues condicions, però mai
de la seua substitució. Cert és que es poden trobar pronunciaments
judicials que han dissentit d'este criteri, però ni es tracta de
jurisprudència recent –té al voltant de vint anys- ni constituïx un corrent
doctrinal definit.

Dins d'esta línia jurisprudencial superada cal citar la Sentència del
Tribunal Suprem d'11 d'abril de 1981, en què es troba permissible una
modificació de contracte, per a adaptar-lo a una nova exigència, en un
supòsit d'error inicial de l'Administració contractant anteriorment no
detectat. També poden trobar-se casos molt aïllats de pronunciaments
favorables a la modificació com a conseqüència d'un mer canvi de les
circumstàncies tingudes en compte a l'hora de contractar però, com s'ha
dit, en cap cas responen a una postura unívoca de l'Alt Tribunal.

A més del contrapés garantista que suposa en estos casos l'actuació
dels òrgans consultius, així mateix ha de tindre's en compte l'existència
d'uns límits objectius legals de la facultat de modificar un contracte per
l'Administració, límits que operen en ocasions a favor del contractista.
Efectivament, de superar-se el percentatge del 20% sobre el preu primitiu
del contracte, l'adjudicatari té oberta la porta de la resolució contractual
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ja que, segons l'article 112.2 del Text Refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, el dret a exercitar les causes de resolució
serà potestatiu per a la part a què no li siga imputable la circumstància
que donara lloc a les causes mencionades. Però també és cert que,
després d'eixa modificació que supose un percentatge superior al 20%,
encara que el contractista manifeste el seu desig de romandre en el
contracte l'Administració pot resoldre'l.

Pel que s'ha dit, l'Òrgan consultiu, en cada cas, haurà de comprovar
quina de les alternatives –la nova licitació després de la resolució del
contracte o el seu manteniment- suposa un major cost econòmic i/o una
reducció del temps d'execució de l'obra, la qual cosa en realitat suposa
que el respecte al principi de la lliure concurrència puga cedir al col·lidir
amb l'interés públic.

c) Distinció entre els conceptes “modificat d'obra”,
“reformat de projecte” i “obres complementàries”.

En esta matèria convé distingir, als efectes que ens ocupen, entre
els augments o reduccions de les unitats d'obra previstes en el projecte
inicial, variacions que poden ser necessàries per a aconseguir el bon fi de
l'objecte del contracte, dels reformats de projecte que consistisquen en la
realització o supressió d'unitats d'obra l'execució o l’eliminació de la qual
no siga possible si no es procedix a la variació del projecte inicial. En el
primer cas ens trobaríem davant d'un “modificat” en sentit estricte i en el
segon davant un “reformat”.

En este orde de coses el Dictamen 128/2000 d'este Consell Jurídic
Consultiu, assenyalava que:

“... encara que en el Projecte Reformat s'aprecia, com s'ha assenyalat
anteriorment, modificacions que afecten unitats d'obres previstes en el
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contracte i modificacions que tenen per objecte introduir unitats d'obres
no previstes en el projecte inicial, la major part de les modificacions
que preveu el Projecte Reformat obeïx a les majors dificultats materials
en l'execució del contracte d'obres.

Una de les qüestions que suscita el règim de les unitats no previstes en
el projecte inicial consistix en si podien considerar-se com a tal les
mateixes unitats contractades quan hagen d'executar-se en condicions
distintes a les quals es van establir en el contracte.

En principi estos supòsits són distints ja que estes dificultats materials
apareixen en relació a unitats previstes en el projecte, sense constituir,
per tant, unitats diferents i sense que el major cost porte causa d'una
decisió de l'Administració. Ara bé, no és infreqüent que l'Administració
inicie un reformat del projecte per estes causes i que li done el
tractament d'obra no prevista, tal com ha ocorregut en el Projecte
Reformat sotmés a consulta”.

Els modificats estrictes són obligatoris per al contractista, llevat
que l'augment, reducció o supressió excedisca del 20% del preu del
primitiu contracte, en este cas podrà instar la seua resolució segons el
que preveu l'article 146.1, en relació amb el 149, apartat e) del Text
Refós, sense que en cap cas tinga dret l'adjudicatari que se l'indemnitze.
Contràriament, en els supòsits de reformats de projecte inicial que
originen unitats d'obra substancialment diferents, la seua execució resulta
voluntària per al contractista, perquè hi ha un procediment contradictori
per a la fixació del preu, del qual el contractista pot discrepar (art. 146.2
del Text Refós). En el cas que el contractista no acceptara el preu,
l'Administració podrà contractar l'execució d'estes unitats amb tercers,
inclús per mitjà d'un procediment abreviat sense publicitat si el seu
import no excedix del 20% del preu del primitiu contracte.

Com a exemple de l'aplicació d'estos criteris es pot citar el supòsit
estudiat pel Consell d'Estat en el seu Dictamen 48.473, de 16 de gener de
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1986, en què es considera necessari el reformat per l'ocupació d'una
tècnica de fonamentació de major cost a què preveia el projecte, o en el
seu Dictamen 424, d'1 d'abril de 1992, en què el reformat queda justificat
per la troballa de roques del subsòl en una proporció superior a la
prevista en l'estudi geotècnic.

Qüestió distinta són les obres complementàries o accessòries, que
també suposen –com el reformat- una modificació del projecte inicial,
però materialment no són essencials, açò és, resulta possible executar el
projecte en la forma inicialment prevista i l'obra resultant podria servir a
la finalitat pública perseguida, encara que no convé a l'interés general la
seua separació tècnica o econòmica del contracte primitiu. Les obres
complementàries es poden adjudicar per procediment negociat al
contractista principal, sempre que el seu import no supere en un 20% el
preu d'eixida i estiguen integrades en almenys la mitat de les seues
unitats d'obra per conceptes ja previstos en el contracte principal. A més
d'això, per a ser considerades com a obres complementàries ha de
justificar-se pel proponent que tècnicament o econòmicament no poden
separar-se del contracte inicial i que són necessàries per a la seua bona
execució.

Tampoc han de confondre's els modificats o els reformats amb els
errors materials del projecte que es desprenguen de la pròpia
documentació que està en l'expedient contractual o de la realitat, com
indiquen els articles 149.d) del Text Refós i 158 del Reglament General
de Contractació.

Per tant, els criteris a utilitzar per a qualificar unes obres com a
complementàries són les següents:

a) Relació de les noves obres amb les inicialment previstes, per tal
com estes obres complementàries o accessòries poden realitzar-se sense
suspendre les obres en execució.
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b) Possibilitat d'utilitzar separadament les noves obres.

c) Carència del caràcter essencial de les noves obres en relació amb
el projecte inicial.

d) Possibilitat tècnica d'adjudicar eixes obres noves o d'executar-
les independentment de les inicialment previstes.

d) La casuística de la “obra nova” o noció del límit
substantiu al “ius variandi” de l'Administració en la
doctrina consultiva.

Com ja s'ha dit, doctrinalment està superada aquella jurisprudència
que entenia el “ius variandi” o poder de modificació del contracte com a
facultat il·limitada en extensió i intensitat –vegeu la Sentència del
Tribunal Suprem de 9 d'abril de 1985-, apel·lant per a això a la
supremacia de l'interés públic sobre qualsevol altra consideració.
Paral·lelament a la consolidació doctrinal dels límits substantius a la
potestat de modificació del contracte, ha anat cobrant força el principi de
la inalterabilitat dels contractes, al ser notori que un elevat nombre de
modificacions contractuals responien a motivacions en molts casos
antitètiques a la naturalesa del dret de variació. Així es va pronunciar el
Consell d'Estat en la Memòria corresponent a l'exercici de 1989, a
l'afirmar que:

“... en tot cas i amb les excepcions legals i reglamentàries que
procedisquen, no es poden frustrar els principis de publicitat i
concurrència (art. 13 de la Llei) per una desmesurada amplitud en la
qualificació de les obres com de modificació o de mer complement de
les inicialment projectades, arribant a comprendre, entre elles, les que
hagueren de ser considerades com a obres noves i, per tant, objecte de
projectes independents i contractació separada”.

A manera d'exemple, també poden citar-se els següents casos,
demostratius d'esta nova i actual corrent doctrinal:
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• En el Dictamen del Consell d'Estat núm. 454 de 1996 es diu que no
es pot “emparar davall la justificació de necessitats sobrevingudes
l'absència dels estudis geològics exigibles ni la previsió de l'impacte
ambiental de l'obra projectada, exigències estes que han de ponderar-se
anticipadament durant el període d'elaboració del projecte”.

• El concepte de “obra nova” és el de més contundent aplicació per
a restringir la variació de la voluntat administrativa. Esta noció comporta
una modificació de l'obra que suposa l'aparició d'una obra no vinculada a
la prevista inicialment, tal com assenyala el Dictamen del Consell d'Estat
núm. 79 de 1993:

“El necessari equilibri entre el compliment del contracte administratiu
en els seus termes i l'admissibilitat que l'Administració puga variar
estes condicions en determinades circumstàncies i per raons d'interés
públic, porten a admetre el ‘ius variandi’ de l'Administració, però amb
sotmetiment a determinats requisits per a evitar la indeguda alteració
del principi de licitació pública. L'adjudicació al contractista originari
de l'execució de projectes modificats comporta d'esta manera una
excepció a l'exigència de concurrència pública en l'adjudicació dels
contractes administratius, i com a  tal ha de ser interpretada”.

És a dir, s'arriba a la conclusió que si la modificació comporta una
obra distinta i desvinculada de la inicial, el procedent és iniciar un segon
procés de licitació, específic per a eixa obra nova.

• El Consell d'Estat considera indiferent que l'empresa contractista
desitge executar la modificació o bé que la pròpia Administració estime
convenient que l'adjudicatària inicial execute la “obra nova”, ja que
l'única consideració que ha de tindre's en compte per l'òrgan contractant
per a iniciar una nova licitació és si resulten d'eixa forma vulnerats els
principis de publicitat i concurrència. Així ho podem veure en el
Dictamen abans citat quan s'afirma que:
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 “... l'admissibilitat de les modificacions no pot dependre exclusivament
de la voluntat del propi adjudicatari, ja que tot i  ser necessària esta
voluntat quan es produïsquen modificacions que representen una
variació en més o en menys del vint per cent del contracte, no pot servir
en canvi d'argument per a admetre qualsevol variació, ja que no sols en
tals casos està en joc el propi interés de l'adjudicatari, sinó el mateix
principi de licitació pública”.

• En diverses ocasions el Consell d'Estat ha considerat admissible
que es varien els criteris tècnics en l'execució d'una obra, preparant-se un
nou projecte. Però en este cas, no admet salvar la situació per mitjà de la
tècnica del “reformat” quan les modificacions tècniques no responen a
necessitats noves o causes tècniques imprevistes. Si es troba
l'Administració en esta situació, el Consell d'Estat en el seu Dictamen
4350/97 considera que inclús si es deriven perjuís de la resolució
contractual per a adjudicar un nou contracte“... estos perjuís o efectes
contraproduents són connaturals a la pròpia Llei de Contractes de
l'Estat i justifiquen un benefici especial que la Llei tracta de tutelar, com
és el de la lliure i pública licitació en els contractes administratius”.

e) La contractació per les entitats instrumentals de les
Administracions Públiques (organisme autònoms, entitats
de dret públic, societats públiques i fundacions públiques).

García d'Enterrría, en un treball realitzat l'any 2003, posava de
manifest la transcendència de la transposició de la Directiva 89/665-CEE
del Consell, de data 21 de desembre de 1989, sobre adjudicació de
contractes públics d'obres i subministraments, en base al fet de la
supeditació dels poders públics als deures d'objectivitat, imparcialitat i
submissió a l'interés general, a la Llei i al Dret. Indicava que estos
deures, pel seu rang fonamental, no poden ser exclosos per una simple
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Llei ordinària, i afegia que constituiria una contradicció aplicar la
normativa comunitària sobre contractes públics als contractes privats que
celebren les entitats privades que actuen dins dels sectors exclosos
(Directiva 93/38 CEE) i, paral·lelament, no aplicar esta normativa a les
societats instrumentals i ens fundacionals creats per a subjectar-se a les
obligacions imposades per la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

Recentment, amb l'objecte d'adequar la nostra normativa sobre la
contractació del sector públic a la doctrina del Tribunal de Justícia de les
Comunitats Europees, s'ha modificat –per mitjà de l'anomenada Llei
d'Acompanyament de l'any 2003 (Llei 62/2003, de 30 de desembre)-
l'article 2.1 i la disposició addicional 6a del Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.

Això va ser així perquè en la resolució de la Sentència del citat
Tribunal de 15 de maig del 2003 en l'assumpte “Comissió contra
Espanya, número C-44/2000”, es va declarar que Espanya havia
incomplit les seues obligacions per no haver traslladat la Directiva
89/665. Esta resolució va recaure precisament sobre un supòsit relatiu a
l'aplicació de l'anterior disposició addicional 6a del Text Refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, la qual únicament
sotmetia les societats de capital majoritàriament públic als principis de
publicitat i concurrència, i inclús permetia que els seus gestors
s'autodispensaren de l'aplicació dels dits criteris quan la naturalesa de
l'operació a realitzar fóra incompatible amb tals principis.

Segons la citada Sentència, es troba inclòs dins de l'àmbit subjectiu
d'aplicació de la mencionada Directiva qualsevol “organisme de Dret
Públic”, concepte este que comprén tota entitat que, d'acord amb la
interpretació funcional realitzada pel Tribunal, reunisca les següents
notes distintives:

a) Que es tracte d'un ens dotat de personalitat jurídica pròpia.
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b) Que el seu objecte siga la satisfacció d'una necessitat específica
d'interés general.

c) Que no tinga caràcter industrial o mercantil.
d) Que estiga majoritàriament finançada per una entitat pública, o

la seua gestió es trobe sotmesa a control per part d'eixe tipus
d'entitats, o el seu òrgan d'administració o de vigilància estiga
compost per membres nomenats per estes entitats en nombre
superior al 50% del total (per a major claredat expositiva, en
avant mencionarem als organismes en què concórrega alguna de
les característiques ressenyades en este apartat b) com els
sotmesos a un “fort control públic”).

Per tant, segons la interpretació funcional indicada, la Directiva
també resulta d'aplicació a les societats públiques en les que
concórreguen les notes anteriorment indicades respecte dels contractes
que superen els marges econòmics fixats en aquella, aplicació que no
estava prevista en la redacció anterior del Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques que, com hem indicat
únicament, sotmetia les societats públiques als genèrics principis de
publicitat i no concurrència, i inclús permetia la seua exceptuació per la
seua “incompatibilitat” amb la naturalesa de l'operació a realitzar.

Ha de tindre's en compte que el compliment dels principis de
publicitat i concurrència per part de les societats públiques no comporta
necessàriament l'exigència que la selecció de contractista se subjecte a
les normes de publicitat de les licitacions ni als procediments o formes
d'adjudicació dels contractes, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, ni tampoc seria preceptiu el requisit de classificació de
les empreses optants, com recordava l'informe 6/02, de 13 de juny, de la
citada Junta.

Textualment, segons la nova redacció donada a l'article 2.1 i a la
disposició addicional 6a del repetit Text Refós per la Llei 62/2003, han
quedat com seguixen:
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Article 2

“1. Les entitats de dret públic no compreses en l'àmbit definit
en l'article anterior (allí s'inclou a les Administracions Públiques
Territorials sense excepció, així com a les Entitats de Dret Públic
creades per a satisfer fins d'interés general que no tinguen caràcter
mercantil o industrial i sempre que estiguen sotmeses a control
públic en els termes anteriorment indicats) i les societats de dret
privat creades per a satisfer específicament necessitats d'interés
general que no tinguen caràcter industrial o mercantil, sempre
que, a més, concórrega algun dels requisits continguts en el
paràgraf b) de l'apartat 3 de l'article anterior quedaran subjectes
a les prescripcions d'esta Llei relatives a la capacitat de les
empreses, publicitat, procediments de licitació i formes
d'adjudicació per als contractes d'obres, subministraments,
consultoria i assistència i servicis de quantia igual o superior, a
exclusió de l'Impost sobre el Valor Afegit, a 6.242.028 euros
(equivalents a 5.000.000 de drets especials de gir), si es tracta de
contractes d'obres, o a 249.681 euros (equivalents a 200.000 drets
especials de gir), si es tracta de qualsevol altre contracte dels
mencionats”.

Disposició addicional sisena “Principis de contractació del sector
públic.

Les societats a què es referix l'apartat 1 de l'article 2, per als
contractes no compresos en este  (tant per la seua naturalesa com
per la seua quantia), ajustaran la seua activitat contractual als
principis de publicitat i concurrència, llevat que la naturalesa de
l'operació a realitzar siga incompatible amb estos principis”.

Per tant, a partir de la modificació ressenyada, només les empreses
públiques o fundacions la finalitat de les quals siga concórrer en el
mercat per mitjà d'una activitat industrial o mercantil quedarien
excloses de l'aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
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f) Conclusió.

Des del reconeixement de la dificultat que per a l'Administració
activa suposa compaginar el respecte dels principis bàsics de la
licitació –publicitat i concurrència- amb la defensa de l'interés públic,
es pretén des d'ací insistir en la necessitat de la recerca, per part dels
servicis responsables, del major rigor possible en la redacció dels
projectes originals de les obres públiques, intentant aconseguir la seua
immediata i completa efectivitat en el moment de la seua execució. No
cal dir que els articles 120 i següents del Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques recalquen la
transcendència d'assegurar la viabilitat de cada projecte, ja que la
millor forma d'eludir l'aparició de “causes imprevistes” o de
“necessitats noves” és partir d'un document tècnic de projecció que
tanque la porta a l'error o a la imprevisió.
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III

INFECCIONS HOSPITALÀRIES I
RESPONSABILITAT DE L’ADMINSITRACIÓ

SANITÀRIA

a) Concepte d’infecció nosocomial.

En àmbits mèdics es denomina “infecció nosocomial” –nosogènia:
origen i desenrotllament de les malalties; nosocomi: antic hospital de
malalts- als processos infecciosos que s'adquirixen o desenrotllen dins de
l'espai físic d'un centre mèdic o hospitalari, bé com a conseqüència d'un
acte mèdic determinat, bé fruit de la mera estada hospitalària de la
persona que resulta contagiada. Dins d'esta categoria s'inclouen tant els
processos infecciosos de pacients asimptomàtics en el moment del seu
ingrés com els derivats d'un agent patogen adquirit dins del recinte
hospitalari. Pel que s'ha dit, normalment s'accepta la inclusió en esta
qualificació de les malalties infeccioses que puga desenrotllar el personal
sanitari durant l'acompliment de les seues funcions, encara que
s'exclouen els casos de contagi de personal que accidentalment acudixen
al centre hospitalari, seguint-se així les recomanacions de l'Organització
Mundial de la Salut.

La importància d'este conjunt de situacions jurídiques i mèdiques
radica en les elevades taxes de morbiditat que ocasiona entre els usuaris
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del servici públic sanitari, fonamentalment en els grans complexos
hospitalaris. Evidentment, en els centres mèdics privats també es
produïxen nombrosos contagis infecciosos, però no és objecte d'estudi en
estes notes la seua transcendència estadística o jurídica.

Exemple d'esta situació és l'elevat nombre de supòsits dictaminats
per este Consell Jurídic Consultiu, en els últims set anys, referents a
infeccions hospitalàries: 321 procediments, dels quals 123 ho van ser per
possible contagi hospitalari del virus de l'hepatitis “C” i 35 per contagi de
la síndrome d'immunodeficiència adquirida.

A l'estudiar la freqüència de les infeccions nosocomials crida
l'atenció la variabilitat de les dades estadístiques. Així, en l'enquesta
Nacional de Prevalència, realitzada l'any 1986, figurava un percentatge
d'afectats de l'11,2% sobre el total de pacients ingressats en els hospitals
públics, quan segons dades del Grup de Treball EPINE, en estudi
finalitzat l'any 1994, la prevalència de pacients amb infecció nosocomial
se situava en el 7,24%. En els últims anys s'observa una lleu tendència
descendent, fruit dels esforços realitzats pels agents implicats, perquè
segons l'última estadística elaborada pel Ministeri de Sanitat l'any 2000,
la taxa de pacients de l'INSALUD infectats ascendia al 6,36% dels
ingressos en els centres hospitalaris de la xarxa pública sanitària.

La freqüència de la distribució d'estos casos és difícil d'estimar,
perquè varia d'uns hospitals a altres, i dins d'un mateix hospital la
incidència és distinta en cada servici, encara que les majors taxes es
donen en els de cirurgia, vigilància intensiva, prematurs i cremats.
Evidentment, les diferències també es relacionen amb les característiques
del propi hospital i dels pacients ingressats, com ara edat, patologies
prèvies, freqüència de malalties subjacents, factors de risc i terapèutica
aplicada. No podem oblidar-nos del fet que, normalment, en les
estadístiques no figuren el nombre d'infeccions diagnosticades després de
l'alta hospitalària, fenomen creixent donada la tendència a reduir l'estada
hospitalària.
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Dins de les infeccions nosocomials tenen gran importància les
anomenades “postransfusionals”, encara que la seua manifestació es
produïsca, normalment, després d'un llarg període de latència una vegada
abandonat el centre hospitalari.

Precisament per les altes taxes de morbiditat comentades, la
transcendència econòmica d'estes patologies en els recursos de les
administracions sanitàries es manifesta en una doble vessant: d'una
banda, són cada dia més nombrosos els supòsits de reclamacions
patrimonials de pacients infectats; per una altra, el cost de les estades
hospitalàries s'incrementa notablement. Segons un estudi realitzat l'any
1997 en l'Hospital de Bellvitge, pertanyent a la Universitat de Barcelona,
este tipus d'infeccions va suposar una prolongació de l'estada hospitalària
d'entre 7 i 10 dies, amb un cost afegit per malalt de 1.865 euros, encara
que a esta quantitat caldria afegir les despeses addicionals derivades de
les exploracions diagnòstiques i terapèutiques, realitzades tant per a
previndre com per a tractar estes infeccions.

Pel que s'ha dit, servisquen estes pàgines per a acostar la qüestió al
lector d'esta memòria, normalment pròxim a l'àmbit dels agents que
intervenen en la tramitació dels procediments i recursos relacionats amb
la responsabilitat patrimonial de l'Administració.

b) L'objetivització de la responsabilitat patrimonial de
l'Administració: els protocols nosocomials.

Una conseqüència de la importància i complexitat de les infeccions
intrahospitalàries ha sigut l'aparició d'una recent branca de la Medicina,
l'epidemiologia hospitalària que, en el que afecta al fi de les presents
notes, suposa centrar els esforços dels responsables hospitalaris en la
prevenció dels contagis i en la reducció de les causes que originen els
processos infecciosos, qüestió que enllaça directament amb la
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determinació de la possible existència de responsabilitat patrimonial de
l'Administració en els supòsits d'inobservança dels estàndards
epidemiològics exigibles.

La publicació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ha
determinat que el que fins eixe moment es venia acceptant per la societat
com “risc inevitable” en la prestació del servici públic sanitari siga
tractat amb un major rigor, i són cada vegada més efectius i nombrosos
els recursos emprats per a aconseguir una disminució dels contagis
infecciosos intrahospitalaris.

Però encara que l'Organització Mundial de la Salut desenrotlla,
juntament amb els departaments responsables de cada país, una sèrie de
“protocols” per a identificar i eradicar els serotips infecciosos emergents
i les tendències predominants de resistència enfront dels tractaments
antibiòtics, així com per a adoptar les mesures de profilaxis necessàries,
la veritat és que, en la pràctica, la quasi totalitat d'estos documents
manquen de contingut normatiu i, a més, normalment han sigut redactats
pels propis responsables sanitaris o hospitalaris. No obstant el que s’ha
dit, hi ha un cert nombre de normes unificades referents a aquells agents
infecciosos de major incidència social, com és el cas de la “legionella”,
en què la International Organization for Standarization (ISO) ha
consensuat amb les administracions sanitàries unes normes unificades
que objectivitzen els estàndards mèdics i detallen els mínims de qualitat
a què s'han d'ajustar determinades instal·lacions o actuacions.

Conseqüència d'estes carències és que no es pot afirmar de manera
contundent que la qualificació jurídica dels danys derivats de la
contracció d'una infecció nosocomial depenga del seguiment fet per un
centre hospitalari concret dels estàndards admesos pels sistemes de
vigilància epidemiològica i de les mesures d'asèpsia hospitalària
establides. Són freqüents els pronunciaments judicials que estimen les
demandes de responsabilitat patrimonial de les administracions sanitàries
en base, precisament, a la inaplicació dels protocols nosocomials, però
això no vol dir que l'adopció d'un determinat protocol hospitalari
d'asèpsia exonere en tot cas de responsabilitat l'Administració, ja que
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haurà d'analitzar-se si en el supòsit enjudiciat la infecció contreta pel
pacient és o no una seqüela natural i previsible de l'acte mèdic o
consubstancial de la patologia d'aquell.

En este punt convindria distingir entre aquelles infeccions en les
quals la susceptibilitat del contagiat és irrellevant jurídicament –per
exemple, les originades en espais interns de les instal·lacions d'un
hospital, com la “legionella”- i que per això donen lloc a la
responsabilitat de l'Administració amb independència de quina siga la
porta d'entrada de la infecció, d'aquelles altres que es produïxen durant o
com a conseqüència d'un tractament clínic. És en estes últimes on la
responsabilitat de l'Administració queda més condicionada pel
compliment estricte dels protocols nosocomials, encara que, com s'ha dit,
siguen establits pels propis responsables hospitalaris.

Centrant-nos en este tipus d'infeccions –les que no són pròpies d'un
determinat reservori-, a l'hora de dilucidar el compliment dels protocols
establits, en la majoria dels casos es planteja la dificultat de disposar d'un
document a què puga donar-se un tractament substantiu, a causa de la
carència d'uns requisits mínims per a ser considerats com “norma”. Si
l'instructor d'un procediment de responsabilitat patrimonial aconseguix
incorporar a l'expedient un d'estos protocols comprovarà que normalment
són propostes o recomanacions emanades i sistematitzades per la
comunitat mèdica internacional pel que, en definitiva, és la pròpia
Administració mèdica la que establix el seu propi nivell d'exigència. Per
esta raó, només en el cas que estes recomanacions es normativitzaren –
com es va fer per mitjà dels denominats decrets de la “legionella”12,
podria disposar-se d'un criteri jurídic objectiu, perquè en cas contrari el
                                                
12 - Decret del Gobern Valencià 201/2002, de 10 de desembre, pel qual se establixen mesures especials davant
l’aparició de brots de legionelosi.
    - Decret 173/2000, de 5 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual se establixen les condicions
higiénicosanitàries que han de reunir els equips de massa d’aigua en corrent d’aigua amb producció
d’aerosols.
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compliment dels estàndards exigibles en el cas concreta o l'anàlisi de la
diligència deguda a l'hora de valorar-se la possible existència de
responsabilitat patrimonial de l'Administració sanitària dependria dels
propis criteris imposats per esta.

D'altra banda, a més de prendre en consideració la distinció
comentada entre aquells contagis produïts com a conseqüència d'un
determinat acte mèdic i aquells altres en què la pròpia situació de
l'infectat siga irrellevant jurídicament, ha de tindre's en compte el fet que
en l'aparició d'infeccions intrahospitalàries hi ha factors modificables i
altres que no ho són, la qual cosa condiciona que hàgem d'admetre
l'existència d'un mínim irreductible de possibles focus infecciosos. A
més, este mínim dependrà en cada moment de l'estat de coneixement de
la ciència sobre el sistema immunitari del ser humà, la qual cosa sens
dubte fa que eixe mínim admissible varie amb el temps.

Recapitulant el que s'ha dit, a efectes de la realització d'una anàlisi
merament jurídica, els aspectes en què hauríem de centrar-nos a l'hora
d'intentar construir un criteri resumit per als supòsits de contagi no
objectivizats per una norma jurídica serien aquells en què foren
desencadenants del dany els anomenats “factors modificables”,
dependents en gran manera de la “qualitat” de l'acte mèdic prestat i del
seu entorn. Per descomptat, també serà determinant la responsabilitat del
personal encarregat de l'atenció hospitalària i del manteniment general
del material i instal·lacions, i és en este aspecte on l'existència d'uns
determinats protocols d'atenció en cada àrea d'atenció que facen
homogènia la pràctica mèdica poden facilitar la conclusió en l'anàlisi de
l'existència de responsabilitat patrimonial. Exemple del que s'ha dit és el
Dictamen d'este Consell Jurídic Consultiu número 691 de l'any 1998:

“... del Protocol de Neteja de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital General
de... i de l'informe del Director General del mateix, de data 3 de març
de 1997, es desprén que la presa de mostres era una vegada a la
setmana després d'haver realitzat la neteja terminal.
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 Dels folis núm. 414, 416 i 531 resulta que el quiròfan núm. 2, en el que
va ser intervinguda la pacient, va ser controlat el dia 23 de setembre de
1991, presentant 50 colònies en la placa núm. 9 i no es va tornar a
controlar fins al dia 19 d'octubre següent, en què es va determinar, com
ja s'ha assenyalat, més de 50 colònies en diverses plaques.

El mateix informe del Director de l'Hospital assenyala, recolzant-se en
l'informe de la supervisora de Quiròfans, que es van realitzar neteges
terminals els dies 18 i 25 de setembre de 1991, quan la intervenció va
tindre lloc el dia 7 d'octubre de 1991, sense que amb anterioritat
s'haguera controlat de nou el quiròfan en què es va practicar aquella.

Estos fets objectius mostren l'incompliment, per part del Centre
Hospitalari, del Protocol de Neteja de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital
de..., en la presa setmanal de les mostres, ja que des del dia 25 de
setembre fins al 7 d'octubre de 1991 va transcórrer més d'1 setmana.

De la mateixa manera, es va incomplir les mesures establides en relació
al control bacteriològic, ja que existint en el quiròfan núm. 2 més de 50
colònies, s'havia d'haver comunicat a la Direcció Mèdica i
d'Infermeria, amb tancament del quiròfan, realització d'una nova neteja
terminal i control bacteriològic, i presa de les mesures oportunes, tal
com preceptua el citat Protocol.

Esta situació resulta recolzada per l'informe del Dr. ..., Cap de la
Unitat de Ginecologia de l'Hospital General de ... i còpia dels escrits
presentats davant de la Direcció mèdica, que reflectixen la seua
inquietud pel constant risc de contagi, no sols per a les gestants sinó
també per als xiquets de bolquers en la planta d'infermeres
ginecològiques (folis 371 a 382 de l'expedient).

Tot això permet apreciar un funcionament anormal de l'Administració,
a l'incomplir la seua obligació de vigilància i atenció en el manteniment
i higiene de les instal·lacions...”.
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Al contrari, en el Dictamen 484/2001, es va concloure en la
improcedència de la declaració de Responsabilitat patrimonial en un
supòsit de contagi sofrit per una persona politraumatitzada –produït pel
bacteri Acinetobácter Baumanii- en base a l'informe del responsable de la
Inspecció del Servici Sanitari, qui va afirmar el següent:

“En el cas objecte d'esta reclamació és evident que el fatal desenllaç
entra dins del percentatge d'infeccions nosocomials que es produïxen en
l'àmbit hospitalari complicacions que, a pesar de l'adequat
funcionament de l'hospital, poden donar-se en este tipus de pacients en
igualtat de circumstàncies, ja que les mesures preventives, generals i
específiques (Programa Previne de Vigilància d'infecció nosocomial)
portades a terme en la UCI de l'hospital ... presenten una taxa
d'incidència acumulada de 17,45% indicatiu d'un adequat
funcionament. I el Cap de la UCI en el seu informe de 26 de febrer del
2001 afirma que: ‘El pronòstic d'un pacient politraumatitzat que
desenrotlla distres respiratòria i fallada multiorgànica és ominós en
qualsevol centre sanitari i té una mortalitat al voltant del 80%”.

Es deia en el referit Dictamen que:

“... este Consell estima que en l'Hospital ... es va prestar al pacient una
atenció mèdica adequada a les circumstàncies del cas i sempre dins
dels criteris de la lex artis, segons coincidixen els distints informes
mèdics que consten en l'expedient. Així mateix, considera que ha quedat
acreditada que, en el citat Hospital, existien protocols de prevenció de
les infeccions nosocomials; i que, segons les dades del programa
PREVINE de vigilància de la infecció nosocomial, la taxa d'incidència
acumulada era de 17,45% per davall de l'indicador habitual que ho és
de 25%”.

En resum, i com ja s'ha dit, en nombroses ocasions ens trobem que
és la pròpia Administració sanitària qui establix el nivell d'exigència en
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el moment de determinar-se el compliment dels protocols nosocomials,
acceptant-se a més l'estadística clínica o epidemiològica com a element
valoratiu de l'estat de la ciència mèdica.

c) Estudi del mecanisme del contagi.

Com succeïx en la majoria dels casos en què s'aborda la possible
existència de responsabilitat patrimonial de l'Administració sanitària, el
component tècnic que subjau en els casos de contagi intrahospitalari
adquirix una importància rellevant. Per esta raó, quan este Consell
Jurídic Consultiu ha de pronunciar-se per mitjà dels seus dictàmens, sol
tirar en falta una més completa instrucció del procediment en la seua
vessant mèdica o epidemiològica, tot i ser conscient de la dificultat que
això suposa per al responsable del procediment.

En esta línia de raonament, seria desitjable que s'incloguera en este
tipus d'expedients l'anàlisi de l'anomenada “cadena epidemiològica”, o
recorregut dels agents patògens introduïts en l'àmbit hospitalari, des de la
seua incorporació fins que es provoca la infecció. Per a això, un estudiós
de la matèria com és el Sr. Josep-Enric Rebés i Solé, President de la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, establix en
els seus estudis el següent iter metodològic:

- Porta de la infecció, o lloc a través del qual penetra en
l'organisme l'agent causal.

- Fonts de la infecció, que poden ser endògenes o exògenes a la
persona. Entre els primers agents, uns només seran infecciosos
de determinades persones -per exemple, immunodeficiència
adquirida- i altres en determinades circumstàncies, com succeïx
amb la gangrena, que és independent de l'estat previ del
contagiat. Entre els agents exògens també convé distingir els
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que produïxen el contagi amb independència de l'estat de salut –
com el virus hepàtic tipus “C”- d'aquells altres que només
proliferen si les condicions són favorables, com la “legionella”.

- Mecanisme de transmissió: aire condicionat, instrumental clínic,
aerosols en ventilació assistida, mans del personal mèdic, etc.

- Vulnerabilitat de l'individu, ja que la susceptibilitat del contagiat
serà un element necessari d'anàlisi.

Desafortunadament, en la major part dels supòsits dictaminats per
este Consell Jurídic Consultiu no s'han pogut analitzar, en el seu conjunt,
els quatre passos comentats, sinó aïlladament. Per exemple, en el
procediment sobre el qual va recaure el Dictamen 432/2002 l'informe del
Servici de Microbiologia d'un determinat Hospital va informar que:

“Els nivells d'asèpsia en la Unitat de Reanimació estan dins de
l'estàndard sanitari per a estes unitats assistencials”.

I el Servici d'Inspecció deia:

“Ha de tindre's present que, com tota intervenció quirúrgica, comporta
riscos importants abans, durant i després de l'acte quirúrgic. De fet, la
mortalitat global intrahospitalària després del tractament quirúrgic de
la dissecció aòrtica està entre el 15 i el 20%, sent una de les principals
causes de la mort les infeccions”.

Com pot apreciar-se, a més de donar-se per complits els estàndards
nosocomials amb la mera “autoaprovació” per part dels propis servicis
sanitaris, es troba a faltar la determinació de l'agent de la infecció i del
mecanisme de transmissió de l'element patogen, perquè només la
“porta” del contagi i la vulnerabilitat de l'individu es desprenen del que
informa.
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La ponderació en el seu conjunt de les quatre variables comentades
ens pot permetre matisar el caràcter objectiu de la responsabilitat
patrimonial de l'Administració sanitària, ja que de no ser així podria
arribar-se a considerar que la totalitat de les infeccions que es
produïsquen dins de l'àmbit hospitalari serien generadores d'eixa
responsabilitat, la qual cosa és rebutjable. És a dir, l'acostament jurídic a
esta qüestió exigix determinar qui ha creat el risc, quina participació ha
tingut el propi contagiat i quin grau d'adequació als protocols
nosocomials es va donar en el cas concret.

Una vegada analitzada la “cadena” que ha provocat la infecció,
l'operador jurídic ha d'estudiar si és el cas reconduir el contagi a un
supòsit de força major, encara que difícilment podrà arribar a esta
conclusió. En efecte, si les infeccions nosocomials són previsibles i la
seua aparició guarda relació directa amb la vigilància epidemiològica, en
molt pocs casos es donaran les quotes d'imprevisibilitat i alienitat que la
jurisprudència exigix perquè puga acceptar-se l'excepció de força major,
ja que encara que l'Administració prove que ha seguit els controls
prescrits, en qualsevol cas hauria d'haver fet un major esforç per a
eradicar els factors i agents que van desencadenar el procés infecciós.

En este punt resulta il·lustratiu recordar els primers casos de
contagi intrahospitalari dels virus VIH i VHC, quan l'agent patogen
desencadenant era desconegut per a la ciència mèdica. Precisament esta
situació va provocar la nova redacció de l'article 141.1 de la Llei
30/199213; donada per la Llei 4/1999:

“No seran indemnitzables els danys, que es deriven de fets o
circumstàncies que no s'hagueren pogut preveure o evitar segons l'estat
dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de
la producció d'aquells”.
                                                
13 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
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La qual cosa ens porta a afirmar que només en el cas d'infeccions
produïdes per agents patògens desconeguts cal acceptar l'excepció de la
força major.

d) Les infeccions hospitalàries postransfusionals.

L'aparició i ràpid desenrotllament global de dos noves malalties
infeccioses de naturalesa vírica, el VIH i el VHC, ha obligat en els últims
vint anys a les Administracions sanitàries a l'adopció d'una sèrie de
severes mesures de control epidemiològic en l'àmbit hospitalari, donada
la fonda repercussió social de la seua propagació i la gravetat del seu
contagi. Estes mesures se centren, bàsicament, en l'anàlisi, classificació i
seguiment de la sang procedent de donació i dels seus hemoderivats, per
a això s'han creat centres i unitats específiques en tots els àmbits clínics i
hospitalaris.

Fins a la reforma de l'article 141.1 de la Llei 30/1992, el Tribunal
Suprem va arribar a establir la doctrina de l'acceptació de la
responsabilitat patrimonial objectiva de l'Administració en els supòsits de
contagi transfusional, perquè el pacient que havia rebut la transfusió
tenia dret a rebre un hemoderivat no contaminat. No obstant això, la dita
jurisprudència va ser gradualment matisant-se, donada l'exacerbació de
l'objetivització de la responsabilitat patrimonial que el contrari suposaria.
Cal pensar que fins al mes d'octubre de 1989 no es van publicar en la
Revista “Science” els treballs que van permetre el reconeixement
serològic del virus de l'hepatitis “C”, i que a Espanya no va ser
obligatori el test de la seua detecció fins a l'any 199014.

D'esta problemàtica es feia eco el Dictamen 544/2001 d'este
Consell, arreplegant-la en la consideració quarta:

                                                
14 Orde Ministerial de 12 d’Ocubre de 1990
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“... el Servici de Medicina Digestiva, en el seu informe de 27 de maig
del 2000, precisa que: ‘L'absència d'anticossos del VHC dels donants
de sang, les hematies de sang del qual van ser transfosos a la pacient en
1993, fa improbable que les transfusions foren el factor de risc en la
transmissió del VHC. A més, cal assenyalar que la detecció dels Anti-
VHC en els donants de sang van ser realitzats amb les proves de segona
generació (molt sensibles i específiques). L'aplicació de les proves
serològiques de segona i tercera generació (sensibilitat i especificitat
semblants) en la detecció dels Anti-VHC és altament fiable. El risc de
transmissió del VHC dels donants de sang a què se'ls ha practicat el
cribratge dels Anti-VHC (negatiu) és extremadament infreqüent (0,001
a 0,0001 per unitat de sang transfosa)”.

Com assenyalava el mateix Servici en el citat informe, la pacient va
poder ser inclús infectada de xiquet de bolquers. En l'informe de la
Dra. Metge Inspectora es concreta que: ‘La disponibilitat de mètodes
per a la detecció d'anticossos enfront del VHC (anti VHC) a partir de
1990, va permetre reconéixer la majoria de les hepatitis agudes i
cròniques no A no B, i al mateix temps constatar que en
aproximadament el 50% dels casos d'hepatitis C no existia l'antecedent
de transfusió sanguínia o de productes derivats de la sang, ni història
d'ús de drogues intravenós. Editorial M. Bruguera. Med Clin (Barc.)
1998; 111:658-659”.

En el cas del VIH, la síndrome d'immunodeficiència adquirida no
es va qualificar mèdicament fins a l'any 1981 i les vies de transmissió del
virus no es van identificar fins que l'any 1983 el Dr. Montagnier va fer
públics els seus estudis i es van poder confeccionar els test de detecció
en laboratori. A Espanya, encara que una Resolució de la Subsecretaria
de Sanitat de 6 de setembre de 1985 va imposar als fabricants i
importadors d'hemoderivats per a hemofílics l'obligació d'efectuar les
proves de detecció del VIH, els pacients de la sanitat pública van seguir
sent transfosos de sang sense analitzar fins a la publicació de l'Orde del
Ministeri de Sanitat i Consum de 18 de febrer de 1987.
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Pel que s'ha dit, la doctrina comunament acceptada en esta matèria
pot resumir-se que la responsabilitat patrimonial de l'Administració no
pot establir-se fins al moment en què, una vegada entrada en vigor la
norma que obligava, tant en un com en un altre cas, a realitzar uns
controls de detecció, estos van ser fiables i a l'abast de qualsevol centre
hospitalari, llevat que haguera concorregut alguna altra circumstància
determinant de l'existència de responsabilitat.

Ara bé, en estos supòsits ha de partir-se de la base de la dificultat –
o impossibilitat- que se el presenta el reclamant a l'hora d'acreditar, per
mitjà d'una prova directa, que la infecció que patix va ser conseqüència
d'una determinada transfusió efectuada en un centre sanitari concret, per
la qual cosa pot acudir-se a la prova de presumpcions sempre que del
conjunt dels antecedents del procediment instruït es deduïsca un sòlida
presumpció de l'existència de relació de causalitat entre el contagi i la
transfusió.

Exemple d'esta postura és el Dictamen 53/2000 d'este Consell
Jurídic Consultiu, en el qual es deia el següent:

“En el present cas i pel resultat de la instrucció practicada en el
procediment, les dades indiciàries i circumstàncies de tota índole
concurrents i justificades en l'expedient, a què es fa referència en els
antecedents, permeten presumir, raonablement, que la infecció vírica
que sofrix el referit interessat es va produir amb ocasió de les
prestacions sanitàries que se li van realitzar en el tractament mèdic de
les lesions que sofria i, més probablement i concretament, a
conseqüència de la transfusió de sang a què s'ha fet anterior referència;
i també s’ha de significar que no pot perjudicar el reclamant la
carència de suficient justificació o prova, que patix l'actual
procediment, sobre l'actuació de l'Administració quant al meticulós
compliment de totes les operacions comprovadores que, aleshores,
permetien el grau de desenrotllament de la ciència mèdica i tècnica
analítica, amb la finalitat d'evitar transfondre a un pacient una infecció
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hepàtica tan greu com la que actualment sofrix el repetit interessat;
havent de significar-se el que disposaven, aleshores, el Reial Decret
1945/1985 i l'Orde de 4 de desembre de 1985, respecte d'esta matèria.

D'acord amb la citada doctrina, cal subratllar que ha quedat acreditat
respecte a un dels donants que, si bé en el moment de la donació no es
va efectuar la determinació per al VHC, posteriorment, l'any 1991 (any
en què s'establix l'obligatorietat normativa de practicar la determinació
del VHC, segons l'informe de 23 de març de 1998 de la Dra. Metge
Adjunta del Banc de Sang), va resultar ser portador del dit virus; per la
qual cosa ha de concloure's, com versemblant, l'existència de relació de
causalitat entre, almenys, una de les transfusions practicades i el dany
sofrit pel reclamant”.

L'Audiència Nacional va sintetitzar en la Sentència de 20 de
novembre del 2002 esta situació:

“La recent sentència del TS 26 de febrer del 2002, Secció 6a, recaiguda
en el recurs per a unificació de doctrina núm. 925/2001 estima que una
transfusió sanguínia realitzada el 5 de març de 1990 no és antijurídica,
al no existir en eixa època a Espanya proves de la detecció de
l'hepatitis C, sent desenrotllat un test de detecció obligatòria des del 12
d'octubre de 1990, per mitjà de l'Orde Ministerial del dia 3 d'igual mes
i anys, per la qual cosa entén el TS que el risc del pacient havia de
recaure sobre el pacient qui té el deure de suportar el dany, amb la
qual cosa el TS fixa eixa data d'octubre de 1990, com a límit a partir de
la qual es pot donar la responsabilitat de l'Administració sanitària pel
dit motiu”.

Donada la seua importància, convé destacar la Sentència de 26 de
febrer del 2002, citada en el pronunciament abans transcrit de l'Alt
Tribunal:
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“... esta Sala i Secció ve reiteradament proclamant com a doctrina
legal aplicable a la problemàtica litigiosa suscitada i decidida en el
procés de què porta causa el present recurs (Sentència de 25 de
novembre del 2000) «... la veritat és que resultava impossible, segons
l'estat de la ciència i de la tècnica conéixer al moment de la transfusió
si la sang estava contaminada pel virus C de l'hepatitis, de manera que
el seu possible contagi era un risc que havia de suportar el propi
pacient sotmés a la intervenció quirúrgica, en la qual va ser necessari
portar a terme la transfusió, ja que ningú ha posat en dubte que aquella
i esta es realitzaren per a atendre el restabliment de la salut del malalt,
raó per la qual eixe contagi no va ser un dany antijurídic i, per
consegüent, no ve obligada l'Administració a reparar-lo, al no
concórrer l'indicat requisit exigible per la doctrina jurisprudencial
(Sentències d'esta Sala de 22 d'abril de 1994 i de 26 de setembre de
1994, 1 de juliol i 21 de novembre de 1995, 18 d'octubre de 1997, 13 de
juny de 1998, 24 de juliol del 1999 i 3 d'octubre del 2000, perquè nasca
la responsabilitat patrimonial de l'Administració, i que ara contempla
expressament l'article 141.1 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
redactat per Llei 4/1999, de 13 de gener, al disposar que: “Només
seran indemnitzables les lesions produïdes al particular provinents de
danys que este no tinga el deure jurídic de suportar d'acord amb la
Llei...”, perquè el contrari convertiria les Administracions Públiques en
asseguradores universals de tots els riscos socials, la qual cosa no
resulta d'acord amb el significat de la responsabilitat extracontractual
encara que siga objectiva pel resultat, com va declarar esta sala, entre
altres, en la seua Sentència de 7 de febrer de 1998”.

e) Conclusió.

Seria desitjable que l'esforç emprés –i en gran manera ja conclòs-
pels responsables de l'Administració sanitària valenciana per a crear un



105

conjunt normatiu que regula la prevenció i eradicació dels brots de
“legionel·losi”, també s'ampliara a aquells agents patògens que causen la
major part de les infeccions intrahospitalàries, per mitjà de l'extensió i
actualització dels protocols epidemiològics hospitalaris i la seua posterior
normativització. Desgraciadament, la Comunitat Valenciana s'ha destacat
en la lluita contra els efectes del bacteri “legionella”, per la qual cosa
l'aprofitament del conjunt d'experiències i de recursos canalitzats pel
Govern de la Generalitat Valenciana hauria de servir per a tals fins.

D'altra banda, se suggerix que en la instrucció dels procediments
de responsabilitat patrimonial per possibles contagis infecciosos d'origen
nosocomial s'intente estudiar el mecanisme de cada contagi concret,
analitzant la cadena epidemiològica que va des de la font de la infecció
fins a l'individu, passant pel mecanisme de transmissió.
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IV

LA UTILITZACIÓ DELS PROGRAMES
D’ACTUACIONS INTEGRADES PER A

PLANIFICAR EL SÒL URBÀ
CONSOLIDAT I SENSE CONSOLIDAR

Sol ser relativament freqüent –sobretot en municipis de poca
població- la utilització de l'instrument de planejament urbanístic
denominat legalment com a Programa per al desenrotllament d'una
Actuació Integrada (PAI) per a portar a terme l'ordenació detallada d'un
determinat terreny incloent, dins del seu àmbit d'actuació, sòls urbans
sense consolidar i inclús, en ocasions, ja consolidats. Esta pràctica, a més
de constituir un mecanisme d'ordenació del sòl inadequat, crea el lògic
rebuig d'aquells propietaris dels terrenys consolidats per l'edificació,
afectats pel Programa, ja que consideren que ja van satisfer en el seu dia
les despeses d'urbanització que l'Ajuntament va fixar, servint-los de poc
de consol el que l'Administració o l'agent urbanitzador els argumente que
per mitjà del nou planejament aconseguixen un major aprofitament
urbanístic de la seua propietat, la qual cosa justificaria els nous costos
que se’ls tracta d'imposar. Cal pensar que, en la majoria dels casos, el
propietari afectat no pot beneficiar-se d'eixe possible augment de
l'aprofitament del seu solar, ja que el seu destí present és el manteniment
del propi habitatge unifamiliar o podria ser la seua futura construcció,
sent a més les seues possibilitats econòmiques reduïdes i, per
descomptat, allunyat el seu plantejament de tota visió especulativa.
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La Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística de la Comunitat
Valenciana (Llei 6/1994, de 14 de novembre) concep el Programa per a
una determinada Actuació Integrada com un instrument de planejament
urbanístic la finalitat bàsica del qual és la realització de l'ordenació
detallada dels terrenys que inclou i l'execució de les obres necessàries per
a la urbanització conjunta de dos o més parcel·les. Este instrument, a
més, comporta l'elecció de l'agent urbanitzador, qui es responsabilitza de
l'execució d'eixes obres. Per tant, quan el legislador va crear esta figura
de planejament va predeterminar el seu àmbit lògic d'aplicació, centrat en
el sòl classificat com urbanitzable en el corresponent Pla General, ja que
este tipus de sòl és el que està necessitat una planificació que el
transforme i faça apte per al creixement de la població del municipi en
qüestió.

La Llei Reguladora no impedix la utilització del Programa
d'Actuació Integrada en un sòl urbà, però de fer-ho, els solars afectats no
han d'estar consolidats, circumscrivint-se, en este cas, la funció del
Programa a concretar i a imposar als propietaris afectats el compliment
de les seues obligacions urbanístiques i a completar la urbanització, en la
qual cosa podria quedar pendent de conclusió. Per això no s'hauria
d'utilitzar habitualment un Programa d'Actuació Integrada per a
planificar determinat sòl urbà en què ja existisquen construccions
autoritzades a l'empara del planejament preexistent, perquè esta pretensió
ocasionaria els problemes que més endavant s'apunten.

Efectivament, l'article 14.1 de la Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre
Règim del Sòl i Valoracions, disposa que els propietaris de terrenys en
sòl urbà consolidat hauran de completar a costa seua la urbanització
necessària perquè eixos terrenys puguen ser considerats com a solar, en
el cas de no ser-ho. Anteriorment a la publicació de la dita Llei, la
legislació fins eixe moment vigent superposava als actuals deures dels
propietaris de solars edificats les obligacions de cedir gratuïtament els
terrenys destinats a vials, parcs, jardins públics i el 15% de l'aprofitament
resultant, ja que no es distingia entre sòl urbà consolidat i no consolidat.
No obstant això, en l'actualitat els titulars d'un sòl urbà edificat o, si és
procedent, consolidat, només tenen el deure de completar a costa seua la
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urbanització en el cas que no gaudisca de les notes distintives de tot
solar. Segons els articles 8.a) de la Llei estatal 6/1998 i 6.1 de la Llei
autonòmica 6/1994 una parcel·la pot ser considerada solar quan tinga
accés rodat com a mínim per mitjà d'una via pavimentada, tinga
subministrament suficient d'aigua potable i energia elèctrica, evacuació
d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram, encintat de voreres i
enllumenat públic.

Açò és, des de la publicació de la Llei 6/1998 sobre Règim del Sòl
i Valoracions, el sòl urbà consolidat no hauria d'incloure's en l'àmbit d'un
Programa d'Actuació Integrada, excepte per a completar les deficiències
de les infraestructures existents i només en la mesura en què això fóra
necessari perquè una o diverses de les parcel·les afectades pel Programa
puguen aconseguir d'eixa forma la categoria urbanística de solar. Al
contrari, d'estar ja completa la urbanització del territori a programar, no
es podria exigir al propietari d'un determinat solar inclòs dins d'un PAI
l'equidistribució de beneficis i de càrregues, ja que amb tota certesa va
satisfer en el seu moment l'oportuna liquidació de càrregues per mitjà de
la seua corresponent quota de participació o contribució especial.

Precisament este va ser el supòsit plantejat davant d'este Consell
Jurídic Consultiu per un juntament de la Comunitat, amb caràcter de
consulta facultativa, després que una sèrie de propietaris de sòl
obtingueren en seu contenciosa la declaració de ser contrària a Dret la
inclusió de les seues parcel·les, que ja estaven edificades, dins d'un
Programa d'Actuació Integrada. A més, en execució de Sentència la Sala
va acordar ordenar la devolució de les sumes ingressades en les arques
municipals pels propietaris afectats en concepte de costos d'urbanització
del Programa, amb abonament dels interessos legals meritats des de la
data del seu ingrés.

Plantejava l'Ajuntament la seua consulta en estos termes: si les
despeses d'urbanització que els afectats van satisfer en el seu dia només
corresponien a l'aprofitament llavors existent, segons el planejament
anterior, atés que el Pla General d'Ordenació urbana aprovat amb
posterioritat a la construcció de les edificacions ampliava notablement



110

l'aprofitament urbanístic dels solars ja construïts, els seus propietaris
haurien d’assumir els beneficis i les càrregues inherents a la
reparcel·lació i urbanització del sector afectat pel PAI?

En puritat, la qüestió que la Corporació formulava era si
l'anul·lació que havia decretat la Sala de l'acte d'inclusió d'eixes
parcel·les edificades en el Programa d'Actuació Integrada es referia tan
sols a l'aprofitament existent o si, al contrari, també afectava el superior
aprofitament que assignava el nou Pla General a eixes parcel·les. I
supòsit que la conclusió del Dictamen considerara que l'anul·lació
afectava el nou aprofitament, la consulta també plantejava la procedència
de sotmetre l'atorgament de futures llicències a la condició que satisferen
en eixe moment les despeses d'urbanització corresponents al Programa
d'Actuació Integrada.

Per a respondre a estes qüestions, en el Dictamen 510/2003 este
Consell va analitzar, en primer lloc, la potestat municipal per a modificar
el planejament urbanístic i, en especial, en l'aspecte concret de la
incidència d'eixa modificació sobre uns terrenys que, havent-hi ja
obtingut el seu caràcter de solar, havien patrimonialitzat tot o part de
l'aprofitament permés pel planejament anteriorment vigent. A més d'això,
també estudiava quina seria la seua situació respecte del vigent Pla
General i de les noves obres d'urbanització executades en virtut del PAI
repetit.

D'esta forma, en el Dictamen es va assenyalar que:

“... les modificacions del planejament, amb caràcter general, no
donaran lloc a indemnitzacions, vinculant i delimitant conseqüentment
el contingut del dret de propietat dels afectats per la modificació, que
només podran ser indemnitzats en certs supòsits específics, previstos en
els articles 41.1 i 42 de la Llei 6/1988, relatius als casos de reducció de
l'aprofitament urbanístic quan la modificació del planejament es
produïx abans de transcórrer els terminis previstos per a la seua
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execució, o quan, transcorreguts estos, no s'haguera executat per
causes imputables a l'Administració, o quan s'altera el planejament i
existixen concedides llicències urbanístiques d'edificació en vigor.

El Tribunal Suprem, de forma constant i prolongada al llarg del temps,
ha posat de manifest aquella profunda i àmplia discrecionalitat que
incumbix a la potestat municipal de planejament urbanístic en múltiples
resolucions, -Sentències de 22 de setembre de 1986, 30 d'octubre de
1990, 12 de març de 1991, i 2 de novembre de 1994, entre moltes
altres-. Amb rotunditat, la Sentència del mateix Alt Tribunal, de 13 de
juliol de 1993, va expressar que:

‘No cal oblidar que el planejament urbanístic deriva de la facultat
discrecional de l'Administració que planifica i interpreta el més
convenient per als interessos generals (articles 3 i els seus concordants
de la Llei del Sòl), bastant per a l'exercici legítim de la seua activitat
d'oportunitat tècnica o discrecional, que s'adopte una determinada
solució lògica i racional, d'entre les diverses alternatives possibles,
solució que es concreta, en relació amb l'ús del sòl, en l'assignació d'un
destí a cada terreny segons el criteri tècnic dels redactors del pla,
sempre que tal solució adoptada no siga irracional o arbitrària; sense
que la possible desigualtat de tracte quant a la classificació i
qualificació del sòl, inherent a tot planejament, implique per si sol una
violació del principi d'igualtat consagrat en l'article 14 de la
Constitució que invoca el recurrent, ni supose per això l'existència
d'una reserva de dispensació, en favor d'administrats concrets’”.

A continuació, el Dictamen matisava l'existència d'eixa àmplia
discrecionalitat, sobretot en relació amb el sòl urbà i, més endavant,
després de la publicació de la Llei 6/1998, també respecte al sòl no
urbanitzable, al qualificar-la com “discrecionalitat tècnica”, entés este
qualificatiu com a conseqüència de l'obligació de l'Ajuntament d'atindre's
“a la relació de causalitat entre la qualificació dels usos i la realitat
existent (dotació de servicis), de tal manera que prevalga la força
normativa del fàctic, per la qual cosa seguix sent inconcús que el
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planificador no pot classificar un sòl d'urbà al seu arbitri, sinó que ha de
ser definit en funció de la realitat dels fets” (Sentència del Tribunal
Suprem de 22 de març de 1995).

Afegia el Dictamen que:

“... la conseqüència principal que pot comportar la modificació dels
instruments de planejament urbanístic serà que les edificacions es
qualifiquen i sotmeten, quan concórreguen els requisits legalment
previstos, al règim jurídic propi de les construccions que es qualifiquen
“fora d'ordenació”, sense perjuí dels supòsits indemnitzatoris,
específics i singulars, a què ja ens hem referit, respecte de les
edificacions i els usos en elles existents al temps d'entrar en vigor la
nova ordenació.

En efecte, l'article 58.6 de la Llei autonòmica 6/1994, disposa, en el seu
primer incís, que:

‘Els Plans expressaran quines construccions erigides amb anterioritat
a ells han de quedar en situació de fora d'ordenació, per manifesta
incompatibilitat amb les seues determinacions, en les que només
s'autoritzaran obres de mera conservació’.

A més, l'incís segon del mateix precepte preveu la possibilitat d'establir
un règim transitori respecte d'aquells casos en què, no estant les
construccions o edificacions qualificades com fora d'ordenació, no
obstant les seues determinacions no són plenament compatibles amb la
nova ordenació, en el següents termes:

‘Així mateix, els Plans han d'establir el règim transitori per a la
realització d'obres i activitats en edificis que, inclús no quedant en
situació de fora d'ordenació, no siguen plenament compatibles amb les
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seues determinacions. En estos s'autoritzaran les obres de reforma o
millora que permeta el planejament. Reglamentàriament s'establirà una
regulació supletòria per als casos en què el Pla no haja previst estes
determinacions’.

I, el dit règim supletori es conté en l'article 184.2 del Reglament de
Planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret del
Govern Valencià 201/1998, de 15 de desembre, al tenor del qual:

‘En les construccions i edificis que a pesar de no ajustar-se al nou Pla
no estiguen declarades ‘d'ordenació de’, ni siguen incluibles en algun
dels supòsits referits en l'article anterior, -que ocupen viari públic o
espais lliures, llevat que en este últim supòsit es puguen harmonitzar
amb un entorn enjardinat i només ocupen una porció minoritària de la
seua superfície-, s'admeten obres de reforma i millora i canvis objectius
d'activitat sempre que la nova obra o activitat no accentue la
inadequació al planejament vigent, ni supose la completa reconstrucció
d'elements disconformes amb ell’.

Finalment, en els supòsits de canvi de planejament, més enllà dels casos
concrets en els quals existisca responsabilitat de l'Administració i del
règim específic aplicable a les construccions o edificis que es
qualifiquen formalment com fora d'ordenació, o estiguen en situació
assimilables a la dita qualificació, es planteja la qüestió relativa a si la
modificació dels instruments de planejament urbanístic legitimen o
habiliten les Administracions municipals tant per a urbanitzar els
terrenys, com per a completar la urbanització, o per a reurbanitzar i
millorar la urbanització existent”.

Responent a la qüestió plantejada per l'Ajuntament, el Dictamen
assenyalava que en els supòsits en què la nova ordenació suposara un
augment d'aprofitament urbanístic sobre el fins eixe moment existent,
l'article 14.1 de la Llei 6/1998 exclou que puga repercutir-se sobre els
propietaris de parcel·les consolidades  per l'edificació els gastos
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d'urbanització derivats de l'execució d'un Programa d'Actuació Integrada,
sempre que abans d'eixa actuació ja comptaren amb tots els servicis
urbanístics i, per tant, estigueren considerats com “solar”, ja que la
condició del solar només s'adquirix una vegada. Per tant, al propietari
d'un sòl que ja fóra solar abans de l'execució del nou Programa només
podria imposar-li l'obligació de costejar la despesa que completara la
urbanització o millorara puntualment un servici urbanístic, per mitjà
d'una contribució especial, però mai no estaria obligat a satisfer
globalment les despeses de la nova urbanització.

Esta és també la interpretació que fa el Tribunal Suprem del
precepte comentat en la seua Sentència de 10 de maig del 2000, a
l'indicar que:

“... els articles 117.3 i 83.3.2 (del Text Refós de la Llei del Sòl de 9
d'abril de 1976) (i els altres citats per l'Ajuntament recurrent)
permeten, en efecte, actuar sistemàticament en sòl urbà per unitats
d'actuació i a càrrec dels propietaris, però no autoritzen a exigir a
estos, que ja van cedir i van costejar la urbanització, millores i
reformes successives i reiterades, a manera de «urbanització
inacabable», és a dir, per mitjà de la imposició d'actuacions de millora
de servicis que no responen a noves concepcions globals urbanístiques
(v.gr. de reforma interior), sinó a canvis i millores puntuals dels
servicis urbanístics com els d'energia elèctrica, subministrament
d'aigua, evacuació de residuals, etcètera.

Açò no significa que l'Ajuntament no puga mamprendre estes obres ni
que els propietaris no hagen de costejar-les en la mesura en què
legalment corresponga (per exemple, per contribucions especials, com
diu la sentència impugnada), però sí que això no pot fer-se com a
obligació imposada per l'ordenament urbanístic.

D'ací es deduïx que l'obligació de costejar la urbanització que l'article
83.3.2 imposa als propietaris de sòl urbà ve referida a les parts de sòl
urbà que encara no compten amb els servicis urbanístics i que només
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són sòl urbà per trobar-se en àrees consolidades [articles 78 a) i 81.2,
però no als propietaris de sòl que compta amb tots els servicis. La nova
Llei del Sòl de 13 d'abril de 1998 així ho especifica clarament, a
l'imposar l'obligació de costejar la urbanització només als propietaris
de sòl urbà no consolidat, segons el seu article 14.2.e), exigint al
contrari als propietaris de sòl urbà consolidat no costejar la
urbanització, sinó ‘completar a costa seua la urbanització necessària
perquè els mateixos aconseguisquen, si encara no la tinguera, la
condició de solar’, segons el seu article 14.1 (en el ben entés que eixe
«aconseguir la condició de solar» només es produïx una vegada, i que,
a partir de llavors, el sòl és ja per a sempre sòl urbà consolidat).

És cert que la Llei 6/1998, de 13 d'abril, és molt posterior als fets del
plet, però també ho és que estos preceptes expressen una veritat
elemental del Dret Urbanístic, que estava ja sens dubte implícit en el
propi Text Refós de 1976”.

Resumint el que s'ha dit, els propietaris de terrenys situats en sòl
urbà consolidat només tenen l'obligació de costejar les despeses
d'urbanització precises perquè eixes parcel·les aconseguisquen la
condició de solar. Però si ja la tingueren, una modificació del
planejament urbanístic només comportaria l'obligació d'assumir el
pagament de la part del cost d'execució que supose canvi o millora dels
servicis urbanístics, però no per mitjà de la participació en
l'equidistribució de les despeses derivades de l'execució d'un Programa,
sinó utilitzant una contribució especial.

Per allò que s'ha exposat, este Consell, en exercici de les seues
funcions ha de suggerir, especialment als ajuntaments, que en evitació de
conflictes amb els particulars afectats, no haurien d'incloure en els
Programes els terrenys consolidats que gaudisquen dels servicis i
infraestructures propis del sòl urbà, ni repercutir els costos d'execució
derivats d'eixe Programa als titulars de terrenys situats en sòl urbà
consolidat, sinó tan sols quan l'execució d'aquell supose un evident canvi
o millora en l'aprofitament urbanístic.
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V

LA FÓRMULA DE CONFORMITAT

L'apartat 5 de l'article 2 de la Llei de Creació del Consell Jurídic
Consultiu disposa que “les disposicions i resolucions de l'administració
sobre assumptes dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu expressaran
si s'adopten conforme amb el seu dictamen, o s'aparten d'ell”. En el
primer cas s'usarà la fórmula “Conforme amb el Consell Jurídic
Consultiu”; en el segon, la de “oït el Consell Jurídic Consultiu”.
L'article 6 del Reglament de desplegament de la Llei de Creació
reproduïx textualment el precepte transcrit, però a continuació afig el
següent paràgraf:

“Quan la disposició o resolució s'apartara del dictamen del Consell
però es conformara enterament d'acord amb algun vot particular, es
podrà emprar la fórmula ‘oït el Consell Jurídic i d'acord amb el vot
particular formulat pel president, conseller o consellers...”.

Segons allò que s'ha exposat, dos són les notes més significatives
quant a l'expressió de la fórmula de conformitat: en primer lloc, el seu
caràcter preceptiu; en segon, la predeterminació del contingut d'eixa
fórmula.

Doncs bé, a pesar de la claredat de la norma durant l'exercici 2003
s'han rebut en este Consell 37 resolucions recaigudes en procediments
dictaminats en què o bé no constava cap fórmula de conformitat –en 15
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ocasions- o bé l'expressió emprada amb tal fi era incorrecta –en 22 casos-
. El supòsit més cridaner és el que figura en els fonaments de dret de les
resolucions d'una Conselleria en què, textualment, es diu de forma
reiterada que “el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
ha emés dictamen sobre l'assumpte amb el núm. xxx en el qual s'ha
considerat conforme a dret la proposta de resolució formulada per
l'òrgan instructor en el present expedient”, quan en cap cas el Consell
Jurídic emet el seu dictamen donant o no conformitat a la proposta, sinó
que ho fa respecte del conjunt de les actuacions dictaminades.

Pel que s'ha dit, i a pesar de l'obvietat que això suposa, resulta
necessari assenyalar que l'expressió de conformitat exigida per la Llei de
Creació del Consell Jurídic Consultiu està referida a la confrontació entre
la conclusió del Dictamen i el sentit de la resolució, en els supòsits de
dictamen sobre actes administratius; i en els casos de disposicions, la
conformitat se circumscriu al seguiment de les observacions essencials
formulades al text de la norma dictaminada. I que, finalment, l'expressió
de la conformitat no depén del criteri del redactor, sinó que legalment
està prevista la literalitat de la fórmula.

També cal recordar la conveniència d'emprar, quan així procedisca,
la fórmula “oït el Consell i d'acord amb el vot particular formulat”, ja
que expressa amb total fidelitat l'ajust de la resolució o del text d'una
norma al conjunt del Dictamen emés, i no tan sols de l'opinió majoritària
dels integrants de l'òrgan deliberant del Consell Jurídic Consultiu.
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