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PRESENTACIó
En una situació molt complicada per a la ciutadania, en el context
d'una pandèmia mundial i amb grandíssimes dificultats, el simple fet
que siguem capaços d'aprovar la Memòria de l'exercici 2019, en la
nostra sessió plenària de 23 de juny de 2020, la primera que s'ha
celebrat de manera presencial després de diversos mesos, i que siga per
unanimitat, és un fet que cal ressaltar.
Enguany hem volgut presentar les dades que han comprés la nostra
activitat, amb l'esperança, no sols de rendir comptes o resultats, sinó
de contribuir a la reflexió sobre l'eficàcia del servei públic que prestem
i que tant les administracions com la ciutadania en el seu conjunt
conega de forma clara en què es tradueix la labor que estatutàriament
tenim encomanada.
Des d'un punt de vista formal, l'estructura de la Memòria no difereix
massa dels exercicis anteriors. La Memòria es divideix en dues parts:
en la primera, s'exposen les dades relatives a la composició,
l'organigrama de la Institució, les estadístiques en relació als
assumptes sotmesos a consulta, així com les dades de funcionament i
personal, i es detalla el nombre de dictàmens emesos i les matèries
sobre les quals versen. En aquest primer bloc també s’exposa un resum
detallat dels números de la Revista Española de la Función Consultiva
publicats durant l'any 2019, revista d'àmbit nacional que edita el
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
En la segona part s'estableixen algunes observacions, suggeriments i
recomanacions que aquest Consell Jurídic eleva a partir dels
assumptes que han sigut objecte d’estudi en algun dels dictàmens
emesos al llarg de l’any.
De l'anàlisi del treball que ara s'exposa públicament, es pot concloure
que aquesta Institució continua sent l’instrument útil que des de fa 24
anys contribueix en l'àmbit de l'autogovern dels valencians al fet que,
des de la reflexió, la imparcialitat i la cerca permanent de pulcritud
tècnica jurídica en els dictàmens, s'oferisquen solucions a problemes
jurídics, a vegades, de gran complexitat tècnica, des d'un clar
coneixement dels assumptes públics i una visió general del
funcionament de l'administració autonòmica.
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PRESENTACIó

Tinc la confiança que la lectura de la Memòria servisca per a conéixer
millor la nostra realitat i la nostra obstinació a acostar la Institució a
tots els valencians i valencianes, i d'aquesta forma continuar donant a
conéixer la nostra tasca de control de legalitat, amb la finalitat de
preservar els drets, i contribuir amb això a la garantia de la llibertat i
de la igualtat de la ciutadania.
Finalment el meu agraïment als consellers i les conselleres, al secretari
general, a les lletrades i lletrats i al personal d'administració i serveis
que diàriament continuen fent possible el funcionament d'aquest òrgan
consultiu. És el mínim que es mereixen, una lleial correspondència a
l'esforç i treball realitzat per a continuar fent possible la tasca que
l'Estatut d'Autonomia en el seu article 43 ens atorga.

Margarita Soler Sánchez
Presidenta
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INTRODUCCIó
La present Memòria del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, corresponent a l'any 2019, va ser aprovada pel seu Ple en
la sessió pública i extraordinària celebrada el dia 23 de juny de 2020.
S'ha elaborat amb la finalitat de donar compliment al que disposa
l'article 1.3r de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat,
de creació del Consell Jurídic Consultiu, que preceptua el següent:
«Anualment, el Consell Jurídic Consultiu elevarà al Consell i a
les Corts Valencianes una memòria on es detalle l'activitat del
Consell en cada exercici i que podrà recollir les observacions
sobre el funcionament dels serveis públics que resulten dels
assumptes consultats i els suggeriments de disposicions generals
i mesures a adoptar per al millor funcionament de
l'administració».
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COMPOSICIÓ DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
31 de desembre de 2019
Presidenta

Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez

Conselleres i Consellers electius

Il·lm. Sr. Enrique Fliquete Lliso
Il·lm. Sr. Faustino de Urquía Gómez
Il·lma. Sra. Asunción Ventura Franch
Il·lma. Sra. M.ª Carmen Pérez Cascales
Il·lm. Sr. Joan Carles Carbonell Mateu

Conseller nat

Molt Hble. Sr. Francisco Camps Ortiz

Secretari General

Il·lm. Sr. Joan Tamarit i Palacios

SECCIONS DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
31 de desembre de 2019
L'article 69 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu preveu
l'existència de cinc seccions permanents, presidida cadascuna d'elles
per un conseller electiu i integrades per un o més lletrades i lletrats.
La seua comesa és l'elaboració dels projectes de dictamen, sense
perjudici de les ponències assumides per la Presidència.

Secció 1ª - Il·lm. Sr. Enrique Fliquete Lliso
Secció 2ª - Il·lm. Sr. Faustino de Urquía Gómez
Secció 3ª - Il·lma. Sra. Asunción Ventura Franch
Secció 4ª - Il·lma. Sra. M.ª Carmen Pérez Cascales
Secció 5ª - Il·lm. Sr. Joan Carles Carbonell Mateu
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COMPOSICIó DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

LLETRADES I LLETRATS DEL CONSELL JURÍDIC
CONSULTIU
31 de desembre de 2019
Lletrada Major
Sra. Patricia Boix Mañó
Lletrats
Sra. Bárbara Aranda Carles (excedent)
Sra. Pau Monzó Báguena
Sra. Constanza Sánchez Henares (excedent)
Sra. Teresa Vidal Martín
Sr. Artur Fontana Puig
Sr. José Hoyo Rodrigo
Sr. Miquel Nadal i Tàrrega
Sr. Juan Mª Paredes Arquiola
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ORGANIGRAMA DEL CONSELL JURÍDIC
CONSULTIU
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III

FUNCIÓ CONSULTIVA
A continuació es reflecteix l’evolució de la producció consultiva en cada
un dels vint-i-tres exercicis tancats del Consell Jurídic Consultiu:

Any

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

Consultes rebudes
687
776
845
844
728
789
744
860
1.471
1.358
1.034
831
911
1.187
620
533
702
583
564
571
457
681
402

Dictàmens aprovats

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

739
846
835
703
751
742
736
1.003
1.506
1.229
1.009
872
1.119
843
621
545
664
591
563
527
419
711
304
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A

ESTADÍSTICA D’ASSUMPTES DICTAMINATS (1 DE GENER DE
2019 A 31 DE DESEMBRE DE 2019)
I.

Dictàmens aprovats en Ple

7391

II. Plens celebrats

46

III. Classificació dels assumptes per autoritat consultant
Presidència de la Generalitat
9
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
15
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
7
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
31
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
41
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
289
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball
20
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica y Transició Ecològica
35
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
44
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital
1
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica
7
Ajuntament d’Aielo de Malferit
1
Ajuntament d’Alaquàs
1
Ajuntament d’Albal
1
Ajuntament d’Albatera
2
Ajuntament d’Albocàsser
1
Ajuntament d’Alboraia
2
Ajuntament d’Alcalà de xivert
1
Ajuntament d’Aldaia
4

1
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Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

d’Alfafar
d’Algorfa
d’Alacant
d’Almassora
d’Almedijar
d’Almenara
d’Almussafes
de Alquerías del Niño Perdido
d’Alzira
d’Aspe
d’Adzaneta d’Albaida
de Bejís
de Bellreguard
de Benetússer
de Beniferri
de Beniarbeig
de Beniatjar
de Benicarló
de Benicàssim
de Benidorm
de Benimuslem
de Benissa
de Borriol
de Buñol
de Burriana
de Calp
de Canals
de Canet d’en Berenguer
de Carcaixent
de Castalla
de Castelló de la Plana
de Cinctorres
de Crevillent
de Cullera
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1
1
6
1
1
1
2
1
2
5
1
1
2
3
1
1
1
5
2
5
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
8
1
3
1
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Ajuntament de Dénia
Ajuntament de Dolores
Ajuntament de Dos Aguas
Ajuntament d’Elx
Ajuntament d’Elda
Ajuntament de Gandia
Ajuntament de Gata de Gorgos
Ajuntament de la Gilet
Ajuntament de Fondó de les Neus
Ayuntamiento d’Ibi
Ajuntament de L’Alcudia
Ajuntament de l’Olleria
Ajuntament de La Font d’En Carrós
Ajuntment de La Nucia
Ajuntament de La Pobla de Farnals
Ajuntament de La Romana
Ajuntament de la Vall d’Uixó
Ajuntament de Llíria
Ajuntament de Manises
Ajuntament de Mislata
Ajuntament de Moixent
Ajuntament de Moncada
Ajuntament de Morella
Ajuntament de Montserrat
Ajuntament de Muro d’Alcoi
Ajuntament de Mutxamel
Ajuntament de Náquera
Ajuntament de Novelda
Ajuntament de Nules
Ajuntament d’Oliva
Ajuntament d’Onda
Ajuntament d’Onil
Ajuntament Ontinyent
Ajuntament d’Oriola

26
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1
1
3
1
8
1
2
1
3
3
1
1
1
1
1
6
1
4
2
3
1
1
1
1
2
2
1
2
2
3
1
3
2
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Ajuntament d’Orpesa del Mar
Ayuntamiento Peñiscola
Ajuntament de Pilar de la Horadada
Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell
Ajuntament de Puçol
Ajuntament de Quart de Poblet
Ajuntament de Riba-roja de Túria
Ajuntament de Rojales
Ajuntament de Salines
Ajuntament de Sant Joanet
Ajuntament de San Rafael del Rio
Ajuntament de Sant Mateu
Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig
Ajuntament de Sant Joan d’Alacant
Ajuntament Sant Joan de Moro
Ajuntament de Santa Pola
Ajuntament de Saix
Ajuntament de Segorbe
Ajuntament de Silla
Ajuntament de Sollana
Ajuntament de Sueca
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Ajuntament de Torrevieja
Ajuntament de València
Ajuntament de Vallada
Ajuntament de Villamarxant
Ajuntament de Vilanova de Castelló
Ajuntament de Villena
Ajuntament de Vinalesa
Ajuntament de Vinaròs
Ajuntament de xàbia
Ajuntament de xàtiva
Ajuntament de xilxes
Ajuntament de xirivella
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2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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1
1
1
1
1
7
6
2
2
1
3
1
5
2
1
1
1
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Agència Valenciana Antifraude
Agència Tributaria Valenciana (ATV)
Consorci Hospitalari Provincial de Castelló de la Plana
Consorci Pla Zonal de Residus 6 Área de Gestió A1
Consorci Aigues Teulada Poble Nou de Benitatxell
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
Diputació Provincial d’Alacant
Diputació Provincial de València
Diputació Provincial de Castelló
Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE)
Entitat de Sanejament d’Aigües (EPSAR)
Ilustre Colegio de Abogados d’Elx (ICAE)
Universitat de València
Universitat d’Alacant
Universitat Miguel Hernández d’Elx

TOTAL

1
2
2
1
1
1
3
2
1
1
2
1
8
2
1

739

IV. Classificació dels dictàmens per matèries
Consultes preceptives

(article 10 Llei 10/1994, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana)
Avantprojectes de lleis (article 10.2)
3
Projectes de decrets legislatius (article 10.3)
2
Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general
(article 10.4)
0
Convenis de cooperació entre la Generalitat Valenciana
altres Comunitats autònomes
1
Indemnitzacions de danys i perjudicis i responsabilitat
patrimonial (article 10.8.a)
438
Revisió d’ofici d’actes administratius (article 10.8.b)
78
Contractes administratius (article 10.8.c)
54
Modificació dels plans d’urbanisme, les normes complementàries
i subsidiàries i els programes d’actuació que tinguen per objecte

28
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una diferent zonificació o ús urbanístic de les zones verdes o dels
espais lliures previstos (article 10.8.e)
Recursos extraordinaris de revisió (article 10.8.g)

19
10

Consultes facultatives

(article 9 Llei 10/1994, de creació del Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana)

30

- Exp. 589/2018 de l'Ajuntament de Borriol relatiu a la consulta sobre
qüestions relacionades amb els procediments judicials i sol·licitud
d'indemnització de persona interessada que va ser alcalde d'aquesta
localitat.
- Exp. 677/2018 de l'Ajuntament de Benicàssim sobre diverses qüestions relacionades amb la matriculació de l'alumnat dels centres d'Educació infantil de primer cicle.
- Exp. 703/2018 de l'Ajuntament de Calp relacionat amb la naturalesa
de les obligacions econòmiques assumides per l'Ajuntament davant
de l'Ajuntament de la Vall de Laguar.
- Exp. 5/2019 de l'Ajuntament d'Onda sobre diverses qüestions relacionades amb la viabilitat d'atorgar sengles llicències municipals d'obra
i ús provisional a la Mercantil Argenta, SA.
- Exp. 6/2019 de l'Ajuntament d'Oliva en relació amb l'actual configuració retributiva de l'Ajuntament.
- Exp. 7/2019 de l'Ajuntament de San Joanet relacionada amb la liquidació definitiva del Programa per al Desenvolupament d'una Actuació Integrada en el Sector 3 del sòl urbanitzable industrial.
- Exp. 8/2019 de l'Ajuntament de Canals sobre diverses qüestions relacionades amb la iniciativa per a presentar propostes relatives als càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial i les seues retribucions.
- Exp. 9/2019 de l'Ajuntament d'Onil sobre la procedència del premi per
jubilació anticipada a persona laboral.
- Exp. 10/2019 de l'Ajuntament d'Onda sobre la viabilitat d'atorgar una
llicència municipal d'obra i ús provisional a la Mercantil Hermantrans, consistent en un pàrquing de camions en sòl urbanitzable
industrial SUD-1.
- Exp. 21/2019 de la Diputació Provincial de València sobre si en el cas
que la Generalitat o l'EPSAR vulguen encarregar-li la gestió de les
instal·lacions mitjançant un nou conveni interadministratiu.
- Exp. 44/2019 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
sobre diverses qüestions sobre procedència o no de la successió d'em-
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preses després de la reversió del servei públic per concert per a la
realització de les tècniques de diagnòstic per imatge.
- Exp. 81/2019 de l'Ajuntament de Vinaròs relatiu a la consulta sobre
el Programa d'Actuació Integrada del SUD-14.
- Exp. 182/2019 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
sobre la naturalesa jurídica de les comissions mixtes de les concessions sanitàries i el contingut de determinats acords d'aquestes.
- Exp. 215/2019 de l'Ajuntament de xirivella sobre la viabilitat que el
valencià conste com a requisit del lloc de treball de funcionaris pertanyents al Cos de Policia Local.
- Exp. 238/2019 de l'Ajuntament de Benicarló sobre diverses qüestions
relacionades amb la Llei 17/2017, de coordinació de policies locals de
la Comunitat Valenciana.
- Exp. 240/2019 de l'Ajuntament d'Albatera sobre els informes autonòmics requerits en la tramitació de llicències urbanístiques en sòl no
urbanitzable.
- Exp. 262/2019 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport sobre la
consulta de la Universitat de València en relació amb el Conveni de
col·laboració, el contracte de patrocini i altres figures jurídiques.
- Exp. 281/2019 de l'Ajuntament d'Alfafar en relació amb la possible
sol·licitud d'instal·lació i actuació de circs amb animals en el municipi.
- Exp. 325/2019 de l'Ajuntament de Benidorm sobre la revisió d'ofici
d'actes nuls respecte a l'Acord plenari de 25 de setembre de 2017 i
suspensió de l'execució d’aquest presentat per Foment de Construccions i Contractes, SA.
- Exp. 349/2019 de l'Ajuntament de Benferri sobre la possibilitat de
repercutir al denunciant d'honoraris derivats d'un procediment
abreujat seguit en el Jutjat.
- Exp. 387/2019 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport sobre el
percentatge d'increment del modificat 2 del projecte per a la construcció del complex esportiu Nou Moles.
- Exp. 436/2019 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració
Pública sobre la consulta relativa al Consorci Provincial de Bombers de
València sobre la interpretació donada per la Sentència del Tribunal
Suprem 51/2018 a l'article 36 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
- Exp. 467/2019 de l'Ajuntament de Borriana sobre com i mitjançant quin
concepte legalment establit pot retribuir-se l'equiparació salarial als oficials de la Policia Local de l'Ajuntament que no tinguen la titulació corresponent i queden en situació “a extingir” en el Grup C, subgrup C1.
- Exp. 494/2019 de l'Ajuntament de Bejís relacionat amb la gestió indirecta de l'explotació d'una planta embotelladora d'aigua mineral en el
brollador dels Cloticos.
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- Exp. 515/2019 de l'Ajuntament de València sobre si cap la contractació directa en matèria de publicitat institucional i en quins casos i
possibles formes d'actuació administrativa.
- Exp. 537/2019 de l'Ajuntament de Gandia sobre diverses qüestions
relacionades amb la possibilitat de continuar amb l'empresari constructor després d'haver-se resolt el contracte amb l'agent urbanitzador.
- Exp. 576/2019 de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals sobre la fórmula de jurament/promesa al càrrec de regidor.
- Exp. 577/2019 de l'Ajuntament de la Vall d’Uixò sobre la legalitat de
la indemnització denominada d'incentius per a la jubilació anticipada
prevista en l'Acord que regula les condicions de Treball per al personal funcionari.
- Exp. 617/2019 de l'Ajuntament d'Aspe sobre si és possible establir un
terme d'inscripció previ per a les persones empadronades, o obrir un
únic terme en el qual es done preferència a les persones empadronades respecte de les foranes a les escoles esportives municipals.
- Exp. 641/2019 de la Conselleria de Presidència sobre la compatibilitat
de la situació de persona amb càrrec públic no electe de l'Administració del Consell amb la de regidor o regidora.

V.

Percentatge dels dictàmens per matèries

Avantprojectes de lleis
Projectes de decrets legislatius
Projectes de reglaments
Indemnització de danys i perjudicis
Revisió d’ofici d’actes administratius
Contractes administratius
Modificació del planejament urbanístic
Recursos extraordinaris de revisió
Consultes facultatives

0,40
0,30
14,90
59,03
10,60
7,30
1,90
1,40
4,10

%
%
%
%
%
%
%
%
%

VI. Dictàmens sol·licitats amb caràcter d’urgència

60

VII. Assumptes deixats sobre la taula (art. 60 Reglament)

34
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VIII. Assumptes rebutjats pel Ple (art. 58 Reglament)

1

IX. Assumptes retirats de l’Orde del dia de la sessió

21

X.

24

Vots particulars emesos

- Dictamen 010/2019, aprovat per majoria amb vot particular de la
Consellera Il·lma. Sra. Carmen Pérez Cascales.
- Dictamen 036/2019, aprovat per majoria amb vot particular de la
Consellera Il·lma. Sra. Carmen Pérez Cascales.
- Dictamen 087/2019, aprovat per majoria amb vot particular de la
Consellera Il·lma. Sra. Carmen Pérez Cascales.
- Dictamen 171/2019, aprovat per majoria amb vot particular de la
Consellera Il·lma. Sra. Asunción Ventura Franch.
- Dictamen 216/2019, aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller Il·lm. Sr. Joan Carles Carbonell Mateu.
- Dictamen 263/2019, aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller Il·lm. Sr. Enrique Fliquete Lliso, al qual es va adherir
el Conseller Il·lm. Sr. Faustino d'Urquía Gómez.
- Dictamen 266/2019, aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller Il·lm. Sr. Enrique Fliquete Lliso.
- Dictamen 280/2019, aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller Il·lm. Sr. Sr. Enrique Fliquete Lliso.
- Dictamen 427/2019, aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller Il·lm. Sr. Enrique Fliquete Lliso.
- Dictamen 446/2019, aprovat per unanimitat amb vot particular
concurrent de la Presidenta Sra. Margarita Soler Sánchez i de la
Consellera Il·lma. Sra. Asunción Ventura Franch.
- Dictamen 462/2019, aprovat per majoria amb vot particular
concurrent del Conseller Il·lm. Sr. Enrique Fliquete Lliso.
- Dictamen 476/2019, aprovat per majoria amb vot particular
concurrent de la Consellera Il·lma. Sra. Asunción Ventura Franch.
- Dictamen 502/2019, aprovat per unanimitat amb vot particular
concurrent de la Consellera Il·lma. Sra. Asunción Ventura
Franch.
- Dictamen 576/2019, aprovat per unanimitat amb vot particular
concurrent de la Presidenta Sra. Margarita Soler Sánchez, del
Conseller Il·lm. Sr. Enrique Fliquete Lliso, de la Consellera
Il·lma. Sra. Asunción Ventura Franch i del Conseller Il·lm. Sr.
Joan Carles Carbonell Mateu.
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- Dictamen 446/2019, aprovat per unanimitat amb vot particular
concurrent de la Presidenta Sra. Margarita Soler Sánchez i de la
Consellera Il·lma. Sra. Asunción Ventura Franch.
- Dictamen 616/2019, aprovat per unanimitat amb vot particular
concurrent de la Presidenta Sra. Margarita Soler Sánchez i de la
Consellera Il·lma. Sra. Asunción Ventura Franch.
- Dictamen 617/2019, aprovat per unanimitat amb vot particular
concurrent de la Presidenta Sra. Margarita Soler Sánchez, del
Conseller Il·lm. Sr. Enrique Fliquete Lliso i de la Consellera
Il·lma. Sra. Asunción Ventura Franch.
- Dictamen 633/2019, aprovat per majoria amb vot particular
concurrent de la Consellera Il·lma. Sra. Asunción Ventura
Franch.
- Dictamen 636/2019, aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller Il·lm. Sr. Enrique Fliquete Lliso.
- Dictamen 668/2019, aprovat per majoria amb vot particular
concurrent de la Consellera Il·lma. Sra. Asunción Ventura
Franch.
- Dictamen 712/2019, aprovat per majoria amb vot particular
concurrent de la Presidenta Sra. Margarita Soler Sánchez al qual
s'adhereix la Consellera Il·lma. Sra. Asunción Ventura Franch i
vot del Conseller Il·lm. Sr. Enrique Fliquete Lliso.
- Dictamen 734/2019, aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller Il·lm. Sr. Joan Carles Carbonell Mateu.

XI. Sentit de les resolucions recaigudes en assumptes dictaminats2
En compliment de l'article 6 del Reglament del Consell, que 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 359, de les quals 5 corresponen a assumptes sotmesos l'any 2017,
117 a assumptes sotmesos l'any 2018 i 237 de l'exercici contemplat.
D'aquestes 359 resolucions o disposicions comunicades, 319 han sigut
de conformitat amb el dictamen emés, i 40 sota la fórmula d’«oït el Consell Jurídic Consultiu». Percentualment, la proporció de conformitat,
per tant, ha sigut del 88,86%.

2 Fins el 31.12.2019 s’havien comunicat un total de 13.027 resolucions.
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Conforme amb el
248
Consell

620

353

463

507

522

564

473

514

635

782

Oït el Consell

75

41

41

24

39

62

55

70

102

139

42

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Conforme amb
el Consell

543

605

734

932

624

470

390

431

307

352

340

237

Oído el
Consell

67

72

73

123

60

50

29

35

32

33

45

40

Les dades referides a 2019 només inclouen les comunicacions rebudes
fins el 31 de desembre de 2019, i falta rebre a aqueixa data 462 resolucions d'assumptes dictaminats en 2019.
En el següent quadre es reflecteixen les matèries en què s'ha produït
discrepància de l'autoritat consultant amb el criteri del Consell Jurídic
Consultiu:

MATÈRIA

34

ASSUMPTE

DICTAMEN

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per C.G.L. per pèrdua d’oportunitat
per l’assistència prestada (Conselleria de
Sanitat Universal iSalut Pública).

357/2018

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per T.A.G. per l’assistència prestada
al seu fill en un hospital (Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública).

473/2018

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per D.S.R. per la deficient
assistència prestada (Conselleria de Sanitat
Universal iSalut Pública).

761/2018

Responsabilitat
Formulada per C.M.M.B. per la deficient assispatrimonial extra- tència prestada durant el part (Conselleria de
contractual
Sanitat Universal y Salut Pública).

781/2018
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MATÈRIA

ASSUMPTE

DICTAMEN

Responsabilitat
Formulada per F.P.G. pel trencament d’una pròpatrimonial extra- tesi (Conselleria de Sanitat Universal y Salut
contractual
Pública).

783/2018

Responsabilitat
Formulada per T.P.E. per deficient intervenció
patrimonial extra- quirúrgica (Conselleria de Sanitat Universal
contractual
iSalutPública).

789/2018

Responsabilitat
Formulada per R.R.C. per deficient assistència
patrimonial extra- sanitària rebuda (Conselleria de Sanitat Unicontractual
versal iSalut Pública).

795/2018

Responsabilitat
Formulada per J.S.R. per danys per error en
patrimonial extra- diagnòstic (Conselleria de Sanitat Universal
contractual
iSalut Pública).

786/2018

Responsabilitat
Formulada per A.G.L. per danys sofrits en caure
patrimonial extra- un ascensor per mal funcionament (Conselleria
contractual
de Sanitat Universal iSalut Pública).

828/2018

Responsabilitat
Formulada per V.D.A. per l’assistència prestada
patrimonial extra- a la seuafilla (Conselleria de Sanitat Universal
contractual
iSalut Pública).

835/2018

Responsabilitat
Formulada per J.S.Z. per la pèrdua de visió despatrimonial extra- prés de l’aplicació d’un producte (Conselleria de
contractual
Sanitat Universal iSalut Pública).

10/2019

Responsabilitat
Formulada per R.N.S. per l’assistència prestada
patrimonial extra- en un hospital (Conselleria de Sanitat Universal
contractual
iSalut Pública).

19/2019

Responsabilitat
Formulada per M.M.M. per l’assistència prestapatrimonial extra- da al seu fill menor (Conselleria de Sanitat Unicontractual
versal i Salut Pública).

21/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per A.J.R.C. per la pèrdua de
visiódesprés de l’aplicació d’un producte
(Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública).

36/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per P.F.V. per l’assistència prestada
desprésd’un accident d’esquí (Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública).

37/2019
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MATÈRIA

36

ASSUMPTE

DICTAMEN

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per I.M.A. per pèrdua de
visiódesprésde l’aplicació d’un medicament
(Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública).

51/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada
per
M.M.M.
per
la
deficientassistència rebuda (Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública).

56/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per M.H.P. per ladefunció d’un
familiar (Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública).

74/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per J.S.G. per pèrdua de
visiódesprésde l’aplicació d’un medicament
(Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública).

87/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per J.C.M.R. per la deficient
assistència rebuda en una operació quirúrgica
(Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública).

162/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per J.M.P.amb motiu d’una
deficientassistència sanitària prestada al seu
pare (Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública).

195/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per E.M.P. pel retard
rebreassistènciasanitària
(Conselleria
Sanitat Universal i Salut Pública).

210/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per J.A.M.M. per la deficient
assistènciasanitària rebuda (Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública).

212/2019

Projectes de
Reglament o
disposicions de
caràcter general

Projecte de Reglament de funcionament i règim
interior de l’Agència de Prevenció i Lluita contra
el Frau i la Corrupció de la Comunitat
Valenciana.

266/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per M.T.E. per diagnòstic i
tractament erroni (Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública).

339/2019
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MATÈRIA

ASSUMPTE

DICTAMEN

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per A.G.P. per deficient atenció
sanitària rebuda (Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública).

354/2019

Contractes
administratius

Resolució del contracte d’explotació i gestió dels
serveis de barrestaurant en el complex esportiu
el Bovalar (Ajuntament d’Alaquàs).

375/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per D.N.C. pelretard en el diagnòstic
(Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública).

387/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per A.G.P. per deficient atenció
sanitària rebuda (Conselleria deSanitat
Universal i Salut Pública).

383/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per E.M.H.Q. pel retard en el
diagnòstic de la seua malaltia (Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública).

441/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per S.B.B. per deficient assistència
durant una operació quirúrgica (Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública).

442/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per L.N.S. per deficient col·locació de
pròtesi (Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública).

484/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per A.C.G. per error en el diagnòstic
(Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública).

495/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per R.T.A. per error en el diagnòstic
(Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública).

500/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per L.M.M. per retard en el
diagnòstic (Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública).

501/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per R.T.AB. per la deficient
assistència mèdica rebuda (Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública).

519/2019
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MATÈRIA

ASSUMPTE

DICTAMEN

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per E.M.R. pel retard en el
diagnòstic (Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública).

534/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per J.M.LG.M. per error en el
diagnòstic (Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública).

552/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per E.F.C. per defunciódesprés de
diagnòstic erroni(Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública).

557/2019

Responsabilitat
patrimonial
extracontractual

Formulada per V.E.M.J. per deficient operació
quirúrgica (Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública).

734/2019

XII. Projectes normatius dictaminats
En aquest apartat es relacionen els avantprojectes de Llei i els
projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que han
sigut dictaminats durant l'any 2019:

a) Avantprojectes de Llei (article 10.2, Llei 10/1994)
- Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de Govern Obert de la Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i
Financera i d'Organització de la Generalitat.

b) Projectes de disposicions de caràcter general (article 10.4,
Llei 10/1994)
- Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
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- Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Govern Obert de la Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i
Financera i d'Organització de la Generalitat.

c) Projectes de disposicions de caràcter general (article 10.3, Llei
10/1994)
- Projecte de Decret pel qual es crea i regula l'Observatori de l'Hàbitat
i Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions adscrites a associacions i organitzacions,
sense finalitat lucrativa, així com entitats locals de la Comunitat
Valenciana per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria
de responsabilitat social.
- Projecte de Decret pel qual es procedeix a la regulació del Consell
Autonòmic de Salut Mental de la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades al suport de grups d'investigació
en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat
Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual s'aproven les bases reguladores de la
concessió d'ajudes a persones joves altament qualificades per a la
preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos o
escales del grup de classificació professional A de l'Administració de la
Generalitat.
- Projecte de Decret pel qual es crea i regula la xarxa Pública de
Serveis Lingüístics Valencians.
- Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 148/2018, de 14 de
setembre, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, pel
qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis
forestals que cal observar en l'ús festiurecreatiu del foc en sòl forestal,
confrontat amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny
forestal.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les
ajudes del Programa de Foment de la regeneració i renovació urbana
i rural del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.
- Projecte de Decret pel qual es declara Paratge Natural Municipal de
Romeu en el terme municipal de Sagunt.
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- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les
subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut
Pública.
- Projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i
Funcionament de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i
Investigació.
- Projecte d'Ordre per la qual es regula l'organització i el funcionament
dels centres de titularitat pública de primer cicle d'Educació Infantil.
- Projecte de Decret pel qual s'estableix el currículum dels
ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic
Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual,
pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica
i Audiovisual en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual s'estableix el currículum dels
ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic
Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyent a la
família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual en
l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual es modifiquen determinats articles del
Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat, aprovat pel
Decret 84/2006, de 16 de juny.
- Projecte de Decret pel qual es regula la composició, organització i
funciones del Tribunal Econòmic Administratiu de la Generalitat.
- Projecte de Decret pel qual es regulen les condicions de treball del
personal de la funció pública valenciana.
- Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 81/2014, que aprova el
Reglament de la Llei 5/1990, d'estadística de la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016,
de 27 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a
la concessió d'ajudes en matèria d'industrialització.
- Projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa les
polítiques internes d'actuació de l'Institut Valencià de Finances i la
gestió i alienació dels béns i drets adquirits en l'exercici de la seua
activitat creditícia.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les
subvencions destinades a finançar actuacions del «Pla Gent,
Generació Talent».
- Projecte de Decret pel qual es regulen els encàrrecs de gestió a l'òrgan
autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en
matèria de seguretat, per a la realització de proves selectives
unificades per a l'ingrés en l'escala bàsica dels cossos de Policia Local
de la Comunitat Valenciana.
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- Projecte de Decret pel qual es regula l'organització i el funcionament
del Registre de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a
la concessió d'ajudes (IVACE) en matèria d'estalvi i eficiència
energètica.
- Projecte de Decret pel qual es determinen els requisits i s'estableix el
procediment per a aprovar l'oferta integrada de formació professional
en els instituts d'Educació Secundària que tinguen autoritzats
ensenyaments de formació professional del sistema educatiu de la
Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual s'aprova el Catàleg Viari de la Comunitat
Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual s'estableix el Programa de control i
erradicació de la tuberculosi caprina en la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual estableixen les bases reguladores del
Premi de Festes Inclusives i no Sexistes.
- Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 81/2013 d'aprovació
definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.
- Projecte Reglament Orgànic i de funcionament del Consell
d'Informatius de la CVMC.
- Projecte de Decret pel qual s'estableix el sistema d'informació en
seguretat alimentària de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual s'ordenen els serveis socials de la
Comunitat Valenciana respecte al registre, autorització i acreditació
dels seus serveis i centres.
- Projecte de Decret pel qual es regula el procediment de gestió del
pressupost de la Generalitat.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores del
programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones
desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits.
- Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores del
programa d'incentius a la contractació de persones desocupades per
entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del programa
operatiu del fons social europeu 2014-2020 de la Comunitat
Valenciana.
- Projecte Decret pel qual es regula l'accessibilitat en l'edificació i els
espais públics.
- Projecte d'Ordre per la qual es regula la targeta identificativa de la
persona que condueix el taxi en la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret, del Consell, de disciplina turística en la
Comunitat Valenciana.
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- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les
ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació
i comercialització de productes agrícoles, finançades per FEADER, en
el marc del programa de Desenvolupament rural de la Comunitat
Valenciana per al període 2014-2020.
- Projecte de Decret, del Consell, pel qual es regula la Comissió
Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males
Pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic
instrumental.
- Projecte d'Ordre per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnes per
unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle
d'Educació infantil (3 anys), a partir del curs 2019-2020 en
determinades localitats de la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de la
concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en
els òrgans directius competents en matèria de transparència,
Responsabilitat social, foment de l'autogovern, participació ciutadana,
cooperació al desenvolupament, atenció a la ciutadania, qualitat en la
prestació de serveis públics o inspecció general de serveis.
- Projecte de Decret pel qual es declara Bé d'Interés Cultural, amb la
categoria de Lloc Històric, la Real Fàbrica de Pisa i Porcellana del
Comte d'Aranda de l'Alcora.
- Projecte de Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat
Valenciana.
- Projecte d'Ordre sobre selecció i nomenament de personal interí per a
cobrir llocs dels cossos de metges forenses, gestió processal i
administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial
de l'Administració de Justícia en la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre 20/2017, de 21 de
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a
projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament
local participatiu aprovades als grups d'acció local de pesca en la
Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual es regula l'organització i funcionament
dels conservatoris professionals de música i dansa de la Generalitat.
- Projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 19/2018,
de la Generalitat, d'acceleració de la inversió en projectes prioritaris.
- Projecte d'Ordre per la qual s'estableix la distribució geogràfica de les
escoles oficials d'idiomes i les seues seccions.
- Projecte de Decret pel qual s'estableixen les bases i criteris generals
per a la selecció, promoció i mobilitat del personal de les escales i
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categories dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament
de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la que es modifica l'Ordre 89/2016, de 22 de
desembre, per la que s'aproven les bases reguladores per a la
concessió d'ajudes econòmiques en concepte de subvenció per a
adquisició d'infraestructures i equipament d'I+D+I PO FEDER 20142020 Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual es creen zones territorials d'actuació dels
centres públics específics de formació de persones adultes i s'estableix
la composició per a unitats dels centres de titularitat de la
Generalitat Valenciana i de les seues extensions.
- Projecte de Decret pel qual s'estableixen les bases i criteris generals
per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories
dels cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en
les dependències de l'Institut Valencià d'Art Modern.
- Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre 1/2016, de 20 de gener,
per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió
d'ajudes i subvenciones en matèria d'atenció a persones amb diversitat
funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat.
- Projecte d'Ordre per la qual es declaren huit microreserves de flora a
la província de Castelló de la Plana.
- Projecte de Decret pel qual es declara Monument Natural «LímitK/T
Capa Negra» d'Agost.
- Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre 84/2016, de 12 de
desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la producció editorial.
- Projecte de Decret pel qual es crea la xarxa Valenciana de Territoris
Socialment Responsables.
- Projecte pel qual es regula el Registre d'Agents de la Cooperació
Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre de 19 de novembre de
2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el
procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau
de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre 6/2015, de 27 de
febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores aplicables als
pagaments als agricultors en zones amb limitacions naturals
contingudes en el programa de Desenvolupament rural de la
Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançats pel fons europeu
agrícola de desenvolupament rural (FEADER).
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- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases que regulen les
beques del programa de Planificació de Serveis Socials per a la
realització de pràctiques professionals en la Delegació del Consell per
al Model Social Valencià.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
creació dels premis Tesis Doctorals i Treballs Finals de Màster sobre
serveis socials.
- Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre 3/2010 per la qual es
crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb
discapacitat.
- Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre 7/2015, de 27 de febrer,
de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i
Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura
d'agricultura ecològica continguda en el programa de Desenvolupament
rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel fons
europeu agrícola de Desenvolupament rural (FEADER).
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les
ajudes a ajuntaments i entitats locals per al sosteniment de despeses
derivades del funcionament d'oficines d'Informació i Mediació en
matèria d'Habitatge.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven els plans de control de la carpa
al parc Natural de l’Albufera i el Parc Natural del Fondo d'ElxCrevillent i el pla de control del cranc roig a la Parc natural de
l’Albufera.
- Projecte d'Ordre per la qual es fixen els períodes hàbils i normes de
caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els
vedats de caça i zones de caça controlada en la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a
la concessió de les subvencions en matèria d'inclusió i
desenvolupament comunitari.
- Projecte d'Ordre per la qua es modifica l'Ordre 83/2016, de 12 de
desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a la difusió del llibre i la lectura.
- Projecte de Decret pel qual es regula l'autorització sanitària i la
comunicació prèvia per al desenvolupament de l'activitat dels
establiments de productes sanitaris en la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en
l'Autoritat de Transport Metropolità de València.
- Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores del
premi
«Relats
destinats
a
persones
amb
malalties
neurodegeneratives».
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- Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a
la concessió de subvencions dirigides a la realització de programes
d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec
a l'assignació tributària del 0,7% de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques en la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual s'inclouen noves activitats en el Repertori
d’Oficis Artesans de la Comunita Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual es regula el sistema de descans obligatori
i limitació diària en la prestació del servei del taxi en l'Àrea de
Prestació Conjunta de València.
- Projecte de Decret, del Consell, sobre règim transitori d'aplicació per
les universitats públiques valencianes de les retribucions addicionals
del professorat universitari regulades en el Decret 174/2002, de 15
d'octubre.
- Projecte d'Ordre per la qual es regula el bloc comú dels ensenyaments
esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a
la concessió de beques en règim de concurrència competitiva per a la
realització de pràctiques professionals en l'Institut Valencià de
Cultura.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de la
concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en
la Direcció General amb competència en matèria de diversitat
funcional.
- Projecte de Decret pel qual s'estableixen els ensenyaments i el
currículum d'idiomes de règim especial de la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre 29/2016, de 31
d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajudes a les
inversions d'explotacions agràries del Pla de Desenvolupament Rural
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
- Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores de
concessió de beques per a realitzar pràctiques professionals en
l'Institut Valencià de Finances (IVF).
- Projecte de Decret pel qual es regula el contingut de la informació
mínima que els serveis de prevenció de riscos laborals han d'emetre a
l'Administració sanitària i el seu procediment.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió, en concurrència competitiva, dels premis del Festival
Internacional de Cinema de València-Cinema Jove.
- Projecte de Decret pel qual es regula l'organització i el funcionament
dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació
Infantil o d'Educació Primària.
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- Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores
d'ajudes destinades a finançar l'execució de projectes experimentals
dels serveis d'ús de les universitats valencianes o entitats
dependents d’aquestes que exercisquen competències en matèria
d'ocupació.
- Projecte de Decret pel qual es declara Bé d'Interés Cultural amb la
categoria de Lloc Històric la Finca El Poblet, situada en el terme
municipal de Petrer.
- Projecte d'Ordre per la qual es regula l'organització i el funcionament
dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de
determinades ajudes per al foment de les empreses cooperatives, les
societats laborals i les empreses d'inserció en la Comunitat
Valenciana.
- Projecte Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores de les
ajudes destinades a les explotacions citrícoles en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel que es regula la formació i les condicions
exigibles per al compliment de la funció de socorrista en piscines d'ús
col·lectiu i en parcs aquàtics i es crea el Registre de Socorrisme
Aquàtic de la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis
de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de
nou places de l'Àrea de Prestació Conjunta de València.
- Projecte de Decret pel qual es regula l'Estatut del Municipi Turístic.
- Projecte de Decret pel que es crea el Registre Autonòmic d'entitats de
gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana,
i es regulen els procediment de classificació i declaració previstos en
la Llei 14/2018 de Gestió, Modernització i Promoció de les àrees
industrials de la Comunitat Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual es regulen els horaris d'espectacles
públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments
públics per a l'any 2020.
- Projecte de Decret pel qual es regulen els òrgans per a la coordinació
de l'acció turística i de l'organisme públic per a la gestió de la política
turística.
- Projecte d'Ordre per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis
de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de
nou places de l'Àrea de Prestació Conjunta d'Alacant.
- Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre 16/2016, de 12 de
setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la
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concessió de beques per a l'Institut Valencià de Competitivitat
(IVACE) en matèria d'internacionalització.
- Projecte de Decret pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Valenciana
de Seguretat Ferroviària.
- Projecte d'Ordre per la qual es regula el sistema de descans obligatori
i la limitació diària en la prestació del servei del taxi en l'Àrea de
Prestació Conjunta d'Alacant.
- Projecte de Decret pel qual es regula el Comité d'Esport Universitari
de la Comunitat Valenciana.
- Projecte de Decret pel qual es regula la Central de Compres en l'àmbit
de la Sanitat Pública Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les
ajudes a plans de Reconversió i reestructuració col·lectius, en el marc
del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana
2014-2020.
- Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a
la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal
sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
- Projecte d'Ordre per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis
de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de
nou places de l'Àrea de Prestació Conjunta de Castelló de la Plana.
- Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre 11/2017, de 21 de
març, per la qual es regula el procés de selecció d'inversions
proposades per les comunitats de Regants de la Comunitat
Valenciana interessades en el finançament d'operacions de
modernització de regadius en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
- Projecte de Decret pel qual es desenvolupa l'acolliment familiar i
l'estatut de les persones acollidores en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana.
- Projecte d'Ordre per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis
de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de
nou places de l'Àrea de Prestació Conjunta de la Marina Baixa.
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B

ESTADÍSTICA D’ASSUMPTES SOTMETSOS A CONSULTA (1 DE
GENER DE 2019 A 31 DE DESEMBRE DE 2019)
I. PETICIONS DE DICTAMEN

687

a) Sol·licituds
Durant l'any 2019 s'han sol·licitat al Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana un total de 687 dictàmens davant dels 776
dictàmens demandats l'any 2018.

Número de sol·licituds registrades en el
Consell Jurídic Consultiu per mesos
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Número global de sol·licituds registrades en el
Consell Jurídic Consultiu

II. Dictàmens sol·licitats urgents

63

III. Assumptes tornats

0

IV. Assumptes en els quals s’han demanat antecedents amb
devolució de l’expedient i amb suspensió de termini per a
emetre dictamen

17

D'aquest nombre, en 17 casos es va emplenar la petició d'antecedents
durant l'exercici, quedant per tant 0 peticions sense que per
l'Administració haja contestat.

V. Advertiments a la Generalitat per omissió de petició
de dictamen preceptiu (article 7 Reglament)

4

- Decret 5/2019, de 25 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, pel qual es crea el Consell Valencià
del Poble Gitano.
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- Decret 8/2019, d'1 de febrer, de la Conselleria de Justícia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques, pel qual es regulen les característiques de les paperetes,
sobres i altre material electoral que s'utilitzarà en les eleccions a les
entitats locals menors.

VI. Quantia reclamada en els expedients de responsabilitat patrimonial
que han sigut dictaminats durant l'exercici 2019
La quantitat mínima reclamada ha sigut de nou mil huit-cents
quaranta i dos euros amb quaranta cèntims (9.842,40) (Dictamen
114/2019, Exp. 662/2018), això a pesar que la quantia mínima a partir
de la qual la consulta a aquest Consell Jurídic Consultiu és preceptiva
és la de trenta mil euros (30.000). Això no obstant, aquesta Institució
entén que si l'Administració sol·licita el seu parer en un expedient,
encara que no s'aconseguisca aquesta quantia mínima, ha d'atendre la
consulta.
La quantitat màxima reclamada ha sigut de dos-cents huitanta-tres
milions huit-cents cinquanta-cinc mil dos-cents seixanta-cinc euros –
283.855.265– (Dictamen 389/2019, Exp. 310/2019).
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FUNCIONAMENT DEL CONSELL JURÍDIC
CONSULTIU

A

APROVACIÓ DEL NOU REGLAMENT DEL CONSELL JURÍDIC
CONSULTIU
Pel Decret 37/2019, de 15 de març, del Consell, va ser aprovat el Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta d'aquesta Institució, donant-s'així compliment al que estableix la
disposició final primera de la Llei 11/2018, de 21 de maig, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/1994.
L'aprovació del nou Reglament respon a les següents finalitats generals:
1a) L'adaptació a les modificacions que en la Llei reguladora del Consell Jurídic Consultiu van ser introduïdes per la Llei 11/2018, de la
Generalitat i que resulta obligatòria per mandat de la disposició addicional de la referida Llei 11/2018.
2a) L'adequació del Reglament als transcendentals canvis normatius
produïts en els últims anys en l'àmbit del Dret administratiu, fonamentalment, l'entrada en vigor de les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC);
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP); la Llei
9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposa a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
3a) L'aclariment de l'àmbit subjectiu en el qual el CJCCV exerceix la
seua funció consultiva, ja que la consulta al CJCCV per les institucions
recollides en l'Estatut d’Autonomia (Les Corts, el Síndic de Greuges, la
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Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua…) es trobava òrfena de regulació en la Llei
de creació del CJC i en l'anterior Reglament.
4a) La regulació sistemàtica, completa i en un mateix títol (el títol IV
«Funcionament del Consell Jurídic Consultiu»), del règim jurídic dels
dictàmens del CJCCV, que en l'anterior Reglament es trobava recollida
en preceptes dispersos, existint aspectes d'especial importància que no
estaven regulats (per exemple, la signatura de la sol·licitud de dictamen, la documentació a aportar, el moment temporal de petició del dictamen, etc.), i uns altres que requerien ser modificats (per exemple, el
còmput del termini per a l'emissió dels dictàmens).
5a) El respecte a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de maig, per a la igualtat
efectiva de dones i homes (LOIMH) i a Llei 9/2003, de la Generalitat, de
2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes (LGIMH). A aquest efecte,
s'ha redactat el text del Reglament usant un llenguatge inclusiu; s'ha
garantit el principi de presència equilibrada de dones i homes en la composició dels òrgans col·legiats que se citen en el Reglament (el Ple o els
tribunals de selecció del personal del Cos de Lletrats), i s'ha creat, sota
la coordinació de la Secretaria General, la Unitat d'Igualtat.
6a) La introducció en l'articulat de referències explícites a les bases reguladores del pressupost del CJCCV aprovades pel Ple, com a norma interna
de la Institució que regula els seus aspectes econòmics pressupostaris com
ara retribucions, dietes, indemnitzacions, despeses o ajudes addicionals.
7a) Aconseguir una adequada tècnica normativa, mitjançant la consolidació en un sol text normatiu de tot el règim reglamentari aplicable
al CJCCV i la reordenació de l'estructura del seu articulat, buscant
una major facilitat en el maneig de la norma.

B

DECISIONS DELS ÒRGANS DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
Dels diversos acords adoptats durant l'any 2019 pel Consell Jurídic
Consultiu cal destacar, per la seua rellevància, els següents:
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1) En la sessió de 30 de gener, el Ple va aprovar, per unanimitat,
el Reglament del Registre d'activitats i béns patrimonials de
les persones que ostenten la condició d'alt càrrec en el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i els formularis
annexos a aquest.
2) En la sessió celebrada el 5 de juny, el Ple va aprovar, per unanimitat, estendre al personal funcionari interí i al personal
laboral que presta serveis en el Consell Jurídic Consultiu, l'Acord del Ple de 28 d'abril de 2016, d'aprovació dels requisits i
procediment per al reconeixement individualitzat del desenvolupament professional, modificant l'article 3 d'aquest Acord.
3) En la sessió de 17 de juliol, el Ple va deliberar i va mostrar la
seua conformitat al contingut del Document de Política de
Seguretat de la Informació del Consell Jurídic Consultiu, que
va ser posteriorment aprovat per la presidenta mitjançant
resolució de 29 de juliol.
4) En la seua reunió de 30 d'octubre, el Ple va donar la seua conformitat a la iniciativa de la presidenta d'organitzar un Seminari de Dret Públic en el qual tractar diverses qüestions d'interés
en sessions de caràcter mensual. En la sessió inaugural, celebrada el dia 5 de desembre, va intervindre el president de la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, Sr. Manuel José Baeza Díaz-Portales,
i la seua ponència versava sobre «Qüestions sensibles en el procés contenciósadministratiu i propostes de millora».

C

REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA
La Revista Española de la Función Consultiva és una publicació de caràcter semestral nascuda en 2006 a fi de ser un punt de trobada dels diferents òrgans que al nostre país tenen atribuïda la funció consultiva. La
revista constitueix un espai d'investigació i estudi de l'Administració consultiva i, per tant, del Dret que constitueix la base de la seua activitat.
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Les pàgines de la Revista Española de la Función Consultiva pretenen
donar a conéixer el treball que realitzen el Consell d'Estat i els diferents
consells consultius autonòmics, tant des d'una perspectiva científica, amb
la publicació d'estudis, com merament informativa, donant compte de
modificacions legislatives, de composició o publicant dictàmens d'interés.
Per a aconseguir la seua finalitat, la revista compta amb la col·laboració de tots els consells consultius, els presidents dels quals formen part
del Consell Assessor. D'aquesta manera, la revista ha aconseguit en els
últims temps un notable nivell de qualitat científica i de difusió com
evidencien els principals índexs d'impacte i qualitat.
Si bé la Revista Española de la Función Consultiva és una publicació
en suport paper, tots els seus números poden consultar-se en la pàgina
web d'aquest Consell, a través del següent enllaç:
http://portales.gva.es/cjccv/castellano/pubREFC.html (versió en
castellà)
http://portales.gva.es/cjccv/valencia/pubREFC.html (versió en
valencià)
El mes de setembre de 2019 es van publicar en un únic volum els
números 28 i 29 de la Revista Española de la Función Consultiva.
En l'apartat d'estudis es van incloure continguts corresponents a les
xVIII i xIx Jornades de la Funció Consultiva celebrades, respectivament, a Santiago de Compostel·la (2017) i Madrid (2018).
La doctrina comparada dels consells consultius es va dedicar a les
reclamacions de responsabilitat patrimonial fundades en situacions
d'assetjament en l'àmbit de l'Administració Pública.
Estudis publicats en la Revista Española de la Función Consultiva
durant 2019
Número 28 y 29
CARMEN MARÍA SALGUEIRO MOREIRA. Reflexiones sobre el futuro de los órganos consultivos autonómicos.
JOSÉ SUAy RINCóN. Consejos Consultivos Autonómicos: Una breve
semblanza comparada.
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CONCEPCIóN BARRERO RODRÍGUEZ. Las causas generales de
resolución de los contratos administrativos en la Ley de 2017. En particular, la resolución por incumplimiento del contratista.
ROBERTO PÉREZ SÁNCHEZ. Incidencia de las sentencias firmes en
la función consultiva.
FELIPE IGLESIAS GONZÁLEZ. Supuestos en los que la nulidad del
planeamiento urbanístico puede provocar la existencia de responsabilidad patrimonial.
JUAN CANO BUESO. La legislación de urgencia en el Estado Autonómico.
CARLOS FERNÁNDEZ ESQUER. El controvertido sistema electoral
Canario en la doctrina del Consejo Consultivo de Canarias.
óSCAR MATEOS y DE CABO. El Consejo de Estado y los Consejos
consultivos autonómicos: valoración del papel institucional de estos
órganos y su eficacia.
Doctrina dels consells consultius sobre l’absència del consentiment
informat escrit quan existeix un consentiment no escrit o verbal.
PATRICIA BOIx MAÑó. Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana.
VANESSA BREA LAGO. Consell Consultiu de Galicia.
DEIANE AGIRREBALTZATEGI SÁNCHEZ. Comissió Jurídica Assessora d’Euskadi.
BEATRIZ MARTÍN LORENZO. Consell Consultiu de Castella i Lleó.
AGUSTÍN IRIONDO COLUBI. Consell Consultiu del Principat
d’Astúries.

D

PUBLICITAT DE L’ACTIVITAT DEL CONSELL JURÍDIC
CONSULTIU
1) Memòria 2018
La Memòria de l'any 2018 va ser aprovada pel Ple del Consell Jurídic
Consultiu el dia 1 de maig, i va ser presentada a les Corts Valencianes
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i al president de la Generalitat els dies 2 i 8 de juliol, respectivament,
i es donavaaixí compliment al que preceptua l'article 1.3r de la Llei
10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de creació del Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Foto entrega Memoria Corts i Presidència
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La Memòria es va publicar en el portal web del Consell Jurídic
Consultiu. La presidenta va comunicar a la resta de consells
consultius, universitats, biblioteques, organismes, institucions i a un
gran nombre d'operadors jurídics, que en anys anteriors havien rebut
un exemplar imprés de la Memòria, que aquesta es troba publicada i a
la disposició de qualsevol persona interessada en la pàgina web de la
institució. Enguany, igual que l'any anterior, el Ple ha decidit no
realitzar edició impresa de la Memòria, i la substitueix per la
publicació en el portal web i l'edició en suport digital.

2) Pàgina web del Consell Jurídic Consultiu.
Des de l'any 2000, el Consell Jurídic Consultiu disposa d'un portal web,
http://portales.gva.es/cjccv/, des del qual es manté actualitzada la
informació relacionada amb la composició, les competències, el
funcionament, el portal de transparència, els dictàmens que han sigut
aprovats pel Ple –que es publiquen transcorreguts 15 dies des de la
seua remissió a l'autoritat consultant–, així com una base de dades que
conté tota la doctrina legal emesa fins al moment per a la seua
consulta.
Així mateix, es troben publicades totes les memòries que la institució
ha anat aprovant des que iniciara la seua activitat l'any 1996 i els
números de la Revista Española de la Función Consultiva editats fins
al moment.
També existeix una secció denominada Notícies, des de la qual es fa
pública la informació relativa a l'assistència dels membres del Consell
Jurídic Consultiu als diferents actes protocol·laris.
Juntament amb la pàgina web, des de setembre de 2011, el Consell
Jurídic Consultiu disposa d'un perfil en la xarxa social twitter,
@CJCCV, a través del qual s'informa puntualment dels assumptes que
han sigut dictaminats pel Ple en cada sessió, com també dels actes als
quals els membres del Ple assisteixen en representació de la Institució.
Tot això es manté puntualment actualitzat amb la intenció d'afavorir
una major publicitat i transparència en relació a l'activitat d'aquesta
Institució.
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E

CONVENIS DE COOPERACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES FORMATIVES EN EL CONSELL JURÍDIC
CONSULTIU PER ESTUDIANTS UNIVERSITARIS
A l'empara dels convenis marc celebrats pel Consell Jurídic Consultiu
amb les universitats que a continuació s’indiquen, durant 2019 ha
realitzat el seu pràcticum en aquesta Institució, sota la tutela de la
lletrada d’aquest Consell la Sra. Pau Monzó Báguena, el següent
alumnat:
a) Universitat de València/Fundació Universitat Empresa:
-

Sra. Andrea Moreno Ferri
Sra. María Ramírez Sales
Sra. Eva Gomis Jaén
Sr. Francisco Utrilla Troyano.
b) Universitat Jaume I de Castelló:

- Sra. Natalia Torner Ávalos.
El programa desenvolupat per aquest alumnat va tindre el contingut
següent:
- Col·laboració amb les lletrades i lletrats del Consell Jurídic
Consultiu, facilitant-los la cerca de jurisprudència i legislació
aplicable als assumptes sotmesos a consulta del Consell, la
preparació dels quals tinguen encomanada.
- Participació juntament amb el Servei de Coordinació i Documentació en tasques relacionades amb la biblioteca del Consell.
- Maneig de bases de dades informàtiques de jurisprudència i
legislació d'Aranzadi, BOE, DOGV, així com les bases de
dades del mateix Consell Jurídic Consultiu.
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- Seguiment i actualització de la base de dades sobre les quanties
de les indemnitzacions proposades pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en els expedients de responsabilitat patrimonial de la Generalitat.
- Estudi d'expedients dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana i resolució de casos pràctics a
partir d'aquests.

F

RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL
1) Visites al Palau de Santa Bàrbara
a) Visita de les reines de les festes de Castelló.
El dia 21 de febrer el Consell Jurídic Consultiu va rebre la
visita de les reines de les festes de Castelló, que van ser ateses per la presidenta i altres membres del Ple, i van signar en
el Llibre d'Honor d'aquesta Institució.
b) Visita de les falleres majors i del president de la Falla Plaça
del Negret de València.
El dia 15 de març van visitar el Consell les falleres majors i el
president de la Falla de la Plaça del Negret, que van ser atesos per la presidenta i altres membres del Ple.
c) Visita de la Secció de Dret civil valencià de l'Il·lustre Col·legi
d'Advocats de València.
El dia 23 de maig van visitar la seu d'aquest Consell diversos
membres de la Secció de Dret civil valencià de l'Il·lustre
Col·legi d'Advocats de València, i van ser rebuts per la presidenta i pel secretari general.
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2) Actes institucionals
a) Reunió de presidentes i presidents de consells consultius
autonòmics.
Les presidentes i presidents dels diferents consells consultius
autonòmics van tindre una reunió en la seu d'aquest Consell
Jurídic Consultiu, promoguda per la seua presidenta, Margarita Soler, en la qual, entre altres qüestions, es va tractar la
celebració de les Jornades Nacionals de la Funció Consultiva
i l'edició de la Revista Española de la Función Consultiva.
b) Presentació de la Memòria de 2018 al president de les
Corts.
La presidenta del Consell Jurídic Consultiu, acompanyada de
les conselleres i consellers i el secretari general, va lliurar la
Memòria de 2018 al president de les Corts en el Palau de les
Corts, el dia 2 de juliol.
c) Reunió del Grup de Cooperació Antiterrorista de les Fiscalías d’España, Francia, Marruecos i Bélgica en València els
díes 14 i 15 de novembre.
d) Presentació de la Memòria de 2018 al president de la Generalitat.
La presidenta del Consell Jurídic Consultiu, acompanyada de
les conselleres i consellers i el secretari general, va ser rebuda
en audiència en el Palau de la Generalitat pel president de la
Generalitat, a qui va lliurar la Memòria de 2018, el dia 8 de
juliol.
e) Seminari de Dret Públic
El president de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el Sr.
Manuel José Baeza va inaugurar el dia 5 de desembre el
«Seminari de Dret Públic» organitzat pel Consell Jurídic Consultiu.
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3) Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
El Consell Jurídic Consultiu forma part del Protectorat de
Fundacions de la Comunitat Valenciana, tal com estableix
l'article 41.3 del Decret 68/2011, de 27 de març, del Consell,
pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. El ple del Consell Jurídic Consultiu va acordar en el seu moment nomenar la consellera Sra. Asunción
Ventura Franch com la representant d’aquest en la Comissió
del Protectorat. Durant l'any 2019 la Sra. Ventura ha assistit
a les quatre reunions que s'han realitzat en la referida Comissió, en les quals s'han resolt un total de 47 expedients.

4) Altres col·laboracions
El Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana
cedeix els seus espais del Palau de Santa Bàrbara a les institucions o entitats de la Comunitat Valenciana que ho sol·liciten per a la realització d'activitats culturals i socials.
Durant l'any 2019 la Sala d'actes va ser cedida per a la celebració dels següents actes:
a) El 7 de febrer la Fundació Nexe va realitzar l'acte de presentació del llibre El Dret civil valencià: l’assignatura pendent de
l’autogovern valencià.
b) El dia 16 de desembre la Sra. Asunción Ventura i el Sr. Santiago García Campa van presentar el llibre, del qual són
directors, El dret a la igualtat efectiva de dones i homes. Una
avaluació del primer decenni de la Llei orgànica 3/2007, amb
la participació de la presidenta del Consell d'Estat, prologuista de l'obra, de la vicepresidenta 1a del Consell de la Generalitat i de la presidenta d'aquesta institució.

4) Relacions institucionals
Entre els actes més rellevants de l'activitat institucional d'aquest Consell Jurídic Consultiu, cal destacar:
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Actes als quals va assistir la presidenta del Consell Jurídic Consultiu,
l’Hble. Senyora Margarita Soler Sánchez, i altres membres del Ple, en
representació de la Institució:

15-01-19

La presidenta assisteix a l’acte de presa de possessió de la Sra. Gloria
Herráez Martín com a secretària de la Sala de Govern, celebrat en la Sala
d'actes del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

17-01-19

El conseller Sr. Joan Carles Carbonell assisteix a l’acte inaugural del
Curs 2019 de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana.

18-01-19

La presidenta assisteix al desdejuni informatiu del Fòrum Nova Economia amb el Sr. Javier Moliner, president de la Diputació de Castelló.

18-01-19

La presidenta assisteix juntament amb el vicepresident Sr. Enrique
Fliquete al lliurament del xxVII Premi de Convivència a S. M. el Rei,
que atorga la Fundació Manuel Broseta.

24-01-19

El conseller Sr. Joan Carles Carbonell assisteix a l’acte d’ingrés com a acadèmic del professor Sr. Francisco Morales Olivas, catedràtic de Farmacologia, en la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana.

25-01-19

Acte d’imposició, al secretari general Sr. Joan Tamarit, de la Creu al
Mèrit en el Servei de l'Advocacia per la presidenta del Consell General
de l'Advocacia Espanyola, la Sra. Victoria Ortega. A aquest acte, celebrat en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Sueca, assisteix la presidenta juntament amb els consellers el Sr. Fliquete, la Sra. Pérez i el Sr.
Carbonell, així com els lletrats el Sr. Fontana i el Sr. Hoyo.

01-02-19

La presidenta i la consellera Sra. Ventura Franch assisteixen al Feminari 2019 – IV Congrés València celebrat en el Centre del Carme.

12-02-2019

La presidenta Sra. Margarita Soler, la consellera Sra. Asunción Ventura i el conseller Sr. Joan Carles Carbonell assisteixen a la concentració
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de condemna convocada pel Consell en el Palau de la Generalitat
davant l’últim assassinat masclista en Planes.

14-02-19

La consellera Sra. Mª Carmen Pérez Cascales assisteix a la Imposició
de la Medalla d’Honor de la Reial Acadèmia de Medicina de València a
l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que va
tenir lloc en el Saló Vicente Tormo.

19-02-19

Acte de presa de possessió de la fiscal superior de la Comunitat Valenciana celebrat a la Sala de Vistes del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, al qual assisteix la presidenta.

20-02-19

La presidenta assisteix a l’acte institucional de la Universitat de
València en record i homenatge a la professora Sra. Carmen Alborch.

21-02-19

La presidenta assisteix al desdejuni informatiu de Radio València amb
el secretari general de CCOO. «Encuentros Ser».

21-02-19

Acte de lliurament dels Premis Importants 2018 organitzats pel Diario
Información, celebrat en l'Auditori de la Diputació d'Alacant, al qual
assisteix la consellera Sra. Pérez Cascales.

22-02-19

La presidenta assisteix juntament amb la consellera Sra. Ventura a
l’acte acadèmic de la Celebració del xxVIII Aniversari de la creació de
la Universitat Jaume I de Castelló.

26-02-19

La presidenta assisteix a l’acte d’imposició de condecoracions de l’Ordre de Sant Ramon de Penyafort que es va celebrar en la seu de la Subdelegació del Govern de València.

27-02-19

Assitència a l’acte «Dones transformant la Justícia» presentat per
l’Hble Sra. Consellera de Justícia i Administració Pública Sra. Gabriela
Bravo. Hi assisteixen la presidenta i les conselleres Sra. Ventura i Sra.
Pérez.
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05-03-19

La consellera Sra. Ventura assisteix a l’acte d’homenatge «Amb Carmen Alborch», organitzat pel Ministeri de Cultura i Esport celebrat en
el Teatre Reial de Madrid.

07-03-19

Assistència de la presidenta Sra. Margarita Soler, juntament amb el
secretari general Sr. Joan Tamarit, a la «I Trobada de Juristes de Dret
Civil Autonòmic. Evolució i desenvolupament dels drets civils autonòmics en la doctrina del Tribunal Constitucional», organitzat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, la Comissió Assessora de Dret Civil Valencià i la Càtedra de Dret
Foral Valencià de la Universitat de València, celebrat en el Col·legi
Major Rector Peset.

09-03-19

La presidenta Margarita Soler assisteix a la Fonteta Sant Lluís al
partit de bàsquet València Basket – Lliga DIA, en suport a l’esport
femení.

12-03-19

Exposició «L'inici de la pintura moderna a Espanya: Joaquín Sorolla i
el seu temps» en el Museu de Belles arts. Hi assisteixen la presidenta
i els consellers Sr. Fliquete i Sr. Carbonell.

12-03-19

La presidenta assisteix a la Mascletà Falles 2019 en les instal·lacions
en València d’Onda Cero.

15-03-19

La presidenta assisteix a la Mascletà amb motiu de les Falles 2019,
juntament amb la consellera de Justícia Gabriela Bravo i la rectora
Mavi Mestre, en les instal·lacions de la Cadena Ser.

18-03-19

La presidenta assisteix a la Mascletà Falles 2019 en les instal·lacions
de Levante Mercantil Valenciano.

18-03-19

La presidenta assisteix a la Celebració de la Nit del Foc.
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18-03-19

La presidenta assisteix a la Celebració de la Cremà en la Plaça de l’Ajuntament de València.

22-03-19

La presidenta assisteix a l’acte de celebració «Les Corts de le Dones»,
en el qual van rebre homenatge deu dones de la societat valenciana.

28-03-19

La presidenta participa en la visita del Ministre de Ciència a l'edifici
històric de la Universitat de València amb motiu del 250 Aniversari.

08-04-19

La presidenta Sra. Margarita Soler i la consellera Sra. Asunción Ventura participen en la concentració celebrada en el Palau de la Generalitat, en repulsa per l’últim assassinat masclista registrat en el municipi de Vinaròs.

08-04-19

La presidenta assisteix a la Tercera Gala Anual Premis Levante-EMV
Premsa Ibèrica celebrada en el Palau de Congressos.

09-04-19

La presidenta assisteix a la IIa Edició dels Premis La Razón Comunitat Valenciana.

11-04-19

La presidenta assisteix al desdejuni informatiu del Fòrum Europa. Tribuna Mediterrània, amb el Sr. José Luis Ábalos, ministre de Foment.

12-04-19

Assistència a l’acte de presentació del llibre Una vida dedicada al Parlament. Estudis en homenatge a Lluís Aguiló i Lúcia celebrat en les
Corts Valencianes. Hi assisteixen la presidenta, la Sra. Ventura i el Sr.
Carbonell.

25-04-19

La presidenta Sra. Margarita Soler, la consellera Sra. Asunción Ventura i el conseller Sr. Joan Carles Carbobnell assisteixen a l’acte institucional amb motiu de la celebració del 25 d’abril en el qual s’atorga l’Alta Distinció Francesc de Vinatea a la Sindicatura de Comptes pel 600
Anniversari de la Institució celebrat en les Corts Valencianes.
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08-05-19

La presidenta assisteix al debat de candidats a l'Alcaldia de València
celebrat en el Centre Cultural La Nau.

09-05-19

La presidenta assisteix a la commemoració del Dia d'Europa celebrat
en el Palau de la Generalitat.

16-05-19

La presidenta assisteix al Ple de constitució de la xª Legislatura de les
Corts Valencianes.

29-05-19

La presidenta assisteix a la conferència del magistrat Pedro Viguer,
jutge degà de València en funcions, acte organitzat per l’Associació
Valenciana de Juristes Demòcrates i celebrat en el Centre cultural
IVAM.

31-05-19

El vicepresident Sr. Enrique Fliquete assisteix a l’acte de jurament
dels procuradors dels tribunals celebrat en la Ciutat de la Justícia.

10-06-19

La presidenta Margarita Soler intervé com a madrina en l’acte de Graduació de la Universitat Florida.

11-06-19

La presidenta, el conseller Joan Carles Carbonell i el secretari general
Joan Tamarit participen en la concentració celebrada en el Palau amb
motiu de l’últim assassinat masclista registrat en el municipi d’Alboraia.

12-06-19

La presidenta assisteix al Ple d'investidura del Molt Honorable President de la Generalitat celebrat en les Corts Valencianes.

16-06-19

La presidenta assisteix a l’acte de presa de possessió del president de
la Generalitat en l'hemicicle de les Corts Valencianes.

18-06-19

La presidenta assisteix a la trobada amb ximo Puig organitzada per la
Cadena Ser.
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20-06-19

La presidenta assisteix a l’acte d’imposició de la Medalla d'Honor del
Consell Valencià de Cultura a la Fundació Per Amor a l’Art.

01-07-19

La presidenta assisteix a la presentació de l’Informe «La contribució
socioeconòmica de les universitats públiques valencianes» celebrada en
el paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló, amb l’assistència de
la consellera Asunción Ventura.

04-07-19

La consellera Mª Carmen Pérez assisteix a l’acte de renovació del Ple i
consellers del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, celebrat en el
Saló d’Actes del Palau de Justícia.

10-07-19

Assistència a l’acte de constitució de la Corporació Provincial de la
Diputació Provincial de València.

11-07-19

La presidenta Sra. Margarita Soler, els consellers Sr. Enrique Fliquete
i Sr. Joan Carles Carbonell, i el secretari general Sr. Joan Tamarit
assisteixen a l’acte de lliurament del Premi Gregori Maians – Juristes
Valencians al Sr. Pascual Salas.

15-07-19

La presidenta imparteix la Lliçó magistral amb el títol «Democràcia i
Drets en un món global» en l’acte inaugural de la Universitat d’Estiu
de Gandia celebrat en el Jardí Casa de Cultura.

23-07-19

La presidenta Sra. Margarita Soler amb la consellera Sra. María Carmen Pérez, el conseller Sr. Joan Carles Carbonell i el secretari general
Sr. Joan Tamarit assisteixen a la concentració en el Palau de la Generalitat amb motiu de l’últim assassinat masclista registrat en el municipi de Calp.

06-09-19

La predidenta assisteix al solemne acte d'obertura del curs acadèmic
de la Universitat de València, celebrat en el Paranimf de la Universitat.
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10-09-19

Jurat Premis Solidaris ONCE de la Comunitat Valenciana celebrat a
l'Hotel Ilunión III.

12-09-19

La presidenta assisteix a l’acte de presa de possessió de la presidenta
de l'Audiència Provincial de València Sra. María Pilar Esther Rojo Beltrán celebrat a la Ciutat de la Justícia.

12-09-19

El conseller Joan Carles Carbonell assisteix a l’acte d’obertura del curs
acadèmic 2019/2020 celebrat en el paranimf de la Universitat Politècnica de València.

17-09-19

La presidenta Sra. Margarita Soler i la consellera Sra. Asunción Ventura participen en l’acte commemoratiu amb motiu del Segon Aniversari de la signatura del Pacte contra la Violència de Gènere i Masclista,
celebrat a Castelló.

18-09-19

Solemne acte de Graduació de les titulacions de la Facultat de Dret de
la Universitat de València. Celebrat en el Palau de les Arts.

20-09-19

La presidenta Margarita Soler assisteix a l’acte de celebració de la Graduació de la Facultat de Dret, Universitat de València, celebrat en el
Palau de les Arts.

23-09-19

La presidenta Sra. Margarita Soler, el vicepresident Sr. Enrique Fliquete i el conseller Joan Carles Carbonell assisteixen a l’acte de lliurament del xxII Premi Estudis Jurídics Universitaris de la Fundació
Broseta celebrat en el Col·legi d'Advocats de València, i intervé la presidenta del Consell d’Estat.

23-09-19

La presidenta assisteix a l’acte d’inauguració i presentació de la «Càtedra de Drets Lingüístics» de la Universitat de València.
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26-09-19

La presidenta Sra. Margarita Soler forma part del Jurat Premis Solidaris ONCE de la Comunitat Valenciana.

26-09-19

Assisteixen la presidenta i els consellers Sr. Fliquete, Sra. Ventura i Sr.
Carbonell a l’acte amb motiu del x Aniversari de la declaració per la
UNESCO com a patrimoni de la humanitat del Tribunal de les Aigües
de la Vega.

26-09-19

Assisteix a l’acte d’inauguració i presentació de la «Càtedra drets lingüístics» celebrat en el Col·legi Major Rector Peset de València.

07-10-19

La presidenta Sra. Margarita Soler i el secretari general Sr. Tamarit
assisteixen a l’acte de presentació de l’escultura Cercle Berninià d'Andreu Alfaro en el Palau de la Generalitat.

08-10-19

La presidenta participa en la lectura dels passatges del Tirant lo
Blanch, en el marc dels actes de celebració del 9 d’octubre.

09-10-19

La presidenta Sra. Margarita Soler, el vicepresident Sr. Fliquete i la
consellera Sra. Ventura participen en l’acte institucional del Dia de la
Comunitat Valenciana celebrat en el Palau de la Generalitat.

16-10-19

La presidenta assisteix al solemne acte d'obertura de l'Any Judicial
celebrat en el Saló d’Actes de la Ciutat de la Justícia de València.

23-10-19

La presidenta i els consellers Sr. Fliquete, Sra. Ventura i Sr. Carbonell
assisteixen a la concentració de condemna convocada pel Consell a les
portes del Palau de la Generalitat davant l’assassinat masclista en el
municipi de Dènia.

24 i 25-10-19

xx Jornades de la Funció Consultiva organitzades pel Consell Consultiu
de les Illes Balears a Palma de Mallorca. Hi assisteixen la presidenta, les
conselleres i consellers, el secretari general i les lletrades i lletrats.
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06-11-19

La presidenta assisteix a la clausura del I Congrés Internacional
«Drets Humans, democràcia i dissenys institucionals en temps de crisi»
a la Universitat de València.

19-11-19

La presidenta es reuneix amb el secretari general del sindicat Comissions Obreres del País Valencià, el Sr. Arturo León.

19-11-19

La presidenta assisteix a la recepció anual de cònsuls a València

20-11-19

Assisteixen, la presidenta Sra. Soler i la consellera Sra. Ventura
Franch a l’acte institucional amb motiu de la commemoració del «25 de
novembre. Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la
dona» i a la imposició dels Premis de Festes Inclusives i no sexistes en
el Centre del Carme.

22-11-19

La presidenta assisteix a la presa de possessió del president de la Sala
social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el
Sr. Francisco Javier Lluch Corell a la Ciutat de la Justícia.

22-11-19

Assisteixen, la presidenta Sra. Margarita Soler i la consellera Sra. Ventura Franch a l’acte de la 4a Edició dels Premis Celia Amorós amb
motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la
dona celebrat en el centre del Carme.

25-11-19

Assisteixen la presidenta Sra. Soler Sánchez, el conseller Sr. Fliquete
Lliso, la consellera Mª Carmen Pérez i el conseller Carbonell Mateua la
cerimònia de lliurament dels Premis Jaume I en l'hemicicle de la Llotja, acte presidit per S. M. el Rei.

25 i 26-11-19

Celebració del xx Aniversari de la creació del Consell Jurídic d'Andalusia a Granada. Hi assisteixen la presidenta i el conseller Sr. Fliquete
Lliso.
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26-11-19

La consellera Sra. Asunción Ventura assisteix a la Conferència del Sr.
Joaquín Nieto, director de l’Oficina per a Espanya de l’Organització
Internacional del Treball organitzada pel Club de Encuentro i celebrada en l’Hotel València Palace.

27-11-19

La presidenta assisteix a la celebració del xx Aniversari en la Comunitat Valenciana del Diario Expansión, celebrada a l'Hotel Les Arenes.

27-11-19

La presidenta assisteix a la clausura del Festival Cinema Ciutadà
2019 ACICOM Associació Ciutadania i Comunicació celebrat en el Teatre Micalet.

28-11-19

La presidenta assisteix a l’acte contra la violència de gènere en la Delegació del Govern.

02-12-19

La presidenta assisteix a la gala de lliurament dels xIx Premis Valencians en l’Onda lliurats per la cadena Onda Cero València celebrada en
La Rambleta.

06-12-19

Assistència de la presidenta Sra. Margarita Soler, la consellera Sra. Mª
Carmen Pérez i el conseller Sr. Joan Carles Carbonell a l’acte institucional
amb motiu de la commemoració del 40é Aniversari de la Constitució Espanyola organitzat pel Consell i celebrat en el Teatre Principal d’Alacant.

10-12-19

La presidenta assisteix a l’acte de la presa de possessió del SíndicMajor
de Comptes Vicent Cuquarella celebrat a les CortsValencianes.

13-12-19

La presidenta assisteix a l’acte de jura/promesa dels nous lletrats o lletrades, al lliurament de medalles al Mèrit en el Servei a l’Advocacia
Valenciana i a la concessió de la Gran Creu al Mèrit al Servei de l’Advocacia Valenciana, celebrat en el Palau de Congressos.
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A

LLETRADES I LLETRATS
El dia 14 d'agost es va produir la incorporació del Sr. Luis Manent
Alonso com a funcionari interí del Cos de Lletrades i Lletrats, en virtut
del procediment celebrat en la convocatòria d'una borsa d'ocupació
temporal per a la provisió amb caràcter interí de llocs de treball en el
subgrup A1, Cos de Lletrats del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8.056, de 6/6/2017).

B

BIBLIOTECA
Durant l'any 2019 s'han incorporat a la nostra Biblioteca un total de 25
nous títols com a conseqüència fonamentalment de compres, però
també de donacions i intercanvis, per això els fons han ascendit a 6261
obres.
D'aquests nous títols la majoria afecten l'àrea de Dret Administratiu,
fonamentalment les lleis 39 i 40 de 2015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i de règim
jurídic del sector públic, respectivament, i la Llei 9/2017, de contractes
del sector públic. També s'han comprat obres relatives al Dret
Constitucional, especialment sobre la protecció de dades i el dret a la
igualtat efectiva de dones i homes.
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Quant als fons de l'hemeroteca, s'han renovat les subscripcions a les
publicacions periòdiques (Revista de Derecho Urbanístico i Medio
Ambiente, Revista Española de Derecho Constitucional, Revista de
Estudios Políticos, Revista Española de Derecho Administrativo,
Revista Aranzadi de Urbanismo i Edificación, Revista de Administració
Pública, et.), però no s'ha renovat la subscripció a la Revista de las
Cortes Generales per ser accessible electrònicament de manera gratuïta.
Respecte a les bases de dades jurídiques, atés que la funció essencial
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (d'ara en
avant CJCCV) és l'assessorament en dret a les administracions
públiques i altres entitats de dret públic de la Comunitat Valenciana, i
que per a l'exercici d'aquestes funcions resulta necessari un
coneixement en profunditat sobre les lleis i la seua correcta
interpretació (jurisprudència, doctrina, etc.), s'ha procedit a la
subscripció a tres bases de dades diferents: Aranzadi (Institucions i
Experts), La Llei Digital i Tirant en línia.
D'altra banda, ha continuat l'intercanvi regular de publicacions (en
suport digital i en paper) amb diverses institucions com ara les Corts
de Castella-la Manxa, l'Assemblea de Madrid, la Universitat de
Santiago de Compostel·la, l'Institut d'Estudis Autonòmics del Govern
deles Illes Balears o la Universitat de Deusto. Igualment s'han
gestionat les subscripcions a la Revista Española de la Función
Consultiva, editada pel Consell Jurídic Consultiu.
Amb la finalitat de facilitar la cerca i l'accés a la informació jurídica, es
realitza, de manera sistemàtica i exhaustiva, el buidatge dels articles
doctrinals continguts en revistes i monografies jurídiques que es
troben tant a la biblioteca física del Consell Jurídic Consultiu com a la
biblioteca virtual.
Referent als serveis de suport documental, la biblioteca remet per
correu electrònic, diàriament, les alertes dels sumaris del DOGV i del
BOE, i mensualment, els butlletins informatius sobre les novetats
bibliogràfiques referenciant els articles buidats i les disposicions
generals d'interés publicades en els diaris oficials. També remet
electrònicament informació jurisprudencial i doctrinal.
Respecte al control i organització i dels fons documentals, s'ha dut a
terme un recompte i inventari bimestral de la biblioteca auxiliar
situada en la segona planta de l'edifici, així com un procediment

74

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MEMÒRIA 2019

PERSONAL I INFRAESTRUCTURA

d'expurgació de les obres que es trobaven en el depòsit del Consell
Jurídic Consultiu, la qual cosa ha portat a la consegüent actualització
de l'inventari de la biblioteca.
A la biblioteca virtual s'ha produït un increment considerable dels fons
de la secció d'hemeroteca, derivat de l'accés obert gratuït a algunes
publicacions digitals periòdiques editades.
A fi de major celeritat en la cerca i accés als documents de la biblioteca
virtual o a les alertes informatives, s'han introduït els oportuns
enllaços que permeten l'accés directe a aquells.
Finalment destacar que en l'àmbit de la col·laboració amb les
universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, es
continua amb la coordinació de les pràctiques formatives dels
estudiants dels últims cursos de Dret.

C

INFORMÀTICA I BASES DE DADES
L'activitat de la Unitat d'Informàtica i Comunicacions del Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJCCV) durant 2019 la
podem resumir en els següents punts:
1. Millora de l'estructura d'alta disponibilitat del CPD del CJCCV.
Adquisició d'un nou sistema d'alimentació ininterromput (SAI) per a
substituir al que s'estava utilitzant com a suport a l'electrònica de
xarxa (switches, encaminadors i firewalls)
Instal·lació de dues firewalls en alta disponibilitat per a la creació de
la DMZ que s'havia adjudicat a la fi de 2018.
2. Administració electrònica.
Durant 2019 s'ha continuat amb l'adaptació de la plataforma
TACTICA a les necessitats del CJCCV, I el més rellevant és:
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• Connexió de TACTICA amb la Plataforma Autonòmica
d'Interoperabilitat (PAI) per al consum dels serveis de
verificació de CSV, portafirmes electrònic, gestor documental
(GDE) i sistema Cla@ve.
• Connexió de TACTICA amb els serveis que proporciona ORVE
per a la creació/consulta de registres d'entrada/eixida.
• Començament de l'estudi de viabilitat per al consum dels
serveis de G-INSIDE per a la comprovació d'expedients i
documents electrònics.
• Des del 17 de juliol de 2019 totes les sol·licituds de dictamen
es registren en TACTICA i recorren el circuit que s'ha
dissenyat a aquest efecte amb l'objectiu de verificar-ne la
idoneïtat i esmenar deficiències.
• S'han migrat a TACTICA les sol·licituds prèvies a aquesta
data i que ja han sigut dictaminades, d'aquesta manera es
disposa en TACTICA de totes les sol·licituds que han entrat
durant l'any 2019.
• S'ha sol·licitat a l'Agència de Certificació de la Comunitat
Valenciana (ACCV) la generació d'un certificat de seu
electrònica que s'utilitzarà al seu torn per a la identificació
del futur portal web del CJCCV.
3. Portal web.
Al juny de 2019 es va adjudicar el contracte per a la modernització del
portal web d'aquest Consell.
4. Execució del pla d'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat
(ENS), Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i Esquema
Nacional d'Interoperabilitat (ENI).
S'ha executat el projecte que es va licitar en 2018 i entre altres podem
ressaltar l'aprovació per part del CJCCV del document de Política de
Seguretat de la Informació que vertebrarà les actuacions dirigides a
l'alineació amb les normes citades anteriorment (ENS, ENI i RGPD).
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5.

Actuacions en matèria de seguretat

Derivades del document de política de seguretat aprovat i citat en el
punt anterior, s'han efectuat les següents actuacions:
• Eliminació dels permisos d'Administració a tots els usuaris
del CJCCV. Creació d'un usuari administrador per a quan es
requerisca el seu ús.
• Compra de 8 ordinadors per a la substitució d'altres tants que
disposaven del sistema operatiu Windows 7 i que quedaran
sense suport a partir de gener de 2020.
• Relacionades amb l'objectiu de millorar la seguretat tan
tècnica com organitzativa del CJCCV, s'han impartit dues
sessions de conscienciació en matèria de seguretat: una a
càrrec del CSIRT-CV (Centre de Seguretat TIC de la
Comunitat Valenciana) i l'altra per personal de l'empresa
encarregada del projecte d'adequació.
• Preanàlisi per a l'actualització dels servidors amb sistema
operatiu Windows Server 2008 i que quedaran sense suport a
partir de gener de 2020.
6. Millora de processos interns del CJCCV.
1. S'ha abandonat definitivament la confecció manual de les
estadístiques
mensuals,
generant-se
aquestes
automàticament des de la Unitat TIC.
2. S'ha abandonat l'ús de l'eina Lotus com a registre
d’entrada/eixida. S'usa ORVE com a registre d’entrada/eixida
el que permet estar interconnectats amb la resta de registres
automatitzats de qualsevol Administració.
7.

Altres actuacions.
1. Compra de 4 monitors de 24”
2. Renovació de les llicències d’antivirus i software de backup.
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3. Anàlisi d’alternatives per a la replicació de la cabina de
discos.

D

GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA
El dia 24 de juliol de 2019, després de l'oportuna deliberació pel Ple, es
va aprovar l'Avantprojecte del Pressupost per a l'exercici de 2020 per
un import de 2.872.119,65 que es va remetre a la Conselleria Hisenda
i Model Econòmic.
En la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any
2020, el pressupost del Consell Jurídic Consultiu per a aquest període
va quedar xifrat en l'esmentada quantitat.

E

PERSONAL
El dia 16 de setembre la Sra. Mª Dolores Lloret Quilis va prendre possessió del càrrec de cap de Gabinet de la Presidència, en substitució de
la Sra. Fernanda Escribano Botet, que va cessar en aquest càrrec el dia
2 d'agost amb motiu del seu nomenament com a directora general de
Promoció Institucional de Presidència de la Generalitat

F

CONTRACTACIÓ
Atés que el procediment relatiu a l'Acord marc per a la contractació
dels serveis postals de l'Administració de la Generalitat, el seu sector
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públic instrumental i entitats adherides, al qual està adherit el
CJCCV, es trobava en tramitació, el 26 de febrer es va subscriure un
contracte menor amb la SOCIETAT SOCIEDAD ESTATAL CORREOS
i TELÉGRAFOS, SA. No obstant això, atés que el 5 d'agost, durant la
vigència del contracte menor, es va formalitzar el referit Acord marc
amb la indicada societat estatal, el CJCCV va procedir, per un costat,
a l'extinció anticipada per mutu acord del referit contracte menor, i, per
un altre, a l'adjudicació a l'esmentada societat estatal d'un contracte
basat en l'Acord marc, per un termini de 2 anys, per al període comprés
entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2021.
El 25 d'abril es va formalitzar l'adhesió específica del CJCCV a l'Acord
marc que s'estava tramitant per la Central de Compres de la
Generalitat, per a la contractació centralitzada del servei
d'assegurament d'automòbils de l'Administració de la Generalitat, el
seu sector públic instrumental i entitats adherides.
El 16 de maig es va formalitzar l'adhesió específica del CJCCV a
l'Acord marc que s'estava tramitant per la Central de Compres de la
Generalitat, per a la contractació centralitzada per al subministrament
de combustible d'automoció i serveis de pagament de peatge per a
vehicles de l'Administració de la Generalitat, el seu sector públic
instrumental i entitats adherides, mitjançant el sistema de pagament
a través de targetes de banda magnètica o similar.
El 6 de setembre, el CJCCV va procedir, per un costat, a l'extinció
anticipada de mutu acord del contracte menor formalitzat al juny de
2019 amb CLECE SEGURETAT SAU, com a conseqüència del
compromís de les parts d'extingir anticipadament aquest contracte
transitori en el moment de la comunicació de la formalització de l'Acord
marc de la vigilància al qual estava adherit el CJCCV, i, per un altre,
atés que l'Acord marc de la Generalitat s'havia formalitzat a l'agost
amb la referida empresa, el CJCCV va adjudicar a aquesta mateixa
empresa el contracte administratiu per a la prestació dels serveis de
vigilància i seguretat, basat en l'Acord marc. La duració d'aquest
contracte basat es va fixar per al termini permés en l'Acord marc, és a
dir, per 4 anys, que abastava el període comprés entre el 9 de setembre
de 2019 i el 8 d'agost de 2023.
El 31 de juliol es va formalitzar l'adhesió específica del CJCCV a
l'Acord marc que s'estava tramitant per la Central de Compres de la
Generalitat, per a la contractació centralitzada per a la contractació
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dels serveis de paqueteria per a l'Administració de la Generalitat, el
seu sector públic instrumental i entitats adherides.
El 5 de setembre el CJCCV, després de tramitar un contracte menor
amb licitació a través del Perfil de Contractant del CJCCV en la
Plataforma de Contractació del Sector Públic, es va adjudicar a
BLANCA IMPRESORES, SL, el contracte administratiu dels serveis
d'impressió de 1.200 exemplars de la Revista Española de la Función
Consultiva núm. 28 i 29, en un únic exemplar.
Després de licitació a través del Perfil de Contractant del CJCCV, es
van formalitzar els següents contractes menors: amb ORONA
SOCIEDAD COOPERATIVA, els serveis de manteniment de l'ascensor
del CJCCV; amb VERIEL MANTENIMIENTOS, SL, els serveis de
manteniment preventiu dels dispositius de protecció contra el llamp
(parallamps), de manteniment del Centre de Transformació Elèctrica
(Alta Tensió), i de manteniment de les instal·lacions de baixa tensió
elèctrica del CJCCV. Igualment després de l'oportuna licitació a través
del Perfil de Contractant del CJCCV en la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, i no havent-se presentat cap oferta, es van contractar
amb TRACTAMENTS GUMAR, SL, els serveis de desinsectació i
desratització de l'edifici del CJCCV.
El 28 d'octubre, després de la tramitació d'un contracte menor amb
licitació a través del Perfil de Contractant del CJCCV, es va formalitzar
amb ORONA SOCIETAT COOPERATIVA, el contracte administratiu
dels serveis de manteniment de l'ascensor del CJCCV.
El 17 de desembre el CJCCV va adjudicar a IBERDROLA CLIENTS,
SAU, el contracte administratiu per al subministrament d'energia
elèctrica a la seu del CJCCV, per al període comprés entre l'1 de febrer
de 2020 i el 31 de gener de 2021, tots dos inclusivament, basat en la
pròrroga de l'Acord marc de la Generalitat per al subministrament
d'energia elèctrica en els punts de consum de l'Administració de la
Generalitat, les seues entitats autònomes i ens del sector públic de la
Generalitat (Exp. 1/18 CC).
Finalment, durant l'any 2019 també s'han celebrat diversos contractes
menors per a garantir el correcte funcionament de la Institució, com
ara els relatius a la contractació de bases de dades jurídiques o la
reprografia d'alguns exemplars de la Memòria per a la difusió de les
activitats del CJCCV.
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G

REGISTRE
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 quinze hores, i el divendres des de les nou hores fins a les catorze
trenta hores.
S'utilitza el servei digital ORVE (Oficina del Registre Virtual de l'Estat
i les Entitats Locals).
El total de seients d'entrada corresponents a l'any 2019 va ser de 2.409
documents, sent els d'eixida 918.
b) Registre d’expedients sotmesos a consulta
En l'exercici 2019 es van sotmetre a consulta 776 assumptes dels quals
han pogut ser dictaminats durant l'exercici 655 expedients.
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L'article 1.3r de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat,
de creació del Consell Jurídic Consultiu, preceptua el següent:
«Anualment, el Consell Jurídic Consultiu elevarà al Consell i a
les Corts Valencianes una memòria on es detalle l'activitat del
Consell en cada exercici i que podrà recollir les observacions sobre
el funcionament dels serveis públics que resulten dels assumptes
consultats i els suggeriments de disposicions generals i mesures
a adoptar per al millor funcionament de l'administració».
Amb la finalitat d'observar el compliment d'aquest mandat, es realitzen les següents observacions, suggeriments i recomanacions.
En la primera es duu a terme una anàlisi de l'article 129 de la Llei
39/2015 i dels principis denominats de «bona regulació» que es contenen
en aquest precepte i, en concret, de l'obligació de l'Administració Pública d'observar-los en l'exercici de la potestat reglamentària i de justificar
en la part expositiva de tota norma l'adequació a tals principis.
A continuació, es tracta sobre la interpretació i aplicació del principi
d'igualtat efectiva entre dones i homes que ha realitzat aquest Consell
durant l'any 2019, consolidant la doctrina iniciada en anys anteriors.
En la tercera observació es tracta sobre els premis que atorga l'Administració en general i l'autonòmica en particular, i s'analitza, en concret, si participen de la categoria de les subvencions, amb la finalitat
de determinar quin és el règim jurídic al qual es troben subjectes.
En quart lloc, s'exposen les conseqüències que es deriven de la reversió del servei públic una vegada que ha finalitzat la concessió a l'empresa privada, i es formulen diverses recomanacions de caràcter general a l'Administració Pública que decidisca procedir a la reversió d'un
servei públic.
En la cinquena observació s'analitza la qüestió relativa a legalitat dels
incentius per jubilació anticipada que els ajuntaments acorden per conveni col·lectiu amb els seus empleats.
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En la sisena es tracta sobre si les despeses processals reportades en els
procediments economicoadministratius poden ser considerades danys
susceptibles d'indemnització, a través de la reclamació de responsabilitat patrimonial, en aquells supòsits en què es produeix l'anul·lació de
la resolució administrativa impugnada.
En la setena s'analitza l'empadronament com a criteri valoratiu en la
prestació de serveis públics no obligatoris per part de les administracions locals.
I finalment, s'exposa la doctrina d'aquest Consell relativa a la regulació de les activitats que es realitzen amb animals, analitzant-se en particular els diversos aspectes relacionats amb la prohibició, i la subsegüent tipificació com a infracció administrativa molt greu, d'utilitzar animals en espectacles de circ i animals lligats en atraccions firals.
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ELS PRINCIPIS DE BONA REGULACIÓ DE L'ARTICLE
129 DE LA LLEI 39/2015 EN ELS PROJECTES
NORMATIUS DE L'ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
VALENCIANA
I.- Els principis de bona regulació de l'article 129 de la Llei 39/2015
Els principis per a l'exercici de la potestat reglamentària, fins a la seua
regulació en l'article 4 de la Llei 2/2011, d'economia sostenible, es limitaven a determinar unes regles formals de tècnica normativa. Així el
Decret 24/2009, del Consell, sobre forma, estructura i procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat, estableix uns criteris per als textos normatius emanats de l'executiu autonòmic amb
fonament en el principi de seguretat jurídica. És una norma que regula
el procediment d'elaboració dels avantprojectes de llei, projectes de
decret legislatiu, projectes de decret llei i disposicions administratives
de caràcter general de la Generalitat. I igualment regula regles sobre
l'estructura i forma d'aquells –aquestes últimes sense rang reglamentari, com a normes internes, sense eficàcia externa (segons la seua disposició final primera, «les disposicions contingudes en el títol II d'aquest decret tenen el caràcter de directrius o normes orientadores, i
manquen de rang reglamentari»)–.
Respecte a la part expositiva dels projectes normatius, el Decret
24/2009 estableix, en l’article 11, quin ha de ser el seu contingut: «1. (…
) declararà breument i concisament els motius que hagen donat lloc a
la seua elaboració, els objectius i les finalitats que es pretenen satisfer.
Al·ludirà als seus antecedents i a les competències en l'exercici de les
quals es dicta, així com a les línies generals del seu contingut quan
calga per al seu millor enteniment, fent esment a la incidència que
puga tindre en la normativa en vigor, amb especial atenció als aspectes
nous.» Continguts que incideixen en la garantia del principi de seguretat jurídica, encara que sense detall sobre quins són els continguts que
es conformaran com a garantia del meritat principi (que, d'altra banda,
i donat el seu caràcter omnicomprensiu, resulta com a mínim de complexa determinació quant al seu complet compliment).
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Serà la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, la primera
norma que establisca «principis de bona regulació» per a les iniciatives
normatives de les administracions públiques. En l’article 4, s'enumeren
aquests principis1: necessitat, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, accessibilitat, simplicitat i eficàcia. I dota de contingut a cadascun d'ells –encara que de forma excessivament genèrica– establint que,
en tota iniciativa normativa, haurà de quedar prou justificada l'adequació a tals principis (art. 4.1, in fine). Els principis de bona regulació hauran de ser seguits en l'exercici de la iniciativa normativa per les administracions públiques com a exigència que s'haurà d'explicitar des de la
gènesi de la iniciativa de la norma i durant tot el procediment fins a la
seua redacció final: justificació de la norma en l'interés general, adequació de la norma a l'objectiu que persegueix, coherència respecte a la resta
de l'ordenament jurídic, definició d'objectius, finalitats perseguides i la

1 «Article 4. Principis de bona regulació aplicables a les iniciatives normatives de les administracions
públiques.
1. En l'exercici de la iniciativa normativa, el conjunt de les administracions públiques actuará d'acord
amb els principis de necessitat, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, accessibilitat,
simplicitat i eficàcia. En la iniciativa normativa quedará prou justificada l'adequació a aquests
principis.
2. En virtut del principi de necessitat, la iniciativa normativa ha d'estar justificada per una raó d'interés
general.
3. En virtut del principi de proporcionalitat, la iniciativa normativa que es propose haurà de ser
l'instrument més adequat per a garantir la consecució de l'objectiu que es persegueix, després de
constatar que no existeixen altres mesures menys restrictives i menys distorsionadores que permeten
obtindre el mateix resultat.
4. A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, les fa
cultats d'iniciativa normativa s'exerciran de manera coherent amb la resta de l'ordenament per a
generar un marc normatiu estable i predictible, creant un entorn de certitud que facilite l'actuació dels
ciutadans i empreses i l'adopció de les seues decisions econòmiques.
5. En aplicació del principi de transparència, els objectius de la regulació i la seua justificació han de
ser definits clarament.
6. Per a garantir el principi d'accessibilitat, s'establiran els mecanismes de consulta amb els agents
implicats que estimulen la seua participació activa en el procés d'elaboració normativa, així com
instruments d'accés senzill i universal a la regulació vigent.
7. El principi de simplicitat exigeix que tota iniciativa normativa atenga la consecució d'un marc
normatiu senzill, clar i poc dispers, que en facilite el coneixement i la comprensió.
8. En aplicació del principi d'eficàcia, la iniciativa normativa ha de partir d'una identificació clara de
les finalitats perseguides, establint uns objectius directes i evitant càrregues innecessàries i accessòries
per a la consecució d'aquests objectius finals.
9. En tot cas, els poders públics procuraran el manteniment d'un marc normatiu estable, transparent i
el més simplificat possible, fácilmente accessible pels ciutadans i agents econòmics, possibilitant el
coneixement ràpid i senzill de la normativa vigent que resulte d'aplicació i sense més càrregues
administratives per als ciutadans i empreses que les estrictament necessàries per a la satisfacció de
l'interé s general.»
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seua justificació, participació dels agents implicats en el tràmit normatiu
d'elaboració, creació d'un marc jurídic estable i coherent.
Dels citats principis, uns s'han d'implementar durant la gènesi de la
norma, en les fases del procediment –projecció interna– (proporcionalitat, accessibilitat, simplicitat), i uns altres exterioritzen erga omnes el
sentit final de la norma –projecció externa– (seguretat jurídica, transparència, eficàcia).
Ara bé, encara que en la Llei d'economia sostenible s'exigia la justificació de l'adequació de la norma als principis de bona regulació, no quedava identificat el lloc de la norma en el qual haurien de justificar-se.
Fins i tot, des de la lectura de l'article 4 d'aquesta Llei, tal exigència
podria quedar complida en fase d'informes del procediment normatiu,
i no necessàriament en el text final de la norma, amb el que la certesa
sobre l'adequació als principis –respecte als que aconsegueixen una
dimensió ad extra– i sobre el compliment de l'objectiu d’aquests –que
conformen el seu fonament material–, no pot aconseguir-se.
Incidint en la necessitat d'una regulació que superara la generalitat
dels continguts dels principis de bona regulació de la Llei 2/2011, va ser
la legislació sectorial sobre transparència la que va aportar alguna
llum respecte a la concreta determinació i abast d'un d'ells. El principi
de transparència va passar a tindre un contingut propi, tant en l'àmbit
estatal amb la Llei 19/2013, 9 desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com en l'àmbit autonòmic, amb la Llei
Valenciana 2/2015, de 2 abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana. En l’article 4 defineix el principi de transparència com
aquell «que garanteix una activitat pública fundada en l'accessibilitat
de la informació i en l'excepcionalitat de les restriccions que només
podran fundar-se en la protecció d'altres drets» molt més ampli que el
contingut que regulava la Llei d'economia sostenible, en el seu article
4. 5é, «En aplicació del principi de transparència, els objectius de la
regulació i la seua justificació han de ser definits clarament», i més
identificat amb els principis generals que es preveien, igualment, en
l'article 4.9é, de la Llei d'economia sostenible «En tot cas, els poders
públics procuraran el manteniment d'un marc normatiu estable, transparent i el més simplificat possible, fàcilment accessible pels ciutadans
i agents econòmics (…).»
És la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, la que estableix l'actual enumeració
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dels principis de bona regulació, amb expressió de la finalitat d’aquests
en l'àmbit de l'exercici de la potestat reglamentària, així com la determinació concreta del lloc del text normatiu en el qual haurà de quedar
justificat el seu compliment2.
L'article 129 de la Llei 39/2015 conté un mandat exprés dirigit al titular de la potestat reglamentària –i també al legislador però amb l'abast
que es dirà després de la Sentència del Tribunal Constitucional
55/2018, de 24 de maig de 2018– perquè en la part expositiva de la

2 Article 129. Principis de bona regulació.
1. En l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, les administracions públiques
actuaran d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència, i eficiència. En l'exposició de motius o en el preàmbul, segons es tracte, respectivament,
d'avantprojectes de llei o de projectes de reglament, quedarà prou justificada la seua adequació a
aquests principis.
2. En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa normativa ha d'estar justificada per una
raó d'interé s general, basar-se en una identificació clara de les finalitats perseguides i ser l'instrument
más adequat per a garantir la seua consecució.
3. En virtut del principi de proporcionalitat, la iniciativa que es propose haurà de contindre la regulació
imprescindible per a atendre la necessitat a cobrir amb la norma, després de constatar que no
existeixen altres mesures menys restrictives de drets, o que imposen menys obligacions als
destinataris.
4. A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, la iniciativa normativa s'exercirá de manera
coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, per a generar un marc
normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certitud, que facilite el seu coneixement i comprensió
i, en conseqüència, l'actuació i presa de decisions de les persones i empreses.
Quan en matèria de procediment administratiu la iniciativa normativa establisca tràmits addicionals o
diferents als contemplats en aquesta Llei, aquests hauan de ser justificats atenent la singularitat de la
matèria o les finalitats perseguides per la proposta.
Les habilitacions per al desenvolupament reglamentari d'una llei seran conferides, amb caràcter
general, al Govern respectiu. L'atribució directa als titulars dels departaments ministerials o a uns
altres òrgans dependents o subordinats d'ells, tindrà caràcter excepcional i haurà de justificar-se en la
llei habilitant.
Les lleis podran habilitar directament a autoritats independents o altres organismes que tinguen
atribuïda aquesta potestat per a aprovar normes en desenvolupament o aplicació d'aquestes, quan la
naturalesa de la matèria así ho exigisca.
5. En aplicació del principi de transparència, les administracions públiques possibilitaran l'accés
senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i els documents propis del seu procés
d'elaboració, en els termes establits en l'article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern; definiran clarament els objectius de les
iniciatives normatives i la seua justificació en el preàmbul o exposició de motius; i possibilitaran que
els potencials destinataris tinguen una participació activa en l'elaboració de les normes.
6. En aplicació del principi d'eficiència, la iniciativa normativa ha d'evitar càrregues administratives
innecessàries o accessòries i racionalitzar, en la seua aplicació, la gestió dels recursos públics.
7. Quan la iniciativa normativa afecte les despeses o ingressos públics presents o futurs, s'hauran de
quantificar i valorar les seues repercussions i efectes, i supeditar-se al compliment dels principis
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.»
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norma es justifique suficientment l'adequació d'aquesta als principis
de bona regulació. Això és, en totes les normes reglamentàries sense
distinció quant a abast o contingut –i fins i tot si es tracten de normes
modificatives d'unes altres– haurà d'existir una justificació suficient
sobre el compliment de la totalitat dels principis assenyalats en els
apartats 2n al 6é del mateix article: necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
Vegeu que els citats principis no són exactament els mateixos que es
preveien en l'article 4 de la Llei d'economia sostenible la qual recollia
set principis que es converteixen en sis en l'article 129 de la Llei
39/2015, perquè n’elimina dos (accessibilitat i simplicitat) i addiciona
el principi d'eficiència. No obstant això tal supressió, el seu contingut
passa a integrar-se en els principis de bona regulació de l'article 129.
La Llei 39/2015, a més, deroga expressament l'article 4 de la Llei d'economia sostenible (disposició derogatòria única, lletra c), núm. 2),
situa la justificació del compliment dels principis en la part expositiva
de les normes reglamentàries i estableix el contingut de cadascun dels
principis que haurà de vincular al titular de la potestat reglamentària
en exercir-la.
La Sentència del Tribunal Constitucional 55/2018 de 24 de maig de
2018 (BOE núm. 151 de 22 de juny de 2018) que dona en Recurs d'inconstitucionalitat interposat en relació amb diversos preceptes de la
Llei 39/2015 –d'entre ells, l'article 129– declarava inconstitucionals
alguns dels preceptes impugnats. Respecte a l'article 129 considerava
que era contrari a l'ordre constitucional de competències, però també
fixava el límit de la seua inaplicació en els termes continguts en el
fonament jurídic 7é, apartat b), de la mateixa Sentència.
Així l'article 129 és contrari a l'ordre constitucional de
competències –segons així explicita el fonament jurídic 7é, b) de la Sentència– respecte a les iniciatives legislatives de les comunitats autònomes perquè aquestes «queden per complet al marge de l'article 149.1.18
CE en el que es refereix tant a les “bases del règim jurídic de les administracions públiques” com al “procediment administratiu comú”» pel
que es produeix una invasió de competències amb l'aplicació de l'article
129 a les iniciatives de rang legal de les comunitats autònomes perquè
aquestes tenen competències estatutàriament atribuïdes amb vista a
organitzar-se i regular l'elaboració de les seues lleis. I això no implicarà
la nul·litat de l'article 129 –segons indica la Sentència–, sinó que no
serà aplicable a la iniciativa legislativa de les comunitats autònomes.
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No així respecte a l'exercici de la potestat reglamentària, que queda al
marge de la vulneració de l'ordre constitucional de competències i, en
conseqüència, no queda afectada per aquesta Sentència.

II.- Doctrina del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
referent al compliment dels principis de bona regulació per part de l'administració autonòmica valenciana.
El primer Dictamen en el qual aquest Consell adverteix l'Administració de la necessitat de complir les exigències de l'article 129 Llei
39/2015, és el 2017/0311, aprovat pel Ple de 10/05/2017. En aquesta
data, la Llei de procediment administratiu portava en vigor 7 mesos
(va entrar en vigor l'1 d'octubre de 2016, de conformitat amb la seua
disposició final setena), i ja havia transcorregut un període prudencial
com per a recordar a l'Administració el compliment dels requisits
exigits per a la part expositiva dels seus projectes normatius, segons el
que preceptua l'article 129.
En el meritat Dictamen, la prevenció sobre la necessitat de complir
amb els principis de bona regulació no es va efectuar amb caràcter
essencial, sinó que es va optar per recordar el contingut de l'article 129
de la Llei 39/2015, tant respecte a l'enumeració dels principis que haurien de justificar-se en l'exposició de motius o en el preàmbul de la
norma, com respecte al contingut al qual ha de respondre la justificació
de cada principi, culminant amb la recomanació de «modificar el preàmbul per a justificar que l'elaboració i aplicació de la norma projectada s'ajusta als principis establits en l'article 129.1 de la Llei 39 / 2015,
d'1 d'octubre, citada.»
El citat suggeriment es va reiterar en altres dos dictàmens aprovats en
la mateixa sessió plenària de 10/05/2017 (320 i 325) i va figurar en dictàmens posteriors de projectes normatius tant de l'any 2017 (370, 395,
450, 451, 459, 536, 703, 740, 775), com del 2018 (179, 180, 206, 209,
230, 236, 257, 385, 450, 470, 513, 564, 666, 649, 681, 686, 687, 708, 710,
748, 771, 794, 811, 813, 814), i els emesos fins a la sessió de 24/04/2019
(170, 171, 173, 176, 177, 183, 234).
Va ser en el Dictamen 2019/261, aprovat pel Ple el 24/04/2019, on es va
posar de manifest la Sentència del Tribunal Constitucional 55/2018 de
24 de maig de 2018 (BOE núm. 151 de 22 de juny de 2018) que dona en
Recurs d'inconstitucionalitat interposat en relació amb diversos pre-
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ceptes de la Llei 39/2015, d'entre ells l'article 129. Com s'ha indicat, la
Sentència declarava inconstitucionals alguns dels preceptes impugnats
i, respecte a l'article 129, considerava que era contrari a l'ordre constitucional de competències, però també fixava el límit de la seua inaplicació únicament respecte a l'exercici de la iniciativa legislativa de les
comunitats autònomes, de tal forma que resulta aplicable als projectes
normatius en l'exercici de la potestat reglamentària autonòmica.
En el Dictamen 2019/261, i a la vista de la citada Sentència, es considera que els principis de bona regulació «són aplicables a la potestat
reglamentària de les comunitats autònomes (STC de 24 de maig de
2018), però no així a la iniciativa legislativa dels governs autonòmics.»
I per tant, la disposició reglamentària «ha de justificar els principis de
bona regulació, de manera que en la norma projectada s'explique i justifique que l'esmentada norma s'adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.»
La conseqüència de l'omissió del mandat del legislador bàsic, una vegada va quedar determinada la seua plena aplicació a la potestat reglamentària autonòmica, és la contravenció de l'ordenament jurídic,
motiu pel qual, l'observació que aquest Consell Jurídic va realitzar en
el citat Dictamen, es va considerar essencial als efectes previstos en
l'article 77 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu: «Les observacions essencials són l'objecció del Consell Jurídic Consultiu a aquells
preceptes del projecte normatiu que podrien comprometre la plena
observança de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la resta de l'ordenament jurídic. La inobservança de les observacions essencials comportarà que la resolució que s'adopte haja de seguir la fórmula “Oït el Consell Jurídic Consultiu”.» Les observacions essencials són l'obstacle jurídic de major intensitat que es pot plantejar a un projecte normatiu per
aquest Consell. Les observacions essencials impliquen l'objecció d'aquest Consell a aquells preceptes la redacció dels quals podria comprometre la plena observança de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la
resta de l'ordenament jurídic.
Cal assenyalar que el Dictamen 261/2019 reclama l'explicació i justificació dels principis de bona regulació, i no basta per a això el seu simple esment sinó que haurà d'explicitar-se tal justificació de conformitat
amb els continguts que, respecte a tals principis, estableix el propi article 129 de la Llei 39/2015. D'aquesta forma, en dictàmens posteriors
s'ha considerat incomplit aquest mandat quan la part expositiva del
projecte normatiu es limita a citar els principis de bona regulació sense
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justificar-los, o quan la justificació queda limitada a algun o alguns de
tals principis.
Així, en el Dictamen 262/2019, i davant un projecte normatiu que únicament afirmava la seua adequació als principis de bona regulació, el
Consell suggereix que «no solament s'invoquen aquests principis, sinó
que a més es justifique l'adequació de la norma projectada als citats
principis de bona regulació», qualificant com a essencial tal observació.
Aquest és el criteri igualment seguit en el Dictamen 303/2019, i en el
462/2019: «no sols han d’invocar aquests principis, absents en la redacció actual del preàmbul, sinó que, a més, s'ha de justificar l'adequació
de la norma projectada als citats principis de bona regulació.» Igualment, en el Dictamen 2019/506, «tal exigència no es pot tindre per complida amb una afirmació genèrica sobre l'adequació a tals principis,
sinó que exigeix una justificació suficient respecte a cadascun d'ells, de
conformitat amb el significat i finalitat que el meritat article 129 de la
Llei 39/2015 estableix respecte a tals principis.» I en el Dictamen
562/2019, el qual incideix en la insuficiència del mer esment del precepte: «En el preàmbul de la norma projectada es fa referència al citat
precepte de la Llei de procediment administratiu, però això no és suficient, ja que és necessari incorporar la justificació del compliment de
l'obligació imposada.»
És també criteri del Consell que l'exigència de justificació dels principis
de l'article 129 és igualment aplicable a les normes modificatives, perquè el mandat del precepte es refereix a l'exercici de la potestat reglamentària, i tal potestat es materialitza d'igual forma,tant per a la creació de nous textos normatius, com en la modificació, total o parcial, de
normes existents. Així, el Dictamen 2019/409 «Per tant, trobant-nos
davant una disposició reglamentària, i tot i que el seu objecte és la
modificació d'una altra, haurà de procedir-se a justificar la seua adequació als principis de bona regulació, de manera que en la norma projectada s'explique i justifique que s'adequa als principis de necessitat,
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.» I en similars termes, els dictàmens 2019/429,2019/507 i 2019/562.
Resultant necessària tant la menció del precepte com la dels seus principis i la seua justificació; Dictamen 2019/446: «S'omet tota referència
al citat article, encara que se cite algun dels seus principis, però, conformement a l'exposat, haurà de ser no sols invocat, sinó que, a més
haurà de justificar-se l'adequació de la norma projectada als citats
principis de bona regulació». Sent necessària la menció i justificació de
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la totalitat dels principis citats en l'article 129, com s'indica en el Dictamen 502/2019: «En el preàmbul del text sotmés a consulta no consta
motivat el compliment de la totalitat dels principis avantdits, fora de
perill el de transparència, per la qual cosa el mandat del legislador
bàsic no ha sigut atés amb la suficiència justificativa requerida.» I amb
idèntic textual, el Dictamen 543/2019.
Cal fer esment al Dictamen 634/2019, aprovat pel Ple de data 13 de
novembre de 2019. En aquest, considera aquest Consell que el compliment dels principis de bona regulació de l'article 129, ha de posar-se en
relació amb els tràmits de procediment de la norma, de tal forma que
davant una deficient tramitació –manca d'informes necessaris–, no pot
aconseguir-se l'objectiu pretés per l'article 129, Llei 39/2015, ni poden
considerar-se complits els principis de bona regulació, perquè aquests
no tenen un significat merament ritual, sinó que aconsegueixen la totalitat del tràmit normatiu: «En el preàmbul del text sotmés a consulta
consta motivat el compliment de la totalitat dels principis avantdits, si
bé el fet, ja advertit, de les circumstàncies concretes que afecten la tramitació de la norma, impedeixen considerar que el mandat del legislador bàsic haja sigut atés amb suficient intensitat.» D'aquesta forma,
considera aquest Consell que els principis de bona regulació tenen una
dimensió material, que s'estén no sols a la justificació d’aquests en la
part expositiva de la norma, sinó que, a més, transcendeixen a la totalitat del tràmit de creació normativa. L'adequació de la part expositiva
exigeix no sols la complida justificació de la norma reglamentària, sinó
també el previ compliment de tots els tràmits necessaris per a considerar-la materialment correcta.
Així, l'exposició de motius passarà a ser l'espai normatiu on s'haurà
d'explicitar el resultant de tots els tràmits de creació de la norma. I tals
tràmits tenen una justificació material –informes d'impacte, memòria,
etc.– que està directament relacionada amb els principis de bona regulació. No es pot, en definitiva, afirmar el compliment dels principis de
l'article 129 de la Llei 39/2015, si de la tramitació de la norma no es
desprenen els elements que permeten aconseguir tal conclusió.

III.- El correcte compliment dels principis de bona regulació en els projectes normatius a la llum de la Doctrina del Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana
La lectura de l'apartat 1r de l'article 129 de la Llei 39/2015 determina
l'abast de l'obligació de compliment dels principis de bona regulació.
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D'una banda, que la norma complisca amb tals principis i, per una
altra, que es justifique tal compliment en la part expositiva de la
norma. Es pretén amb això tant una adequació material de la norma
als principis de bona regulació, com el públic coneixement sobre la justificació de tal compliment per part dels seus destinataris, en nom del
principi de seguretat jurídica.
Així, l'article 129 estableix dos mandats: 1r.- Les administracions
públiques, en l'exercici de la potestat reglamentària, actuaran d'acord
amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència, i eficiència; i 2n.- En l'exposició de motius ha
de justificar-se suficientment l'adequació de la norma a aquests principis. I, per això, l'incompliment de l'Administració autora de la
norma –respecte a l'article 129– pot produir-se, bé per no respondre
aquesta als principis de bona regulació, o bé per no justificar-se la seua
adequació en l'exposició de motius.
En l'exercici de la funció consultiva, aquest Consell haurà així de
valorar si amb la norma s'han complit els principis de bona regulació,
i, a més, si existeix una justificació suficient de tal compliment en la
seua part expositiva. I això obligarà, d'una part, a la revisió del tràmit del procediment –en la mesura que, en el seu si, s'explicitarà el
correcte compliment dels principis–, i d'altra banda, a examinar el
textual tenor de la part expositiva, perquè en aquesta s'explicite el
necessari ajust de la norma a aquests. No pot limitar-se el correcte
examen de la norma reglamentària a la mera exteriorització d'aquests principis en la seua exposició de motius, sinó que haurà d'impetrar-se en el seu fons per a efectuar un correcte judici de legalitat
a la llum de l'article 129. No obstant això, el caràcter abstracte i no
tancat dels principis de bona regulació –alguns d'ells fonamentats en
criteris d'oportunitat–, són un impediment per a l'adequada fiscalització del seu correcte compliment.
El mandat de l'article 129 determina, així, un mandat exprés i incondicionat, concret, directe, sense matisacions, dirigit a l'Administració
Pública, quan exercisca la potestat reglamentària. D'una banda li
exigeix que «actuarà«» d'acord amb els principis de bona regulació.
D'altra banda s'estableix un contingut necessari en la part expositiva
de tota norma on «quedarà prou justificada» l'adequació a tals principis. I, conseqüentment, no cabrà un compliment parcial del mandat:
l'adequació de la norma és a la totalitat dels principis, igual que la seua
justificació. I tant la seua adequació com la seua justificació hauran de
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realitzar-se d'acord amb els continguts expressats, per a cadascun de
tals principis, en el propi article 129.
L'incompliment del mandat –tant absolut com parcial– infringeix la
norma superior, i amb ella, el principi de jerarquia normativa i el sotmetiment de la norma reglamentària a la Constitució i a la Llei (article
128 Llei 39/2015). Pel que la dotrina d'aquest Consell, en coherència
amb tal primacia, no considera un compliment suficient: deixar d'esmentar els principis de bona regulació o el propi article 129; el mer
esment dels principis i del precepte, però sense justificar el seu compliment; la justificació d'alguns principis i no d'uns altres; la desconnexió
dels principis de bona regulació amb els tràmits de propi procediment
normatiu, o el compliment merament ritual sense identificació particular amb la norma reglamentària naixent. En aquests supòsits s'infringirà l'article 129 de la Llei 39/2015.
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II

LA INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ DE LA IGUALTAT
EFECTIVA DE DONES I HOMES EN LA DOCTRINA
DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
A) LA DOCTRINA CONSULTIVA EN LA MATÈRIA EN 2017 I 2018.
Des de l'exercici 2017, la interpretació i aplicació de la igualtat efectiva
de dones i homes ha comptat amb un impuls singular en la nostra
doctrina consultiva, i de conformitat amb una perspectiva dinàmica, ha
anat evolucionant incorporant nous elements de reflexió que han
comptat amb el seu corresponent reflex, diferenciat, en les memòries
de l'organisme.
Així, en un resum precipitat, la Memòria de 2017 consignava en
l'apartat V, l'aplicació i interpretació de la legislació en matèria
d'igualtat en la doctrina del Consell Jurídic Consultiu, relacionant
dues consideracions essencials, sobre el principi d'igualtat de tracte
entre homes i dones en l'accés a la funció pública (Dictamen 513/2017);
i sobre el concepte de presència equilibrada, que en nombrosos
dictàmens va ser exigida, amb la finalitat que els òrgans o comissions
previstes en els projectes normatius s'adeqüaren al compliment del que
s'estableix en l'article 14. 4 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de dones i homes (d'ara en avant LOI). No
obstant això, en el Dictamen 800/2017, i a propòsit d'aquest extrem, es
va expressar que la composició equilibrada no podia ja ser considerada
com una recomanació o suggeriment, que situara el compromís
institucional en un mer deure de procura. A més, també es va establir
que la presència equilibrada no pot resultar condicionada pel fet del
disseny de la composició, vinculada a uns concrets càrrecs o titularitat
administrativa, sinó que havia de predicar-se de la totalitat de la
composició.
En la doctrina consultiva de 2018 es va aprofundir i va insistir en la
necessitat que en la regulació de la composició dels òrgans i comissions,
considerant que en atenció al temps transcorregut des que van entrar
en vigor les normes que la incorporaven, podria mantindre's, encara,

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MEMÒRIA 2019

99

LA INTERPRETACIó I APLICACIó DE LA IGUALTAT...

en l'àmbit de la mera procura per part dels poders públics, quan en
atenció a aquest temps, havia de ser ja una exigència. Per això, tant
l'absència de menció com la seua consideració simbòlica van meréixer
la qualificació de les consideracions com a essencials, i a més suggerint
(Dictamen 407/2018) la necessitat d'una nova manera de regular la
composició en la qual els nomenaments finals per part de la
presidència dels òrgans col·legiats estiguera oberta a la delegació, o a
propostes plurals.
Hem de recordar, així mateix, la introducció en la doctrina consultiva
de l'exigència d'obligacions en matèria d'igualtat i la seua incorporació
com a requisits en matèria de subvencions, propugnant que les bases
reguladores de les subvencions autonòmiques, podrien incorporar
requisits addicionals com el de comptar amb un Pla d'Igualtat
(Dictàmens 14 i 250/2018), si el seu compliment porta la seua causa
d'una obligació legal.
Finalment, en els dictàmens 298 i 387/2018, reiterem la necessitat
que resulte configurat com a requisit que els sol·licitants han
d'acreditar, per a poder concórrer a la convocatòria de les ajudes, que
disposen d'un pla d'igualtat en el cas que, d'acord amb la legislació
d'aplicació, els siga exigible, en compliment de l'article 4 de la Llei
9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, d'igualtat entre dones i homes;
i l'article 14 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.
La doctrina consultiva d'aquest Consell Jurídic Consultiu en matèria
de gènere té una visió dinàmica, que també ha comptat amb un
adequat reflex en la desitjable millora dels informes d'impacte de
gènere, una anàlisi de la situació de partida permetria incorporar, ja
fora com a requisit o mèrit, que les entitats beneficiàries de
subvencions, en raó de l'origen públic dels fons i recursos que es
destinen, pogueren acreditar que compleixen amb el dret a la igualtat
salarial i a la no discriminació retributiva entre homes i dones,
reconegut expressament en l'article 35 de la Constitució Espanyola de
1978, en la Llei orgànica 3/0027, ja citada, en l'article 28 de l'Estatut
dels Treballadors, i en l'article 157 del Tractat de Funcionament de la
Unió Europea, i en nombroses directives.
D'un altre costat, en la interpretació dels informes d'impacte de gènere,
hem recomanat reiteradament la necessitat que es realitzen informes
detallats en els impactes de gènere, per a aconseguir que s'adopten
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mesures adequades per a reequilibrar les diferències per raó de sexe
(Dictàmens 310 i 407/2018, entre altres). Per aquest motiu
recomanàrem en el Dictamen 310/2018, el remei d'aquesta qüestió,
mitjançant l'adopció d'alguna normativa ad hoc per part del Consell, de
regulació del contingut dels impactes, de tal forma que poguera ser
apreciada i, en el seu cas, avaluada.

B) LA DOCTRINA CONSULTIVA EN 2019.
1.- Sobre el compliment del principi d'igualtat en la composició dels
òrgans col·legiats.
Al llarg de 2019, totes aquelles normes en la redacció de les quals
apareix algun òrgan col·legiat en la composició del qual no queda
assegurat l'adequat compliment del principi d'igualtat, i la garantia de
la presència equilibrada de dones i homes han comptat amb la
incorporació d'una observació essencial a l'efecte de l'article 77 del
nostre Reglament, per incompliment del deure de procura del Consell
d'assegurar el que disposa les lleis d'igualtat, ja que, com vam dir en el
Dictamen 600/2019, el temps transcorregut ha transformat la procura
en exigència:
«Quant a la composició dels òrgans, és a dir, els articles 8 i 11, referits al
Consell de Direcció i al Consell Valencià d'Innovació, aquests no fan
referència a la presència equilibrada de dones i homes en la composició
dels equips de valoració, en aplicació del que preveu la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes, i la Llei 9/2003,
de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes.

Aquest Consell, en línia amb els seus dictàmens, núm. 393 i núm. 446 de
2019, reitera la necessitat que «a la vista dels avanços que, en matèria
d'igualtat entre dones i homes, s'han anat produint amb el pas dels anys
i, en concret, de l'aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva de dones i homes, l'article 14.4 de la qual estableix
com un dels criteris generals d'actuació dels Poders Públics “la
participació equilibrada de dones i homes en la presa de decisions”, que
el terme “procurar” utilitzat per la referida llei valenciana ha
d'interpretar-se en el sentit que l'Administració autonòmica ha d'adoptar
les mesures conduents a aconseguir aquest resultat.»
No obstant això, en els dictàmens 633 i 636/2019, a més d'incidir en
l'exigència, s'efectua una referència a la jurisprudència del Tribunal
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Suprem, sobre l'única possibilitat motivada d'excusa que permeta la
inaplicació:
«No obstant l'anterior, hem de posar de manifest que l'expressió que es
conté en la Llei 9/2003, de la Generalitat citada, “procurarà, sempre que
siga possible, la paritat entre dones i homes”, ha d'entendre's en els
termes de l'article 53 de la també citada Llei orgànica 3/2007: “Tots els
tribunals i òrgans de selecció del personal de l'Administració General de
l'Estat i dels organismes públics vinculats o dependents d'ella respondran
al principi de presència equilibrada de dones i homes, excepte per raons
fundades i objectives, degudament motivades”. Aquest precepte, encara
que no té caràcter bàsic, estableix una exigència d'actuació a
l'Administració per a dotar d'eficàcia el terme “procurar”, determinant
l'obligació de motivar expressament i en cada cas les raons per les quals
no ha sigut possible atendre el principi de presència equilibrada.

La Sentència Tribunal Suprem, Sala Tercera, de 10 de maig de 2016
(reiterada en Sentència de la mateixa Sala i Secció de 27 de juny de
2017) considera que la presència equilibrada “opera com un principi
rector de la decisió que exigeix que s'expliquen complidament, cas per
cas, les raons per les quals es prescindeix casuísticament d'aquesta
regla”. És per això que només serà excusable no aconseguir la
presència equilibrada quan existisquen raons fundades i objectives,
degudament motivades, imposant a l'Administració tant l'efectiva
aplicació del principi, com l'exigència de justificar, en el supòsit
concret, els motius que causen la impossibilitat d'aplicar-lo.»
2.- Sobre els informes d'impacte de gènere.
Les consideracions efectuades en exercicis anteriors sobre el caràcter
ritual, i les limitacions sobre el contingut dels informes sobre l'impacte
de gènere de les normes, no han sigut, per regla general, ateses, i han
merescut diferents apreciacions en el mateix sentit, amb singular
apreciació en aquells casos en els quals l'informe sustenta la
inexistència de discriminacions o desigualtat en el punt de partida, per
a justificar la falta de mesures correctores.
Així, en els dictàmens 236 i 651/2019, sobre normes que es projectaven
sobre el sector d'activitat del turisme, i en els informes d'impacte dels
quals s'afirmava la inexistència de discriminació vam dir el següent:
«Aquesta afirmació sobre una situació de partida, en la qual no existeix
ni discriminació ni desigualtats, resulta arriscada, no motivada, i al
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nostre parer desmentida tant pels estudis universitaris en la matèria,
com per les dades que proporciona l'Enquesta de la Població Activa de
l'Institut Nacional d'Estadística (INE), sobre la qual es fonamenten
diferents estudis que sustenten que la bretxa salarial al juliol de 2015
entre homes i dones en l'hostaleria superaria el 20 %, així com la
contractació temporal, que té un considerable biaix de gènere.
Aquests estudis demostren que almenys en el sector hoteler, existeix
evidència de disparitat salarial, segregació vertical, i major precarietat
laboral entre les dones, la qual cosa ens portaria a afirmar la
semblança de les dades a nivell estatal dels predicables en la
Comunitat Valenciana, donat el pes específic del sector en el nostre
territori, la qual cosa hauria d'haver sigut revelat per un autèntic
informe d'impacte de gènere, realitzat pel Departament competent en
la tramitació de la norma, en col·laboració amb la Unitat d'Igualtat
corresponent. Ateses aquestes deficiències en la tramitació de les
normes quant a l'impacte de gènere, potser era convenient que el
Consell regulara des del punt de vista formal, les principals
característiques que s'han d'abordar en aquesta classe d'informes
perquè puguen ser un instrument positiu des del punt de vista de la
tramitació de les normes.»
D'un altre costat, en el Dictamen 634/2019 advertim que l'Ordre de
concessió d'ajudes per al foment de les empreses cooperatives, les
societats laborals i les empreses d'inserció, mancava de dades
concretes sobre «el percentatge d'homes i dones als quals afecta el
projecte, incomplint-se la previsió de l'article 20 de la Llei orgànica
3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, conforme al qual
“… els poders públics, en l'elaboració dels seus estudis i estadístiques
hauran de: a) Incloure sistemàticament la variable de sexe en les
estadístiques, enquestes i recollida de dades que duguen a terme. (…
) d) Realitzar mostres prou àmplies perquè les diverses variables
incloses puguen ser explotades i analitzades en funció de la variable
de sexe…»
Per això, insistim en la necessitat de reparar aquestes absències:
«Finalment, en el cas singular de l'informe d'impacte de gènere, ha
d'assenyalar-se que la seua redacció assumeix que no existeixen dades
concretes sobre el percentatge d'homes i dones als quals afecta el
projecte. Aquesta circumstància, ha de ser reparada amb urgència,
atés que no sembla que el coneixement de les dades d'ocupació en el
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sector de l'economia social, desagregats per sexe, siga una tasca
especialment laboriosa. Així ho imposa l'article 20 de la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
conforme al qual "... els poders públics, en l'elaboració dels seus estudis
i estadístiques deuran: a) Incloure sistemàticament la variable de sexe
en les estadístiques, enquestes i recollida de dades que duguen a
terme. (...) d) Realitzar mostres prou àmplies perquè les diverses
variables incloses puguen ser explotades i analitzades en funció de la
variable de sexe...". El fet que, malgrat acreditar l'absència
d'informació, el text de l'Ordre incloga mesures de foment i
d'incorporació laboral de les dones en el sector de l'economia social, pot
fer pensar que la seua inclusió no ha sigut justificada en una anàlisi
real de la situació de partida.»
3.- Sobre l'obligació en matèria d'igualtat com a requisit en matèria de
subvencions.
També en el Dictamen 634/2019, anteriorment citat insistim en el fet
de l'aplicació en matèria de subvencions de les obligacions legals
d'exigència del principi d'igualtat, de manera addicional a la normativa
de subvencions:
«En relació amb els requisits que han de reunir les entitats
sol·licitants, hauria de tindre's en compte l'existència d'obligacions
legals en matèria d'igualtat entre dones i homes que els són exigibles a
aquestes entitats, com seria el cas d'acreditar, per a poder concórrer a
la convocatòria de les ajudes, de què disposen d'un pla d'igualtat en el
cas que, d'acord amb la legislació d'aplicació, els siga exigible, i tenint
en compte el període transitori establit en el Reial decret llei 6/2019 de
mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats
entre dones i homes en el treball i l'ocupació.»
4.- Sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en altres àmbits
de regulació.
De conformitat amb la nostra Llei de creació i la normativa
urbanística, es requereix d'un dictamen previ d'aquest Consell Jurídic
Consultiu, quan es propose una modificació en plans o altres
instruments de planejament urbanístic que tinguen per objecte una
diferent zonificació o ús urbanístic de zones verdes o espais lliures.
Així, en el nostre Dictamen 333/2019, incorporem l'atenció al
compliment del principi d'igualtat en la normativa proposada:
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«El resultat en l'àmbit suposa un increment de l'estàndard dotacional
global, i una millora quantitativa i qualitativa dels espais lliures i
zones verdes que milloren la qualitat urbana i la percepció dels béns
d'interés cultural, motivats en el principi d'igualtat de gènere com a
principi inspirador de la nova concepció de la regeneració urbana, tal
com s'indica en la memòria del Pla.»
5.- Sobre la primacia del principi d'igualtat: l'atzar en supòsits
d'empat.
Així mateix, i en relació amb dos projectes d'ordres, per les quals
s'aprovaven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la
realització de pràctiques professionals (Dictàmens 427 i 462/2019),
insistim que la inclusió, en casos de persistència de la igualtat de
puntuació, de la seua resolució mitjançant sorteig, hauria de ser
modificada per l'aplicació del principi constitucional de procura de la
igualtat i de reparació de la presència equilibrada per raó de gènere, ja
que no pot situar-se en un mateix pla l'atzar provinent del sorteig que
l'aplicació del principi constitucional d'igualtat.
En aquest últim Dictamen, insistim, de manera addicional, en la
necessitat de superar el caràcter ritual en les afirmacions sobre
l'impacte de gènere de la norma, i en la importància que aquest tipus
de documents compten amb l'assessorament de les unitats d'Igualtat
de les diferents conselleries:
«De manera addicional cal advertir que els informes d'impacte i, amb
caràcter singular, l'informe de gènere incideixen de nou en un caràcter
ritual, sense efectuar cap mena d'anàlisi respecte de la situació de
partida quant a la presència equilibrada en termes de gènere, i
efectuant sense més una afirmació que s'assembla a una declaració
responsable, sense assessorament de la Unitat d'Igualtat de la
Conselleria, per la qual s'indica que la norma no té impacte en les
relacions de gènere. L'afirmació de la manca d'impacte en les relacions
de gènere no suposa, per se, un element positiu, perquè en el supòsit
d'un desequilibri inicial, o de discriminacions objectives en termes de
gènere, la revelació que la norma no tindrà impacte suposa assumir
que la norma renuncia a corregir la discriminació. Altres conselleries,
a l'hora de redactar aquest Informe, comptant amb l'assessorament de
la Unitat d'Igualtat, han efectuat una adequada anàlisi de la població
universitària diplomada en les titulacions susceptibles de ser
convocades, en acreditació de l'absència de discriminació inicial».
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En l'assumpte concret de l'elecció de criteris per als supòsits d'empat,
vam mantindre la següent consideració, que incideix en el caràcter
dinàmic de la doctrina consultiva del Consell Jurídic Consultiu, i en la
necessitat que la normativa vaja incorporant l'aplicació de criteris
vinculats a drets constitucionals:
«La lletra F) habilita que en cas de persistència de l'empat després
d'una sèrie de criteris per a dirimir-lo ho siga per ordre alfabètic de
cognoms i nom, començant per la lletra que es designe en sorteig.
Referent a això la nostra doctrina consultiva va introduir, entre altres,
en el Dictamen 263/2019, la següent referència respecte d'aquesta
mena de redacció:

"És cert que aquesta redacció resulta idèntica, i reprodueix literal el
contingut de l'article 11 de l'Ordre vigent, però no és menys cert que el
caràcter dinàmic de la doctrina consultiva d'aquest Consell Jurídic
Consultiu ha incorporat la reflexió sobre el fet que en casos d'empat, no
pot situar-se en el mateix nivell l'atzar provinent del sorteig, de
l'aplicació d'un principi constitucional de procura de la igualtat i de
reparació de la presència equilibrada per raó de gènere, que resultaria
aconsellable incorporar."»
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SOBRE LA NATURALESA JURÍDICA DELS PREMIS
ATORGATS PER LA GENERALITAT VALENCIANA
I. Introducció.
En l'actualitat, «els poders públics recorren als premis per a reconéixer
certs èxits, conductes o valors. Hui dia totes les administracions
públiques els atorguen en molt diversos àmbits. Cal dir, doncs, que els
premis són una tècnica d'estímul o foment amb cert arrelament en el
sector públic» (consideració quarta del dictamen 576/2019). Malgrat la
quotidianitat dels premis, encara no existeix un concepte legal ni
regulació general d'aquests.
«Davant la falta de definició legal poden englobar-se en el concepte de
premi una pluralitat heterogènia i variada de supòsits en els quals el
que prima és l'estímul psicològic de l'acció humana. Poden distingir-se,
el premi honorífic o de mera distinció, les promeses de premi futur i els
premis econòmics. S'ha dit que tots ells són una recompensa, guardó o
remuneració que es dona per algun mèrit o servei» (consideració quarta
del dictamen 576/2019).
Per aquest motiu procedeix plantejar-se si els premis són una
manifestació de l'activitat de foment i, més en concret, si participen de
la categoria de les subvencions. Això ens permetrà conéixer quin és el
règim jurídic dels premis.

A) Els premis com a manifestació de l'activitat de foment.
Per al Tribunal Suprem, tots els premis, com a «distincions i
recompenses[,] constitueixen una manifestació de l'activitat
administrativa de foment, ja que van dirigides a estimular
comportaments que s'estimen beneficiosos per als interessos generals»
(FJ 3.1 STS 5143/2000, de 23 de juny).
En ser els premis una manifestació de l'activitat de foment, és
necessari plantejar-se si els premis són una espècie dins del gènere de
la subvenció o, per contra, si constitueixen un tertium genus.
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B) Els premis com a espècie del gènere subvenció i tertium genus.
El premi és un acte o negoci jurídic unilateral intuitu personae que es
concedeix a títol gratuït en atenció a actuacions o situacions prèvies
realitzades pel guardonat.
Doctrinalment s'ha pretés diferenciar els premis de les subvencions a
partir del moment que sorgeix el dret a l’entrega dinerària. «Per a un
sector de la doctrina, aquells no poden qualificar-se com una subvenció
stricto sensu perquè s'atorguen a posteriori, raó per la qual no s'orienta
el comportament del beneficiari. Altres autors sostenen que els premis
són una espècie dins del gènere de les subvencions, singularitzats per
dues notes: la seua concessió sempre es produeix amb posterioritat a la
realització de l'activitat que es va pretendre incentivar; i tenen una
mica d'honorífic i reconeixement per l'activitat exercida. Fins i tot
existeixen posicions intermèdies en les quals es distingeixen les
subvencions ex post i els premis. En els primers les quantitats
percebudes anirien destinades a sufragar les despeses de l'activitat o
projecte. En els segons no existiria una afectació al compliment de
l'activitat d'interés general, raó per la qual no seria una subvenció»
(consideració quarta del dictamen 576/2019).
En qualsevol cas, encara que puga arribar a compartir-se que els
premis prevalen una conducta o situació prèvia, mentre que les
subvencions haurien de fomentar una actuació futura, no obstant això
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), no
permet arribar a aquesta conclusió.
El 2.1 LGS defineix la subvenció com aquella entrega dinerària sense
contraprestació, que tinga per objecte el foment d'una finalitat pública,
sempre que aquella «estiga subjecta al compliment d'un determinat
objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció
d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la
concurrència d'una situació.»
Arribats a aquest punt, cal assenyalar que la distinció entre premi i
subvenció ha de realitzar-se tenint en compte, a més de la definició
legal de subvenció, els preceptes que la LGS dedica als premis. Amb
aquests paràmetres ha de distingir-se «els premis subvenció dels que
no ho són (premis no subvenció) en funció de si reuneixen els requisits
que la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions (LGS),
estableix per a considerar una entrega dinerària com a subvenció»
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(consideració quarta del dictamen 576/2019). Aquesta dicotomia té
importants conseqüències en el règim jurídic dels premis.
I) PREMIS NO SUBVENCIó
Com ha assenyalat el Consell Jurídic Consultiu en reiterades ocasions
(vid. dictàmens 706/2015, i 444/2016) el concepte de subvenció es troba
en l'article 2.1 LGS. D'acord amb aquest:
«S'entén per subvenció, a l'efecte d'aquesta Llei, tota disposició
dinerària realitzada per qualssevol dels subjectes contemplats en
l'article 3 d'aquesta Llei, a favor de persones públiques o privades, i
que complisca els següents requisits:

a) Que l’entrega es realitze sense contraprestació directa dels
beneficiaris.
b) Que l’entrega estiga subjecta al compliment d'un determinat
objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció
d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la
concurrència d'una situació, i el beneficiari ha de complir les
obligacions materials i formals que s'hagueren establit.
c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tinga per
objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interés social o de
promoció d'una finalitat pública.»
Doncs bé, el premi serà o no subvenció, amb independència del nomen
que s'utilitze, si reuneix els caràcters de l'article 2.1 LGS. Per això, com
va dir en el seu moment el Consell d'Estat, en abstracte, els premis
constitueixen supòsits que «podrien qualificar-se eventualment de
subvencions en el sentit de l'article 2 LGS» (consideració 5 C) del
dictamen 1756/2003). Bàsicament, dos són els elements de la definició de
subvenció l'absència dels quals permet excloure els premis del concepte
legal de subvenció: entrega dinerària i afectació dels fons. També farem
una menció especial als premis en espècie i amb cessió de drets.
A) Entrega dinerària.
Les subvencions consisteixen en una «disposició dinerària» (article 2.1
LGS). No obstant això, no tots els premis porten aparellat la posada
a disposició d'una quantitat de diners. Aquests premis sense entrega
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dinerària, pel seu caràcter merament honorífic, ni tenen la
consideració de subvenció ni es regeixen per la normativa reguladora
de les subvencions. El seu marc jurídic és la norma que el crea. Així
ocorre amb les distincions en matèria de protecció civil que atorgue la
Generalitat a l'empara del Decret 150/2014, de 19 de setembre, del
Consell.
Les medalles, guardons i felicitacions previstes en aquest reglament són
les que la Generalitat concedeix «en matèria de protecció civil, amb la
finalitat de distingir persones (…) i altres entitats que destaquen per les
seues actuacions en la protecció de persones, béns i el medi ambient,
tant a nivell preventiu com operatiu» (article 1 del Decret 150/2014, del
Consell). Al no comportar una gratificació pecuniària aquests premis,
legalment, no són subvencions. Per això el seu atorgament únicament
ha de subjectar-se –a més dels principis generals del Dret administratiu
i les disposicions del procediment administratiu comú que els siguen
aplicables– al reglament que els crea.
Cal tindre present que la majoria dels premis que concedeix la
Generalitat no porten aparellada cap remuneració econòmica. Així
succeeix, entre altres, amb les distincions de la Generalitat al mèrit
cultural (Decret 35/1986, de 10 de març, del Consell), mèrit científic
(Decret 152/2010, d'1 d'octubre, del Consell), mèrit esportiu (Decret
120/2014, de 18 de juliol, del Consell), mèrit empresarial i social
(Decret 131/2016, de 7 d'octubre, del Consell), en reconeixement a la
lluita contra el terrorisme (Decret 63/2009), per accions en favor de la
igualtat i per a una societat més inclusiva (Decret 132/2016, de 7
d'octubre, del Consell), i a l'aportació valenciana a la construcció
d'Europa (Decret 129/2017, de 7 d'octubre, del Consell). Tampoc tenen
reconegut un emolument els membres de l'Orde de Jaume I el
Conqueridor, creada pel Decret 12/2008, d'1 de febrer, del Consell.
B) Lliurament en espècie.
Pot succeir que el premi, a més del reconeixement personal, comporte
un lliurament en espècie, ja siga una estàtua o un altre element
distintiu, el qual pot fins i tot ser realitzat per un artista i tindre un
valor de mercat.
Aquest és el cas del premi Isabel Ferrer, creat pel Decret 28/1999, de 16
de febrer, del Consell. Dona visibilitat a les persones que «han destacat
per trencar els prejudicis socials i culturals que impedeixen a les dones
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ser iguals als homes o que hagen destacat per la seua labor en favor de
la igualtat entre dones i homes» i «el premi consistirà en una escultura
acreditativa del Premi» (articles 1 i 6 Decret 28/1999, del Consell).
Amb caràcter general, els premis en espècie –encara que tinguen un
valor econòmic cert– no tenen la condició de subvenció per no donar lloc
al lliurament d'una quantitat de diners. A més, com recorda el primer
apartat de la disposició addicional cinquena de la LGS, en DA 5 LGS,
aquests «lliuraments a títol gratuït de béns i drets es regiran per la
legislació patrimonial» quant a la cessió del premi. En canvi,
«l'adquisició se sotmetrà a la normativa sobre contractació de les
administracions públiques» (DA 5.3 LGS). El procediment
d'atorgament serà el previst per la norma que els crea.
Com a excepció se'ls aplicarà la LGS, en els termes previstos en la DA
5.2 LGS i l'article 3 del Reglament de la Llei general de subvencions,
aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol (RLGS), «quan l'ajuda
consistisca en el lliurament de béns, drets o serveis l'adquisició dels
quals es realitze amb la finalitat exclusiva d'entregar-los a un tercer»
(DA 5.2). Així succeirà amb els béns i drets adquirits ad hoc per a
entregar-los al beneficiari de l'ajuda en espècie.
C) Cessió de drets.
Pot succeir que la concessió del premi, que en aquests casos sol portar
aparellada una assignació econòmica, quede condicionada a la cessió de
dret d'explotació de l'obra literària, artística, científica o tècnica que ha
motivat el guardó.
En aquests supòsits, «no existeix un lliurament de diners a les
beneficiàries per part de l'Administració sense rebre aquesta res a
canvi, sinó que (…) l'Administració rep els drets de les obres, i le pot
explotar i percebre, en el seu cas, els seus beneficis, per la qual cosa (…
) no es compleix el requisit exigit per l'article 2.1 lletra a) de la Llei
general de subvencions» de realitzar un lliurament sense
contraprestació (consideració 2.II del dictamen 486/2019).
D) Afectació de fons.
Com ja assenyalara l'exposició de motius de la LGS «un element
diferenciador que delimita el concepte de subvenció d'altres anàlegs: [és]
l'afectació de fons públics.» En efecte, segons el parer del Tribunal
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Superior de Justícia d'Astúries, «entre les modalitats de l'activitat de
foment es troba la subvenció caracteritzada com una atribució
patrimonial (…) amb afectació inicial d'aquesta atribució patrimonial al
desenvolupament d'una activitat del beneficiari, excloent-se del
concepte de subvenció per omissió d'aquest requisit els premis, primes o
ajudes realitzades o atorgades a posteriori» en els quals no concórrega
aquesta afectació (FJ 6 STSJ d'Astúries 418/2004, de 20 de maig).
Doncs bé, és criteri del Consell Jurídic Consultiu que «en el cas que no
es complisca algun dels requisits enumerats [en les lletres a), b) i c) de
l'article 2.1 LGS], el premi no podrà englobar-se en el concepte de
subvenció, [malgrat això] (…) d'acord amb la disposició addicional
desena de la Llei general de subvencions (…), es regirà pel reglament
que regule el seu règim especial i per les normes de la LGS que no
s'oposen a la seua especial naturalesa» (consideracions 2.I i quarta dels
dictàmens 486/2019 i 576/2019). Això és aplicable tant als premis en els
quals no existisca un lliurament dinerari com en els que falte
l'afectació dels fons públics.
En canvi, sí que tenen la consideració de subvencions, entre altres
premis, els atorgats per la Generalitat per a promoure l'ús del
valencià en les festes de les Falles, de la Magdalena, de les Fogueres
i de Moros i Cristians, convocats per la resolució de 31 de gener de
2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (la resolució de
31 de gener de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
està publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 6 de
febrer de 2020. Les subvencions que conté, que s'ajusten a les bases
de l'Ordre 90/2016, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, assignen una quantitat de diners
decreixents en funció d'un ordre de prelació entre els premiats per a
cadascuna de les modalitats). Les quantitats entregades estan
vinculades a l'edició dels llibres promocionals d'aquestes festes.
Aquesta circumstància, com es veurà a continuació, fa que els siga
aplicable la normativa de subvencions.
III) PREMIS SUBVENCIó
Els premis únicament apareixen citats en dues ocasions en la LGS: en
l'article 4 a) per a excloure'ls del seu àmbit d'aplicació de la norma; i en
la disposició addicional desena, per a permetre l'establiment d'un règim
ad hoc. Aquesta última disposició, a més, manca de caràcter bàsic.
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L'article 4 a) LGS, exclou del seu àmbit d'aplicació, malgrat entrar dins
de la categoria de subvenció, «els premis que s'atorguen sense la prèvia
sol·licitud del beneficiari.»
La DA 10 LGS, sota la rúbrica premis educatius, culturals, científics o
de qualsevol altra naturalesa, disposa que «reglamentàriament
s'establirà el règim especial aplicable a l'atorgament dels premis
educatius, culturals, científics o de qualsevol altra naturalesa, que
haurà d'ajustar-se al contingut d'aquesta llei, excepte en aquells
aspectes en els quals, per l'especial naturalesa de les subvencions, no
resulte aplicable.»
La parquedat de regulació fa necessària una labor d'interpretació
jurídica per a determinar el règim jurídic dels premis subvenció. En
aquesta operació ha de distingir-se els premis que s'atorguen sense
sol·licitud del beneficiari dels que requereix aquesta petició.
A) Premis atorgats sense prèvia petició del beneficiari.
Els apartats 2, 3 i 4 de l'article 2 LGS enumeren certs lliuraments
pecuniaris que no tenen el caràcter de subvenció perquè no s'ajusten a
la definició legal de l'article 2.1 LGS. Entre altres supòsits, la LGS
assenyala «les prestacions contributives i no contributives del sistema
de la Seguretat Social», «les prestacions reconegudes pel Fons de
Garantia Salarial» i «els beneficis fiscals i beneficis en la cotització a la
Seguretat Social» (article 2.4 a), f) i g) LGS).
Per part seua, l'article 4 LGS cita determinades disposicions dineràries
que, malgrat tindre encaix en la definició legal de subvenció, queden
excloses de l'àmbit d'aplicació de la LGS per decisió expressa de les
Corts Generals. Aquest és el cas dels premis atorgats sense prèvia
sol·licitud de l'interessat i determinades subvencions a partits polítics.
«La referida exclusió no suposa que no es tracte de subvencions, sinó
que la pròpia norma els exclou del seu àmbit d'aplicació, de manera que
no es regeixen per ella.» (consideració 2.1 del dictamen 486/2019, de 23
de juliol). Segons diu el Consell d'Estat en informar en avantprojecte
de la LGS, les entregues de l'article 4 LGS «són vertaderes exclusions
(en la mesura en què són supòsits que podrien eventualment
qualificar-se de subvencions en el sentit de l'article 2 [LGS], però que
no queden subjectes a la nova Llei per disposar d'una normativa
específica)» (consideració 5 del dictamen 1756/2003).
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Ocorre no obstant això, que mentre les subvencions a partits polítics
tenen una regulació pròpia –i.e. Lleis orgàniques 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general i 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament
dels partits polítics– els premis no. Davant aquesta situació de buit
legal és necessari assenyalar una normativa a la qual hagen de
sotmetre's els premis subvenció atorgats sense prèvia sol·licitud del
beneficiari.
La falta d'una regulació ad hoc comporta que la concessió de premis
subvenció sense la prèvia sol·licitud del beneficiari s'haja de regir, en
part, per la LGS. «Davant l'absència de normativa autonòmica
específica que regule aquests premis, i davant el buit legal existent en
aquesta matèria, aquest Consell estima que resultaria d'aplicació
analògica la disposició addicional desena, per la qual cosa resultaran
aplicables els preceptes de la Llei general de subvencions que no
s'oposen a la naturalesa dels premis.» (consideració 2.2 del dictamen
486/2019). La DA 10 LGS és analitzada a continuació.
En definitiva, els premis subvenció, encara que no s'exigisca la prèvia
sol·licitud del beneficiari, estan sotmesos a la LGS amb certes
modulacions, almenys mentre no s'aprove una regulació específica. La
raó de ser és ben senzilla: estem davant un supòsit que conceptualment
encaixa dins del concepte de subvenció, però que per raons de política
legislativa ha sigut exclosa de l'àmbit d'aplicació de la LGS.
B) Premis atorgats a instàncies del beneficiari.
Als premis atorgats prèvia sol·licitud de l'interessat els resulta
aplicable, amb caràcter supletori, la DA 10 LGS. Ho imposa la clàusula
de supletorietat de dret estatal de l'article 149.3 de la Constitució. La
DA 10 LGS remet al desenvolupament reglamentari la fixació d'un
règim jurídic especial per als premis, el qual «haurà d'ajustar-se al
contingut d'aquesta llei, excepte en aquells aspectes en els quals, per
l'especial naturalesa de les subvencions, no resulte aplicable.»
Per això, «els premis educatius, culturals, científics o de qualsevol altra
naturalesa [a què es refereix la DA 10 LGS] constitueixen unes
subvencions secundum quid, de caràcter especial, a les quals només
s'apliquen la regulació general de les subvencions de manera
fragmentària, com es reconeix en la disposició addicional desena de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que habilita
les disposicions reglamentàries perquè establisquen el règim especial
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aplicable a l'atorgament dels premis educatius, culturals, científics o
de qualsevol altra naturalesa, que haurà d'ajustar-se a la pròpia
regulació legal excepte en aquells aspectes en els quals, per l'especial
naturalesa de les subvencions, no resulte aplicable.» (consideració
tercera del dictamen 428/2019, de 3 de juliol).
«Ara bé, ni el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la LGS (RLGS), ni la legislació de desenvolupament del
títol x de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions (LHP), han fet
ús d'aquesta facultat i no contenen cap menció als premis.»
(consideració quarta del dictamen del Consell Jurídic Consultiu
576/2019). Per aquesta raó, els premis subvenció atorgats prèvia
petició del beneficiari es regeixen, amb certes modulacions, per la
normativa reguladora de les subvencions, tant bàsica com autonòmica
de desenvolupament.
En definitiva, la falta d'una regulació ad hoc comporta que la concessió
de premis s'haja de regir per la Llei general de subvencions, tant si
s'exigeix la prèvia sol·licitud del beneficiari, com en cas contrari.
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IV

REVERSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC: QÜESTIONS QUE
PLANTEJA
En el Dictamen 83 de 2019, el Consell va tornar a pronunciar-se sobre
una qüestió que ja havia tractat en altres dos dictàmens de l'any 2018,
la relativa als efectes que produeix la reversió d'un servei públic
després de finalitzar la concessió d’aquest a l'empresa privada.
Els dos dictàmens de l'any 2018, el 150 i el 681, s'havien emés en
relació amb dos projectes normatius: el projecte de Decret pel qual es
regulen els efectes de l'extinció del contracte de gestió de servei públic
per concessió del Departament de Salut de la Ribera, en matèria de
personal (Dictamen 150), i l'Avantprojecte de Llei de la Generalitat de
mesures fiscals, gestió administrativa i financera i d'organització de la
Generalitat, que en el seu article 40 pretenia la modificació de la
disposició addicional novena de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de
la Generalitat, i en el seu article 57 pretenia afegir una disposició
addicional tercera a la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la
Generalitat, per a regular la incorporació de personal laboral «a
extingir» en les entitats del sector públic instrumental de la
Generalitat, exclosos organismes autònoms i consorcis (Dictamen 681).
El Dictamen número 83 de l'any 2019, en canvi, es va emetre en
resposta a una consulta facultativa formulada per la Conselleria
competent en sanitat, sobre els efectes que produiria la reversió
derivada de l'extinció d'un contracte de gestió de serveis públics,
mitjançant concert, per a la realització de les tècniques de diagnòstic
per imatge mitjançant equips de ressonància magnètica, subscrit l'any
2008 per la referida Conselleria i una Unió Temporal d'Empreses. El
referit contracte contenia la següent previsió: «el servei revertirà a
l'Administració, i el contractista haurà d’entregar les obres i
instal·lacions a què estiga obligat d'acord amb el contracte actual i en
l'estat de conservació i funcionament adequats».
L'autoritat consultant va sotmetre a aquest Òrgan consultiu, en
síntesi, les següents qüestions: si, després de la finalització del
contracte i la reversió, es produïa una successió d'empresa; i, en cas de
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produir-se la successió d'empresa, quina era la forma en què havia
d'integrar-se el personal subrogat i les condiciones en què havia
d'integrar-se.
A totes dues qüestions va donar resposta el Consell, en el dictamen a
què venim referint-nos, en els termes següents:

1) Successió d'empresa.
a) Supòsits en què pot produir-se.
Sobre la primera de les qüestions plantejades, és a dir, si la reversió del
servei públic a l'administració comportava una successió d'empresa, la
resposta del Consell va ser afirmativa.
Per a arribar a aquesta conclusió, el Consell analitza, en primer lloc,
les previsions contingudes en la normativa de contractació pública i, en
concret, el que disposa l'article 130.3 de la vigent Llei 9/2017, de
contractes del sector públic (LCSP), conforme al qual, quan una
administració pública decideix prestar directament un servei que fins
hui era prestat per un operador econòmic, queda obligada a la
subrogació si així ho estableix «una norma legal, un conveni col·lectiu
o un acord de negociació col·lectiva d'eficàcia general».
Considera el Consell que la referència d'aquest precepte a «una norma
legal» remet a l'aplicació de les conseqüències jurídiques derivades de
la Directiva 2001/23 i de l'article 44 del Text Refós de l'Estatut dels
Treballadors, referides a la successió d'empreses, afirmant-se que el fet
que l'Administració recupere la prestació d'un servei i prenga la posició
d'ocupador no suposa la inaplicació de la Directiva, ni de l'article 44
TRET, si bé tampoc implica que la subrogació es produïsca de manera
automàtica, han de complir-se, per a això, els requisits que exigeixen
la legislació bàsica i el dret comunitari.
En relació amb el segon dels supòsits a què es refereix l'article 130.3 de la
LCSP, que la successió vinga establida per un conveni col·lectiu, el Consell
assenyala que és possible que els convenis col·lectius sectorials recullen en
les seues disposicions la subrogació perquè s'aplique per a aquells supòsits
en els quals no concórreguen els requisits objectius i subjectius de l'article
44 TRET, si bé, conforme a la doctrina del Tribunal Suprem, l'obligació de
subrogar el personal en virtut del conveni col·lectiu no pot ser imposada a
una Administració que no ha negociat aquest conveni.
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I el tercer supòsit de subrogació que planteja l'article 130.3 LCSP és
mitjançant un acord de negociació col·lectiva d'eficàcia general.
b) En concret, el supòsit contemplat en l'article 44 TRET.
En el dictamen es recorda que la regulació continguda en aquest
precepte legal és conseqüència de la normativa europea recollida en
la Directiva 2001/23/CE, de 12 de març, sobre el manteniment dels
drets dels treballadors en cas de traspàs d'empreses (DOCE, de 22 de
març de 2001).
El Consell reitera el que ja va declarar en els dictàmens 150 i 681/2018:
l'article 44 TRET s'aplica també, encara que expressament no ho
dispose, a les administracions públiques i resta d'entitats del sector
públic, tal com ho han considerat els tribunals espanyols i el Tribunal
de Justícia de la Unió Europea i com resulta de la Directiva 2001/23
transposada per aquest precepte, si bé la successió d'empresa no és una
conseqüència jurídica automàtica, perquè resulta imprescindible
complir les exigències recollides en aquell article: que es duga a terme
la transmissió d'una entitat econòmica que mantinga la seua identitat,
entesa com un conjunt de mitjans organitzats a fi de dur a terme una
activitat econòmica, essencial o accessòria, la qual cosa imposa
analitzar el tipus d'activitat que es prestarà de manera directa per
l'Administració.
Si l'activitat descansa fonamentalment en mitjans materials i
l'Administració recupera els elements essencials o béns indispensables
per a la prestació del servei, s'aplicaran les conseqüències jurídiques de
la successió d'empreses de l'article 44 TRET, fins i tot encara que els
béns que recupere l'Administració siguen de la seua propietat i haja
cedit el seu ús de manera temporal a l'empresa sortint.
I si l'activitat que es recupera descansa fonamentalment en la mà
d'obra, com succeeix en el sector de la neteja, la successió tindrà lloc
quan l'Administració se subrogue en una quantitat significativa de
contractes de l'empresa anterior.
És a dir, com assenyala el TJUE, la transmissió s'ha produir respecte
d'un conjunt organitzat i individualitzat de mitjans de producció amb
capacitat per a continuar l'explotació i, a més, és necessari que es
produïsca la continuïtat de l'activitat o servei.
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Traslladant els anteriors raonaments al supòsit concret que era objecte
de la consulta formulada, el Consell va concloure que pot mantindre's
l'existència d'una successió d'empresa després de la reversió del servei
públic de ressonància magnètica prestat per l'empresa privada, amb la
consegüent obligació de conducta a la subrogació del personal afectat
per aquesta successió, sense perjudici del dret d'opció que correspon als
treballadors afectats entre continuar en l'empresa contractista o
passar subrogats a l'Administració.

2.- Incorporació a l'administració del personal afectat per la reversió
del servei públic.
El Consell recorda que és aquesta una qüestió complexa com a
conseqüència de la insatisfactòria resposta que hi ha donat la
legislació estatal i la conseqüent dificultat de com fer compatibles els
principis d'accés a l'ocupació pública (publicitat, mèrit i capacitat) i el
principi d'estabilitat en l'ús del personal afectat per aquests
processos, dignes els dos de la mateixa protecció i recollits en la
Constitució (articles 103 i 40 CE).
Quan l'Administració decideix prestar directament el servei públic
sense acudir –després de l'extinció de la concessió o contracte– a una
nova licitació, es produeix una col·lisió entre dos sectors de
l'ordenament jurídic que determina que la reversió dels serveis públics
no estiga exempta de conflictivitat. L'absència d'una regulació legal
estatal que precise l'estatut jurídic d'aquesta mena de personal
subrogat propicia la generació de diferents conflictes jurídics del
personal subrogat amb les administracions públiques.
Recorda el Consell que els tribunals i la doctrina han intentat
solucionar la situació en què queda el personal subrogat amb dues
figures jurídiques, la de «personal laboral indefinit no fix» i la de
«personal a extingir», encara que cap de les dues està exempta de
controvèrsia jurídica.
La figura del «personal indefinit no fix» exigeix que la subrogació siga
imposada pels tribunals de l'ordre jurisdiccional social, i no és aplicable
a les societats mercantils de capital públic. A més, la successió
d'empreses no pot implicar una novació objectiva, mitjançant la
transformació de la mena de relació laboral que el personal manté amb
el contractista anterior.
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Per part seua, la figura del «personal a extingir», mancat de regulació
en la legislació estatal, queda avalada per la previsió normativa
continguda en l'article 7.4 de la Llei 10/2014, de Sanitat de la
Comunitat Valenciana.
El personal subrogat, excepte pacte en contra, seguirà subjecte al
contracte laboral i al conveni col·lectiu vigent, i amb la mateixa
vigència i condicions (estabilitat laboral, condicions laborals,
retribucions, etc.), a les quals estava subjecte al temps d'acordar-se la
subrogació legal.
Per a finalitzar, el Consell formula dues recomanacions de caràcter
general a l'Administració Pública que decidisca procedir a la reversió
del servei públic:
1.- És necessari que en l'expedient de reversió s'incorporen els informes
tècnics en els quals, amb base en dades, criteris i paràmetres objectius,
es justifique la necessitat i conveniència de la citada reversió i la seua
gestió directa per part de l'Administració Pública, i no sols des del punt
de vista social, sinó també des del punt de vista pressupostari i
d'estabilitat econòmica.
2.- L'acord de conducta a la subrogació del personal, encara que revista
la forma de «Decret», no és una disposició de caràcter general o
reglament, sinó un acte no normatiu que es troba subjecte al dret
laboral i sotmés al control de l'ordre jurisdiccional social.
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V

ELS INCENTIUS PER JUBILACIÓ ANTICIPADA DELS
EMPLEATS PUBLICS
El Consell ha analitzat durant l'any 2019, arran de diverses consultes
facultatives plantejades per ajuntaments, la qüestió de la legalitat de
les denominades ajudes per la jubilació anticipada de treballadors
públics.
La situació de base és la següent: un ajuntament per conveni col·lectiu
reconeix als seus treballadors el dret a percebre una determinada
quantitat en jubilar-se anticipadament i davant les sol·licituds
concretes es planteja la seua legalitat i la possibilitat de deixar els
convenis inaplicats de manera unilateral a la vista de la jurisprudència
recent sobre tals mesures.
Les preguntes formulades a aquest Consell fan necessari l'anàlisi de
les següents qüestions; en primer lloc la possibilitat legal d'incentivar
la jubilació anticipada; en segon lloc la seua naturalesa jurídica, i en
tercer lloc la naturalesa jurídica dels convenis col·lectius quan regulen
les condicions de treball de personal públic.

1. POSSIBILITAT LEGAL D'INCENTIVAR LA JUBILACIÓ
ANTICIPADA.
La possibilitat d'incentivar la jubilació anticipada té el seu origen en la
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública, la disposició addicional 21a de la qual expressa que «Les
comunitats autònomes i les corporacions locals, d'acord amb la seua
capacitat d'autoorganització, podran adoptar, a més de plans
d'ocupació, altres sistemes de racionalització dels recursos humans,
mitjançant programes adaptats a les seues especificitats, que podran
incloure totes o alguna de les mesures esmentades en els apartats 2 i
3 article 18 de la present llei, així com incentius a l'excedència
voluntària i a la jubilació anticipada».
Així el precepte, en exercici de la capacitat d'autoorganització de les
comunitats autònomes i corporacions locals, els permet adoptar
determinades mesures de racionalització dels seus recursos humans i
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entre aquestes de manera expressa reconeix la possibilitat d'incentivar
la jubilació anticipada.
Ara bé, partint de la possibilitat de comunitats autònomes i
corporacions locals d'incentivar la jubilació anticipada del seu
personal, ha de tindre's en compte que es tracta de mesures que s'han
d'adoptar com a instruments de racionalització dels seus recursos
humans, la qual cosa suposa que no es poden adoptar de manera
general, sinó únicament quan siga necessaris com a instrument que
compleix una finalitat determinada; racionalitzar els recursos humans
públics. En aquest sentit els dictàmens 190/2019, 684/2019 i 65/2020
van afirmar que «els premis per a incentivar la jubilació anticipada
s'emmarcarien dins de programes de racionalització dels recursos
humans, en funció de les necessitats de la Corporació, no com un premi
a favor del seu personal, sinó com una mesura la finalitat de la qual
serà la reducció del personal en una plantilla sobredimensionada.»
La possibilitat de negociar la percepció pel treballador d'una
determinada quantitat per jubilar-se de forma anticipada estaria
admesa en l'article 82. G) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
Així, la sentència 20 desembre de 2013 del Tribunal Suprem expressa
que «no estan excloses de la negociació que contempla l'article 37 de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (actualment contemplades en
l'article 82.g) del Reial decret legislatiu 5/2015 ja citat) les qüestions
relacionades amb les classes passives ni amb els funcionaris jubilats.»

2. NATURALESA DELS INCENTIUS A LA JUBILACIÓ
ANTICIPADA.
Resulta determinant, per les seues conseqüències, com es veurà més
endavant, analitzar si aquest tipus de mesures té caràcter social o
caràcter econòmic.
Aquesta qüestió ha sigut objecte d'anàlisi pels tribunals sense que
existisca unitat de criteri.
El Tribunal Suprem en la Sentència de 20 de desembre de 2013
considera que aquest tipus de mesures no retribueixen la prestació de
serveis sinó l'auxili dels empleats en determinades situacions de
necessitat, la qual cosa els atorga el caràcter de mesura assistencial.

124

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MEMÒRIA 2019

ELS INCENTIUS PER JUBILACIó ANTICIPADA DELS...

Així la referida Sentència assenyala el següent:
«Tota mesura d'acció social, com ho són les previstes en els articles 27,
28, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58 i 60 de l'Acord sobre Personal
Funcionari impugnats per l'Advocat de l'Estat, té un cost econòmic,
però això no comporta la necessitat de considerar-les retribucions
perquè la seua raó de ser i el seu règim de meritació és molt diferent.

Les retribucions són la contraprestació directa del treball professional
desenvolupat, i es reporten per la totalitat dels empleats públics amb
regularitat periòdica en un mateix import; mentre que les mesures
d'acció social no són compensació del treball realitzat sinó protecció o
ajuda de caràcter assistencial, que es generen o reporten quan es
produeixen contingències que col·loquen el beneficiari en una singular
o desigual situació de necessitat. La pròpia regulació tributària en
matèria d'IRPF ve a admetre la diferència entre l'una i les altres,
perquè si bé assenyala que els rendiments del treball són un
component de la renda gravada, dins d'aquest concepte genèric separa
el que són pròpiament retribucions (sous i salaris) i el que
constitueixen altres classes de meritacions econòmiques o prestacions
provinents del treball. I hi ha una última raó gens menyspreable: tota
mesura d'acció social té un cost econòmic, com ja s'ha avançat, pel que
equiparar-la amb les retribucions comportaria buidar de contingut
aquesta diferenciada matèria negociable que assenyala la llei.
És cert que la falta d'una regulació més detallada del contingut
d'aquestes mesures ha suscitat dubtes sobre la identificació d'aquestes,
i ha generat per això pronunciaments d'aquesta Sala no sempre
coincidents. Però la possible contradicció ha de decidir-se per l'actual
solució amb base en les raons que acaben d'apuntar-se.»
D'altra banda la Sentència del Tribunal Suprem de 20 de març de 2018
afirma el seu caràcter retributiu i, per tant, són conceptes no permesos
per la normativa en matèria de retribucions dels funcionaris públics.
Així la Sentència expressa el següent:
«Per descomptat, com diu la sentència de 20 de desembre de 2013
(cassació núm. 7680), no estan excloses de la negociació que contempla
l'article 37 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic les qüestions
relacionades amb les classes passives ni amb els funcionaris jubilats.
És igualment veritat que tota mesura assistencial pot comportar costos
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econòmics i que això no significa que hagen de ser considerades totes
retribucions. No obstant això, entén la Sala que els premis de jubilació
previstos en els articles 21 i 22 de l'Acord de 26 d'abril de 2011 del ple
de l'Ajuntament d'Icod de los Vinos no són mesures assistencials.
Es tracta de remuneracions diferents de les previstes per als
funcionaris de les corporacions locals per la legislació bàsica de l'Estat.
S'ha de reparar en què aquests premis no responen a una contingència
o infortuni sobrevinguts sinó que es reporten simplement per l'extinció
de la relació de servei funcionarial quan s'aconsegueix l'edat de la
jubilació forçosa o la necessària per a obtindre la jubilació anticipada.
No es dirigeixen doncs a compensar circumstàncies sobrevingudes de
la naturalesa de les que inspiren les mesures assistencials –això és,
determinants d'una situació de desigualtat– sinó que associen a un
supòsit natural, conegut i inevitable de la relació funcionarial, d'altra
banda no específic de l'Ajuntament d'Icod de los Vinos sinó comú a tota
la funció pública, una gratificació.
Suposen, doncs, una alteració del règim retributiu dels funcionaris de
les administracions locals que manca de cobertura legal i de justificació
i vulnera els preceptes invocats pel Govern de Canàries: els articles 93
de la Llei reguladora de les bases del règim local, 153 del Reial decret
legislatiu 781/1986 , i 1.2 del Reial decret 861/1986 (RCL 1986, 1368).
Així, doncs, el motiu ha de ser estimat i la sentència (JUR 2015,
213456) recorreguda anul·lada.»
A la vista de les sentències transcrites s'observa la rellevància de la
naturalesa jurídica d'aquestes mesures, perquè atorgar-los caràcter
retributiu suposaria la possibilitat de ser anul·lades pels tribunals, al
no estar contemplades en cap dels supòsits remuneratoris de la
legislació bàsica estatal.
En relació a aquesta qüestió, aquest Consell en els dictàmens
190/2019, 684/2019 i 65/2020 afirma el caràcter retributiu d'aquesta
mena de mesures assenyalant el següent:
«Atés el caràcter de la mesura estudiada, que es percep per l'extinció
del contracte de treball en arribar a una determinada edat i que no
respon a una situació de necessitat o desigualtat pròpia de les mesures
assistencials, aquest Consell entén que es tracta d'una mesura
retributiva que a més no s'emmarca en cap supòsit de reorganització de
personal de l'Ajuntament, sinó que es preveu en qualsevol moment per
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al personal laboral que es jubile de forma anticipada, per la qual cosa
ha de reconéixer-se, igual que s'afirma en la recent Sentència del
Tribunal Suprem de 20 de març de 2018, el seu caràcter de retribució,
estant subjecta a les limitacions assenyalades en l'article 18 de la Llei
de Pressupostos citada.»
En els referits dictàmens, es té en consideració les circumstàncies
concretes en les quals es concedeixen les mesures previstes en els
convenis del personal dels ajuntaments consultants, sent determinant
que es concedisquen per l'extinció d'un contracte, en arribar a
determinada edat sense respondre a cap situació de necessitat, per a
arribar, igual que el Tribunal Suprem en la Sentència de 20 de març de
2018, a la conclusió que tenen caràcter retributiu.
Això no suposa que la totalitat de mesures d'aquest tipus contemplades
en els convenis col·lectius tinguen caràcter retributiu, haurà
d'estudiar-se cadascuna d'elles i els requisits fixats per al seu
reconeixement per a poder analitzar el seu caràcter retributiu o social.
D'altra banda els dictàmens 190/2019, 684/2019 i 65/2020 van afirmar
que és inqüestionable el caràcter econòmic d'aquests premis i, per això,
la seua repercussió pressupostària, per la qual cosa el dret al
cobrament de la quantitat que corresponga estarà limitat al
compliment de l'assenyalat en les respectives lleis de pressupostos
vigents en el moment de la seua sol·licitud.

3. NATURALESA JURÍDICA DELS CONVENIS COL·LECTIUS
QUAN REGULEN LES CONDICIONS DEL PERSONAL PÚBLIC.
Els ajuntaments consultants van efectuar consultes facultatives
plantejant a aquest Consell si els articles dels convenis sobre els quals
es consulta i que reconeixen el dret dels treballadors a percebre una
quantitat en jubilar-se anticipadament, continuen vigents i aplicables
fins que es produïsca la seua anul·lació expressa, o si bé podria
l'Administració procedir directament a la seua inaplicació tenint en
compte els recents pronunciaments judicials que les consideren
retribucions i que per això anul·len els preceptes dels convenis
impugnats.
L'estudi d'aquesta qüestió ha de fer-se tenint en compte les diferents
classes de personal al servei dels ajuntaments, de manera que podem
estar davant un conveni que regule les condicions del personal laboral,
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davant un conveni que regule les condicions de treball del personal
funcionari o que regule les de tots dos.
Com es veurà posteriorment, resulta important fer aquesta
diferència a causa de les conseqüències que tindrà a l'hora de
determinar davant quina jurisdicció han de recórrer-se els acords
fixats en els referits convenis.
Analitzarem en primer lloc quan es tracta d'un conveni que regula les
condicions de treball del personal laboral.
Els convenis col·lectius són acords que emanen de la negociació
col·lectiva, subscrits pels representants dels treballadors i empresaris,
en aquest cas l'Ajuntament afectat, que fixen durant el temps de la
seua vigència, entre altres coses, les condicions de treball i els drets i
obligacions dels treballadors.
Els convenis col·lectius es troben regulats en el títol III de l'Estatut dels
Treballadors, aprovat pel Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
l'article 82 del qual, relatiu al seu concepte, assenyala el següent:
«1. Els convenis col·lectius, com a resultat de la negociació
desenvolupada pels representants dels treballadors i dels empresaris,
constitueixen l'expressió de l'acord lliurement adoptat per ells en virtut
de la seua autonomia col·lectiva.
(…)

3. Els convenis col·lectius regulats per aquesta llei obliguen tots els
empresaris i treballadors inclosos dins del seu àmbit d'aplicació i
durant tot el temps de la seua vigència.»
D'acord amb el precepte transcrit els convenis col·lectius regulats per
aquesta llei obliguen tots els empresaris i treballadors inclosos dins del
seu àmbit d'aplicació i durant tot el temps de la seua vigència.
Per això, davant la pregunta plantejada pels ajuntaments consultants
el Consell Jurídic Consultiu va expressar que estant vigent el Conveni
no pot ser inaplicat basant-se en un pronunciament judicial que no es
refereix a aquest.
Així en el Dictamen 190/2019 es va concloure que «estant vigent el
Conveni sobre condicions de treball del Personal Laboral al servei de

128

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MEMÒRIA 2019

ELS INCENTIUS PER JUBILACIó ANTICIPADA DELS...

l'Ajuntament d'Onil, l'Ajuntament haurà d'aplicar l'article 45 sense
que puga, de manera unilateral i amb base en una Sentència del
Tribunal Suprem que no es refereix al Conveni estudiat sinó a un altre
que res té a veure amb aquest, deixar inaplicat el precepte afectat.»
I conclou expressant que llevat que el conveni siga anul·lat de manera
expressa haurà de continuar aplicant-lo, havent d'acudir a la
jurisdicció competent per a procedir a la seua impugnació, sent aquesta
jurisdicció la social en tractar-se d'un conveni col·lectiu o impugnar el
conveni a través del procediment especial de conflicte col·lectiu.(SSTS
4/12/2000, 25/05/2002, 17/02 i 1/09/2004).
En aquest sentit el Dictamen 190/2019 va assenyalar el següent:
«En relació a la validesa dels convenis col·lectius l'article 90.5 de
l'Estatut dels Treballadors expressa que “Si l'autoritat laboral
estimara que algun conveni conculca la legalitat vigent o lesiona
greument l'interés de tercers, es dirigirà d'ofici a la jurisdicció social, la
qual resoldrà sobre les possibles deficiències prèvia audiència de les
parts, conforme al que s'estableix en la Llei 36/2011, de 10 d'octubre,
reguladora de la jurisdicció social.”»
I en aquest sentit es pronuncia el Consell Consultiu de Canàries, que
en el Dictamen 309/2013 va expressar que «no estem davant un acte
dictat en l'exercici d'una potestat administrativa, sinó davant uns
acords de l'Administració Local subjectes al dret laboral. La revisió
d'ofici ha de recaure sobre actes dictats per una Administració sobre
matèria el contingut de la qual siga administratiu i, en aquest cas, no
ho és perquè encara que són actes d'una Administració pública deriven
d'un Conveni Col·lectiu el coneixement del qual correspon a la
jurisdicció social. Ja com ha assenyalat el Tribunal Suprem correspon
a aquest ordre jurisdiccional conéixer de les impugnacions dels
convenis col·lectius per raó dels increments salarials en ells previstos,
sense que concórreguen circumstàncies excepcionals que justifiquen
una solució diferent Per tant, no procedeix revisar els actes de la
Corporació Local de mera execució de disposicions derivades d'un
Conveni Col·lectiu, sinó que, atés l'objecte sobre el qual versa la
matèria, haurien d'aplicar-se les corresponents lleis de pressupostos
generals de l'Estat.”»
En segon lloc procedeix analitzar quan es tracta d'un conveni que
regula les condicions de treball del personal funcionari.
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El dret a la negociació col·lectiva dels funcionaris es troba reconegut en
l'article 149 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la funció pública de la
Comunitat Valenciana que assenyala el següent:
«El personal empleat públic té dret a la representació, a la negociació
col·lectiva per a la determinació de les seues condicions de treball i a la
participació institucional, de conformitat amb la legislació bàsica
estatal i el que disposa el present títol. En el cas del personal laboral,
l'exercici d'aquests drets es regirà per la normativa d'aquest caràcter,
sense perjudici d'aquells preceptes que de manera expressa li siguen
aplicable.»
I l'article 154 de la citada Llei es remet a la legislació bàsica estatal
assenyalant que «Els pactes i acords, s'ajustaran al règim establit en la
legislació bàsica estatal».
A nivell estatal és l'article 15 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic el que
reconeix, com a dret individual exercit col·lectivament dels empleats
públics, la negociació col·lectiva i la participació en la determinació de
les condicions de treball.
I l'article 33 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic expressa el següent:
«1. La negociació col·lectiva de condicions de treball dels funcionaris
públics que estarà subjecta als principis de legalitat, cobertura
pressupostària, obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i
transparència, s'efectuarà mitjançant l'exercici de la capacitat
representativa reconeguda a les organitzacions sindicals en els articles
6.3.c); 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost (RCL 1985,
1980), de llibertat sindical, i el que preveu aquest capítol.»
Tal com assenyala el precepte transcrit, els acords fruit de la negociació
col·lectiva estan subjectes al principi d'obligatorietat, per això també
en aquest cas ha de concloure's que els pactes resulten d'obligat
compliment per a l'administració, sense que puga deixar-lo inaplicat de
manera unilateral o basant-se en una sentència que anul·la un altre
conveni diferent, i s’ha de procedir a la impugnació del conveni si
considera que infringeix la legalitat vigent.
Així el Dictamen 65/2020 va expressar que «estant vigent l'Acord
estudiat sobre condicions de treball del Personal Funcionari al servei
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de l'Ajuntament de Vila-real, l'Ajuntament haurà d'aplicar l'article 14
sense que puga, de manera unilateral i amb base en sentències del
Tribunal Suprem que no es refereixen al Conveni estudiat sinó a un
altre que res té a veure amb aquest, deixar inaplicat el precepte
afectat.
En el cas que l'Ajuntament considere que l'article 14 vulnera la
legislació vigent podrà procedir a la seua impugnació davant la
jurisdicció competent.
En relació a aquesta qüestió, en tractar-se d'un acord que regula les
condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament i en
virtut de l'article 9.1 de la Llei orgànica del Poder Judicial i 1 de la Llei
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa la funció de control de la
legalitat dels pactes i acords és atribuïda a la jurisdicció contenciosa
administrativa.»
Per tant, quan el Conveni que es vol impugnar afecte personal
funcionari la jurisdicció competent serà la contenciosa administrativa.
En qualsevol cas, ha de concloure's, que tant si es tracta de preceptes
de convenis que regulen les condicions de treball de personal laboral o
de personal funcionari, en tots dos casos tenen caràcter obligatori per
a l'Administració, concloent els dictàmens 190/2019, 684/2019 i
65/2020 amb la impossibilitat de conducta a la seua inaplicació de
manera unilateral, i és necessària la seua impugnació per a poder
declarar-los nuls.
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LA RECLAMACIÓ D'HONORARIS PROFESSIONALS A
TRAVÉS DE L'ACCIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ
I. Principis generals de la responsabilitat patrimonial.
La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques
respon, en el nostre sistema, al principi consagrat en els articles 106.2
i concordants de la Constitució Espanyola, i configurada en l'article 139
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, hui
recollit en l'article 32 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic.
Així l'article 106.2 de la Constitució preveu la responsabilitat
patrimonial de l'Administració sols quan el mal és imputable al
funcionament dels serveis públics i quan el particular pateix una lesió
efectiva.
La jurisprudència ve reiteradament exigint per a apreciar responsabilitat
patrimonial de les administracions públiques, que el particular patisca
una lesió en els seus béns o drets que no tinga obligació de suportar i que
siga real, concret i susceptible d'avaluació econòmica, que la lesió siga
imputable a l'Administració i conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics, existint una relació de causa efecte entre el
funcionament del servei i la lesió, sense que aquesta siga produïda per
força major. En els termes emprats pel legislador, ha de tractar-se d'un
mal que els particulars no tinguen el deure jurídic de suportar d'acord
amb la llei (article 141, apartat 1, de la Llei 30/1992).
És necessari provar que tals danys porten causa directa i immediata
del funcionament normal o anormal del servei públic, i pesa sobre la
persona reclamant la càrrega d’aquesta la qual ha d'interposar la
reclamació dins del termini d'un any que prescriu l'article 67 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre.
El nexe causal, que haurà de ser apreciat de manera casuística, exigeix
segons doctrina ja consolidada i tradicional del Tribunal Suprem, que
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siga directe, immediat i exclusiu, d’acord amb el que disposa l'article 32
de la Llei 40/20015, d’1 d'octubre.
El supòsit que analitzarem és el de la reclamació instada exercitant
l'acció de responsabilitat patrimonial pel crebant econòmic derivat de
les despeses de lletrat en un procediment econòmic administratiu, o les
costes processals d'un procediment contenciós administratiu, del qual
ha resultat l'anul·lació d'un acte de l'Administració.

II. Despeses processals reportades en el procediment econòmic
administratiu.
No ha sigut pacifica ni unànime la jurisprudència en la qüestió de la
indemnització pels honoraris de lletrat reportats en els procediments
seguits per a l'anul·lació d'un acte administratiu.
El Tribunal Suprem va reconéixer, en la seua sentència de 18 de març
de 2000, que no ha rebut una resposta jurisprudencial uniforme, i que
«hem de diferenciar les despeses hagudes en la via administrativa
prèvia de les costes causades en els processos judicials: Respecte dels
primers, al no existir una norma específica per a la seua atribució i
pagament, considerem que procedeix incloure'ls com un dels possibles
conceptes indemnitzables en ser declarada la responsabilitat
patrimonial de l'Administració com a conseqüència de l'anul·lació dels
seus actes o disposicions…»
En principi res obsta al fet que puguen considerar-se indemnitzables
aquestes despeses per la via de la declaració de la responsabilitat
patrimonial de l'Administració.
Una primera tesi considerava que, guanyada la reclamació en la via
economicoadministrativa, sempre cal indemnitzar les despeses
d'advocat, perquè tal doctrina considera l'èxit de la pretensió
demostratiu del caràcter imprescindible que va tindre l'assistència
lletrada, sempre tècnicament complexa i conseqüentment, no pot
demanar-li a l'administrat, que suporte les despeses causades per
tal assistència quan la seua pretensió ha sigut completament
estimada.
La nova línia jurisprudencial estima que no procedeix considerar
antijurídic el detriment patrimonial patit per un ciutadà que retribueix
al professional que l’assisteix per a impugnar un acte de
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l'Administració tributària pel sol fet de la seua anul·lació en la via, si
aquest ( l'acte) es manté dins d'uns marges raonats, no bastant amb la
mera anul·lació perquè nasca el deure de reparar, sinó que la lesió pot
qualificar-se d'antijurídica i, per tant indemnitzable, únicament si
concorre un plus, consistent en l'absència de motivació i en la falta de
racionalitat de l'acte administratiu.
Les sentències del Tribunal Suprem de 14 de juliol i 22 de setembre de
2008, que resolen sengles recursos de cassació per a la unificació de
doctrina, assenyalen que quan un obligat tributari, valent-se d'un
assessorament específic i retribuït, obté de l'Administració, bé en la via
de gestió, bé en l'economicoadministrativa, l'anul·lació d'un acte que
l'afecta, ha de suportar el detriment patrimonial que la retribució
comporta si l'actuació administrativa enfront de la qual ha reaccionat
es produeix dins dels marges ordinaris o dels estàndards esperables
d'una organització pública que ha de servir els interessos generals,
amb objectivitat, efectivitat i ple sotmetiment a la llei i al dret, eludint
tot indici d'arbitrarietat. I estimen que, per a apreciar l'antijuridicitat
del perjudici, cal tindre en compte «elements de molt diversa factura»,
que van des de la mena de potestat que exercita l'Administració en el
cas concret, fins a les concretes característiques personals de l'afectat
per l'actuació administrativa.
En aquest mateix sentit el Tribunal Suprem, Sala contenciosa
administrativa, Secció 4a en Sentència d'1 desembre 2009 recaiguda en
el recurs de cassació per a unificació de doctrina, reitera la doctrina
abocada en la sentència de 14 de juliol de 2008 resolent la controvèrsia
sobre la divergència esdevinguda en pronunciaments de l'avantdita
Secció incidint:
«… Doncs bé, ningú discuteix que en els supòsits analitzats per les
sentències en conflicte, l'Administració tributària va causar un mal
patrimonial real, efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en
els administrats, els qui van reclamar en el termini d'un any, conforme
preceptua l'article 142, apartat 5, de la Llei 30/1992. La discrepància i
el punt d'inflexió, determinant del canvi de doctrina i que ha provocat
aquest recurs per a la seua unificació, es troba en l'apreciació del
requisit de la lesió, que ha de ser antijurídica (…).

Ja en aquesta anàlisi, la primera conclusió que s'ha d'assentar, sobre
la qual també existeix acord, consisteix en el fet que l'antijuridicitat de
la lesió no desapareix per la circumstància que per a actuar davant els
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òrgans tributaris de gestió o de revisió no resulte preceptiva
l'assistència lletrada.
(…)
En resum, i d'aquesta manera avancem cap a la resolució del dilema,
quan un obligat tributari, valent-se d'un assessorament específic i
retribuït, obté de l'Administració, bé en la via de gestió, bé en
l'econòmica administrativa, l'anul·lació d'un acte que l'afecta, ha de
suportar el detriment patrimonial que la retribució comporta si
l'actuació administrativa enfront de la qual ha reaccionat es produeix
dins dels marges ordinaris o dels estàndards esperables d'una
organització pública que ha de servir els interessos generals, amb
objectivitat, efectivitat i ple sotmetiment a la llei i al dret, eludint tot
indici d'arbitrarietat (articles 103, apartat 1, i 9, apartat 3 , de la
Constitució).
(…) En la descripció de la posició de l'administrat enfront d'una lesió,
a fi de qualificar-la com a antijurídica i, per consegüent,
d'indemnitzable, intervenen també matisos personals, que coadjuven a
perfilar-la, sense que per això s'introduïsca cap “caire subjectivista” en
la construcció de la responsabilitat patrimonial de les administracions
públiques. No existeix “igualitarisme” en aquest àmbit, perquè davant
una mateixa realitat no tots els subjectes se situen en igual posició.
Sembla tan evident que resulta superflu subratllar-ho: no pot
equiparar-se a l'efecte d'analitzar si queda jurídicament obligat a fer
front a la minuta dels professionals que ha contractat per a obtindre
la raó en la via administrativa, un subjecte passiu d'un impost,
persona física, que es relaciona esporàdicament amb els òrgans
tributaris i que, davant un requeriment, un procediment d'inspecció o
una liquidació, es veu obligat a buscar un assessorament ad hoc, amb
una societat, organització complexa, habituada, per la seua activitat,
a entrar en conflicte amb la hisenda pública i que, fins i tot, compte
en plantilla amb professionals que, arribada l'ocasió, intervenen en la
seua defensa o que té contractat, en règim de “conducta”, un
assessorament extern.
Aquestes condicions personals, juntament amb les circumstàncies
objectives traçades en el fonament anterior, han de ponderar-se per a
inferir, en un cas concret, si el perjudici consistent en els tan repetits
honoraris d'advocat constitueix una lesió patrimonial antijurídica i,
per tant, indemnitzable en virtut del principi que proclama, al més alt
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nivell (article 106, apartat 2, de la Constitució), la responsabilitat
patrimonial de les administracions públiques…»
Aquesta línia jurisprudencial és reiterada pel Tribunal Suprem Sala
contenciosa administrativa, Secció 4a Sentència de 15 juny 2010.
El Consell d'estat en l'expedient núm. 451/2013 resolució de data
18/07/2013:
«En segon lloc i pel que fa a les despeses d'assistència de lletrat en la via
economicoadministrativa, és doctrina constant d'aquest Consell (entre
molts altres, dictàmens 1.150/2002, de 27 de juny de 2002; 957/2004, de
20 de maig de 20041; 696/2006, de 5 d'octubre de 2006; 2.095/2007, de
22 de novembre de 2007; 427/2009, de 23 d'abril; 1.736/2009, de 5 de
novembre de 2009, i 542/2012, de 19 de juliol de 2012) la que, com a
regla general, no resulten indemnitzables. I això per entendre's que en
la relació de causalitat intervé en aquests supòsits un element estrany,
com és la voluntat del propi reclamant, al no ser obligada l'actuació
lletrada en aquest procediment. Únicament quan concorren
circumstàncies excepcionals s'ha modulat la regla anterior en el sentit
de considerar indemnitzables algunes de tals despeses.»
Aquesta institució, per tant, acull com a regla general la desestimació
de la indemnització per les despeses suportades pel reclamant en
concepte d'honoraris de lletrat en la via prèvia a la contenciosa
administrativa, i només en el cas que es consideren «despeses
necessàries», atesa la casuística de l'assumpte concret es decanta per
la seua indemnització.

III. Costes processals derivades del procediment contenciós
administratiu.
En el procés contenciós administratiu mai va regir el criteri del
venciment objectiu, sinó el subjectiu o de temeritat. Tant en la Llei de
27 de desembre de 1956, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el seu article 131.1, com en el posterior article 139.1
de la Llei 29/1998 s'establia la imposició de costes «…a la part que
sostinguera la seua acció o interposara els recursos amb mala fe o
temeritat.»
Després de la reforma introduïda per la Llei 37/2011, l'article 139.1 va
adoptar la següent redacció:
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«En primera o única instància, l'òrgan jurisdiccional, en dictar
sentència o en resoldre per acte els recursos o incidents que davant
aquest es promogueren, imposarà les costes a la part que haja vist
rebutjades totes les seues pretensions, llevat que aprecie i així ho
raone, que el cas presentava seriosos dubtes de fet o de dret».
Amb això s'acull el criteri del venciment objectiu, igual que per al
procés civil introdueix l'article 394.1 de la Llei d'enjudiciament Civil.
No obstant això, en totes dues jurisdiccions s'estableix l'excepció de la
no imposició de costes a la part vençuda quan «existeixen seriosos
dubtes de fet o de dret» sent l'òrgan que jutge el que haja d'apreciar-lo.
El Tribunal Suprem va reconéixer, en la seua sentència de 18 de març
de 2000, anteriorment citada que «Quant a les costes processals, en
existir un règim propi per a decidir sobre la seua imposició als
litigants, entenem que el pronunciament que sobre aquest tema s'ha de
contindre en la sentència anul·lativa de l'acte o disposició impedeix la
seua reclamació ulterior quan s'exercita separadament l'acció per
responsabilitat patrimonial de l'Administració.»
En l'ordre contenciós-administratiu, és pràctica habitual la limitació de
les costes en sentència, a l'empara de l'article 139.3 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
(«La imposició de les costes podrà ser a la totalitat, a una part
d'aquestes o fins a una xifra màxima»).
En aquest sentit el Consell d'Estat en el número d'expedient: 273/2010
resolució de data 15 d'abril del 2010, seguint el criteri d'anteriors (per
tots, dictamen del Consell d'Estat número 1.150/2002, de 27 de juny de
2002) indica:
«Pel que fa a les despeses de representació processal, no procedeix la seua
reparació tenint en compte que la sentència no va fer expressa imposició
de costes. És reiterada la jurisprudència que declara la improcedència
d'incloure tals despeses entre les partides o conceptes indemnitzables en
matèria de responsabilitat patrimonial (entre altres, SSTS de 2 de febrer
de 1993, de 12 de novembre de 1998, de 18 d'abril de 2000 i de 8 de febrer
de 2003). També la doctrina del Consell d'Estat afirma que les despeses
processals tenen una específica via de rescabalament, com és la
condemna en costes, sense que siga possible la seua posterior reclamació
a la part que no va ser condemnada a pagar-les».
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Seguint la doctrina exposada, les costes processals queden fora de la
reclamació per responsabilitat patrimonial, ni en el cas que les
despeses processals suportades pel reclamant hagen sigut superiors a
les reconegudes en la sentència, per ser competència del Tribunal que
sentencia imposar-les o no i en el seu cas fins quina quantitat, sent un
pronunciament de la sentència anul·lativa.

IV. Doctrina del Consell Jurídic Consultiu sobre reclamació per via de
responsabilitat patrimonial de les despeses de lletrat reportades en
procediment administratiu.
En relació amb les despeses ocasionades per l'assistència de lletrat, en
la via administrativa, aquest Consell ja en el seu dictamen 119/1999
feia un estudi detallat i sintetitzava la doctrina del Consell d'Estat fins
a aquesta data, assenyalant el canvi de la doctrina, que en aquest
moment negava reiteradament el rescabalament dels honoraris
professionals quan aquests estaven generats en procediments en els
quals legalment no era preceptiva la intervenció de lletrat, i amb
examen de la Sentència del Tribunal Suprem de 4 d'abril de 1997, que
reconeixia la susceptibilitat de ser indemnitzables els citats honoraris,
el dictamen concloïa dient que «seran indemnitzables, no totes les
despeses generades per a la defensa, sinó només aquelles que estiguen
justificades per les circumstàncies concretes de l'assumpte discutit i les
circumstàncies personals de qui ha causat la despesa, per a defensar
els seus propis interessos i sempre que les despeses originades
gaudisquen de la nota d'adequació i proporcionalitat respecte del
supòsit per a la defensa del qual s'han generat».
Aquest criteri ha sigut el seguits posteriorment i així en el dictamen
número 227/2005 s'assenyalava que si bé la doctrina del Tribunal
Suprem venia estimant que no eren despeses indemnitzables els
honoraris de lletrat, «últimament el propi Tribunal, l'Audiència
Nacional i el Consell d'Estat, entenen que encara que la intervenció dels
professionals és de caràcter voluntari, tal voluntarietat, que si bé és
certa a efectes jurídics, a efectes fàctics, que són els que importen en la
relació causal indemnitzatòria, la necessitat de comptar amb
assessorament jurídic és evident donada la complexitat de l'assumpte
pel que no caldria rebutjar sense més la pretensió i s’han d'aplicar les
lleis tenint en compte la realitat; és a dir, que de fet tal assistència és
imperativa una vegada comprovada la complexitat dels procediments
impugnatoris i l'especialització dels funcionaris i òrgans administratius
davant els qui han de desenvolupar-se tals procediments».
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En el supòsit estudiat en el referit dictamen es va considerar perjudicat
un particular, que va presentar l'any 2000 reclamació davant el
Tribunal Econòmic Administratiu Regional de València, a causa d'un
error existent, de tal manera que amb l'actuació de l'Administració no
li cabia més alternativa al reclamant, donada la falta d'audiència
prèvia, que recórrer davant els tribunals economicoadministratius a fi
que esmenaren l'error patit per l'Administració, i encara que no fora
complex l'assumpte, tractant-se d'un mer error, també és cert que
aquest error podria haver-se evitat per l'Administració, a més, si no
s'haguera infringit el procediment i se li haguera donat audiència a
l'interessat, les simples al·legacions d'aquest davant la pròpia oficina
recaptatòria hagueren evitat la liquidació practicada, perquè s'hauria
posat de manifest en aquest tràmit l'error patit per l'Administració.
Per tant, es va valorar l'actuació de l'Administració entenent-se que no
va respondre als paràmetres de racionalitat exigibles, amb trencament
de les normes procedimentals, per la qual cosa existeix una
antijuridicitat i nexe causal amb el crebant econòmic patit per
l'administrat, que dona lloc a la indemnització, a més de valorar-se
l'import reclamat pel concepte de pagament d'honoraris de lletrat, com
ajustat i prudent.

V. Doctrina del Consell Jurídic Consultiu sobre reclamació per la via de
la responsabilitat patrimonial de les costes processals reportades en
procediment contenciós administratiu.
L'any 2019 entre altres s'ha pronunciat en relació amb el tema que ens
ocupa en els dictàmens número 228/2019 i 356/2019.
Quant a la legitimació activa, s'han considerat legitimades les persones
demandants en els procediments judicials seguits i que són la causa de
la petició indemnitzatòria per part de les persones interessades.
Quant a la legitimació passiva, correspon a l'Administració
responsable de l'acte que es va declarar nul.
En relació amb el fons, els interessats van presentar la sol·licitud
d'indemnització per l'anul·lació de la resolució aprovatòria de la
modificació puntual d'un pla parcial, anul·lada per Sentència del
Tribunal Suprem de data d'1 de març de 2016, dictada per la Secció
Cinquena de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem,
en la qual es condemna l'Administració imposant-li les costes amb un

140

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MEMÒRIA 2019

LA RECLAMACIó D'HONORARIS PROFESSIONALS...

límit quantitatiu, en un supòsit i sense imposició de costes en altres
procediments.
Ens trobem davant reclamacions per a recuperar les despeses
d'assistència jurídica retribuïdes a fi d'obtindre la revocació d'un acte
de l'administració. Hem de considerar com a punt de partida que, en
virtut de l'article 142, apartat 4, de la Llei 30/1992, (anteriorment
l'article 40, apartat 2, de la Llei de règim jurídic de l'administració de
l'Estat, de 26 de juliol de 1957), l'anul·lació en la via administrativa o
jurisdiccional d'un acte o d'una disposició de l'Administració no
pressuposa el dret a indemnització, la qual cosa implica tant com dir
que hi haurà lloc a ella sempre que es complisquen els requisits
precisos i als quals s'ha fet referència en els principis generals de la
responsabilitat patrimonial.
Seguint la constant i reiterada jurisprudència citada s'han desestimat,
indicant en el dictamen 356/2019 que:
«Resta referir-se a la sol·licitud de despeses suportades amb motiu dels
processos judicials. Com ja ha declarat aquest Òrgan Consultiu, la
reclamació de les despeses que a la part reclamant li haja provocat la
tramitació de processos judicials és una qüestió que resulta aliena a la
responsabilitat patrimonial de l'administració. La imposició o no del
pagament de les costes a l'administració és de la incumbència exclusiva
del Tribunal davant el qual se segueix el procés judicial, qui farà el
corresponent pronunciament conforme als criteris establits en la llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En el cas que
el Tribunal haguera imposat el seu pagament a l'administració
demandada, és en el procés judicial en el qual s'haja produït tal
pronunciament on ha de reclamar-se el seu pagament. I en el cas que
l'administració demandada no haguera sigut condemnada al pagament
de les costes processals, no se li podrà exigir el seu pagament en
aquesta via, ja que, com s'ha dit, aquesta qüestió haurà sigut resolta
en el propi procés judicial pel Tribunal, el qual, aplicant els criteris
legals sobre aquesta matèria, haurà decidit que no resultava procedent
imposar el seu pagament a l'administració.

De la seua sol·licitud, es desprén que no concorren en aquest cas els
pressupòsits que originarien l'aparició d'un deure jurídic
d'indemnitzar-los, ja que sobre la base de l'exposat i atesos els informes
emesos pel Servei de Règim Jurídic i Inspecció Territorial de la
Conselleria consultant i per l'Entitat d'Infraestructures de la
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Generalitat considerem que ni els danys físics, ni els danys morals són
conseqüència directa de l'acció duta a terme per la Generalitat
Valenciana, ni els reclamants han demostrat l'existència d'una lesió
efectivament produïda de manera antijurídica per la Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori».
En tots aquests supòsits li correspon al jutjador que dicte la sentència
anul·lant l'acte administratiu valorar la imposició de les costes del
procediment a l'Administració, i si escau limitar el seu import.

VI. Conclusió.
Quant a la procedència d'indemnitzar, en el seu cas, els honoraris
professionals corresponents a la via contenciosa administrativa, la
resposta ha de ser negativa a la vista de la reiterada jurisprudència i
doctrina legal del Consell d'Estat sobre aquesta qüestió. En particular,
es considera que en tals supòsits no cal apreciar l'existència de lesió en
sentit tècnic en tractar-se de despeses processals que tenen una via
específica de rescabalament, com és la condemna en costes i mai fora
d'aquestes, i si no existira pronunciament exprés sobre costes, les allí
causades són imputables a cadascuna de les parts litigants, sense que
siga possible la seua posterior reclamació a la part que no va ser
condemnada en el moment en què això era possible.
En relació amb les despeses derivades de la defensa en via
administrativa, la naturalesa d’aquesta ha determinat que, en la
realitat dels fets, siga majoritària la seua tramitació amb l'assistència
d'un professional, lletrat o assessor, perquè la seua conducció escapa
habitualment a la diligència i coneixements exigibles a un administrat.
Per a apreciar si existeix el detriment patrimonial que el recurrent no
té el deure de suportar, la qual cosa constituiria una lesió antijurídica,
es requereix l'anàlisi de l'índole de l'activitat administrativa i si respon
als paràmetres de racionalitat exigibles i si, malgrat la seua anul·lació,
la decisió administrativa reflecteix una interpretació raonable de les
normes que aplica, encaminada a satisfer les finalitats per a les quals
se li ha atribuït la potestat que exercita, l'administrat està obligat a
suportar el crebant econòmic que puga haver patit.
Una vegada determinada l'existència d'una lesió antijurídica per
absència de motivació i falta de racionalitat de l'acte administratiu, no
han d'entendre's indemnitzables totes les despeses generades per a la
defensa, perquè haurà de tindre's en compte la situació personal de qui
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ha causat la despesa, la qual cosa la jurisprudència determina com a
«posició de l'administrat» i les seues condicions personals i, d'altra
banda i especialment, els honoraris de lletrat també han d'estar
justificats per les circumstàncies concretes de l'assumpte discutit i ser
adequats i proporcionats.
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VII

L'EMPADRONAMENT COM A CRITERI VALORATIU EN
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS NO
OBLIGATORIS
Durant l'any 2019 es van plantejar a aquest Consell, per via de
consulta facultativa conforme al que disposa l'article 9 de la Llei
10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana, dues qüestions específiques d'índole
local en referència a la prestació obligatòria de determinats serveis
públics no obligatoris, en concret el servei de guarderia i la piscina
coberta.
Els punts controvertits als quals al·ludien les consultes es concretaven
en les següents preguntes:
Dictamen 32/2019:
«Pot l'Ajuntament exigir a l'alumnat estar empadronat en aquesta
ciutat per a ser admés a les escoles infantils?»
Dictamen 715/2019:
«Que a causa de l'alta afluència d'usuaris a les escoles esportives s'ha
comprovat que assisteixen moltes persones de municipis limítrofs. Si
bé és cert que l'ordenança estableix la mateixa taxa per als
empadronats que per als no empadronats, se'ns ha plantejat la
possibilitat de si és possible establir un termini d'inscripció previ per
als empadronats, o obrir un únic termini en el qual es done preferència
als empadronats respecte dels forans.»
Els serveis públics als quals es refereixen les qüestions plantejades
tenen en comú, el referir-se a serveis públics no obligatoris i no
exigibles per llei, prestats dins de la competència local que habilita
l'article 25 i 28 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, de 2 d'abril,
que fan referència a les activitats tant pròpies com complementàries,
sent serveis fora del catàleg mínim de serveis a prestar de l'article 26.1
de la Llei de bases de règim local.
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En el nostre Dret local no comptem amb una noció precisa de servei
públic. Es pot assumir implícitament que el servei públic és una
activitat prestacional a favor dels veïns o ciutadans en general.
Tradicionalment s'ha considerat que els serveis públics locals es
refereixen a necessitats essencials dels ciutadans. I certament que
gran part dels serveis locals, com la gestió de residus urbans, el
transport públic de viatgers o el proveïment d'aigua potable són
essencials per a la vida en comunitat. Però aquesta nota
d'essencialitat no és pròpiament normativa. L'article 85 de la Llei de
bases de règim local tan sols exigeix que «els serveis públics locals es
corresponguen amb competències també locals ». Així que,
l'establiment d'un servei públic (més enllà dels serveis mínims
obligatoris de l'article 26 de la LBRL) és una opció política de cada
govern local, la qual cosa admet valoracions molt diverses del que és
necessari, convenient o oportú en cada comunitat local, fins hui, no
interessava limitar l'accés als serveis als empadronats a fi
d'amortitzar les inversions realitzades.
És evident la transformació actual dels poders públics que s'han
convertit en autèntics proveïdors de serveis públics, deixant d'un costat
la seua posició inicial de mers proveïdors de serveis públics mínims o
essencials, i prestant serveis no essencials en règim de competència
amb l'àmbit privat. Superada la fase inicial que cada municipi tinguera
els seus propis serveis o que existiren duplicitat d'instal·lacions o
serveis en municipis contigus, seguit de l'època de crisi econòmica, que
va portar a adoptar mesures de racionalització i contenció de la
despesa pública, per imperatiu legal amb la modificació de la LBRL per
la Llei 27/2013, 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local, que va intentar reconduir les competències
«espontànies» dels municipis i racionalitzar el procés d'atribució de
competències als ens locals per l'Estat i les comunitats autònomes, com
un dels mitjans d'aconseguir la disciplina pressupostària conforme al
mandat constitucional de l'article 135.
Mitjançant la prestació de serveis públics i l'exercici de la iniciativa
publica econòmica, les entitats locals duen a terme una activitat de
provisió de béns i serveis als ciutadans. Ha sigut una constant
municipal, que els ajuntaments presten més serveis que els mínims
regulats per la llei, conforme a l'autonomia local i a les necessitats
veïnals, però sense que això supose l'exigibilitat d'aquests, conforme
prescriu l'article 18.1.g de la LBRL/1985: «Són drets i deures dels
veïns: g) Exigir la prestació i, en el seu cas, l'establiment del
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corresponent servei públic, en el supòsit de constituir una competència
municipal pròpia de caràcter obligatori.»
El nostre legislador bàsic, a través de la Llei de bases de règim local,
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reconeix als municipis una sèrie de potestats
per a l'exercici de les seues competències, com la d'autoorganització, la
tributària, financera, de programació i planificació. Així mateix,
l'article 25.1 d'aquesta Llei assenyala que:
«El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les
seues competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar els
serveis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.»
En la mateixa línia, en l'article 26, atesa la població, fixa uns serveis
públics mínims que tot municipi ha de prestar, com és el proveïment
d'aigua, el clavegueram, la pavimentació de camins, etc., serveis
essencials on no pot existir criteri jurídic diferenciador i vàlid entre
empadronats i no empadronats, per així exigir-ho la llei i per la seua
naturalesa d'essencials. En canvi hi ha altres competències impròpies,
complementàries o espontànies que permeten ampliar les
competències pròpies dels municipis, i on els serveis públics es creen i
organitzen sobre la base de la satisfacció d'interessos individuals dels
seus veïns, únics que poden exigir aquest tipus de serveis públics, com
així ho reflecteix l'article 28 LBRL: «Els municipis poden realitzar
activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions
públiques i, en particular, les relatives a l'educació, la cultura, la
promoció de la dona, l'habitatge, la sanitat i la protecció del medi
ambient» i l'article 30 del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, de 17 de juny de 1955: «Les corporacions locals tindran plena
potestat per a constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de
la seua competència, tant en l'ordre personal com en l'econòmic o en
qualssevol altres aspectes, conformement a la Llei de règim local i als
seus reglaments i altres disposicions d'aplicació.»
No obstant això la nostra jurisprudència ha fixat un límit
infranquejable en l'àmbit tributari local, sobre la base dels articles 31.1
de la nostra Constitució i article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, sí que han sigut poc inclinats i contraris a fixar dues
quanties diferents, una per als residents i una altra per als forans, per
anar contra el principi de justícia o distribució en funció de la capacitat
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econòmica. Pel que l'administració municipal, no podrà fixar quotes
tributàries diferents sobre la base de l'empadronament.
Així, el Dictamen 32/2019 manifestava que: «(…) l'entitat local pot
delimitar el seu àmbit d'actuació en la prestació dels serveis municipals
al seu àmbit territorial i a la seua població (residents), imposant per a
l'accés a aquests centres d'educació infantil el requisit que l'alumnat
estiga empadronat en el seu municipi a fi de poder ser admés a les
escoles infantils, de la mateixa forma que l'administració autonòmica,
en relació amb els centres docents sostinguts amb fons de la
Generalitat, delimita el seu àmbit territorial d'aplicació i les àrees
d'influència de cada centre docent (articles 5 i 7 del Decret 40/2016)…»
En la mateixa línia, el Dictamen número 715/2019:
«(…) L'efecte jurídic que es deriva de la inscripció en el padró és el de
l'adquisició de la condició de veí, les conseqüències de la qual en
matèria de drets i deures es contemplen en l'article 18 de la LBRL, en
l'apartat g) de la qual parla del dret a exigir la prestació i, en el seu cas,
l'establiment del corresponent servei públic. Res obsta a establir
mesures organitzatives que prioritzen els seus veïns i veïnes, ja que no
suposa un avantatge competitiu o una limitació d'accés als serveis
municipals, ni menys encara una discriminació, podent-se implantar
mesures d'organització que prioritzen els empadronats sobre els que no
ho estan, així com un altre tipus de mesures com la implantació de
bons de piscina només per a empadronats, ja que són aquestes
instal·lacions municipals les que han sigut sufragades amb l'esforç
fiscal dels veïns, ja que l'usuari del servei no veí manca d'un dret
d'accés en termini o temps fix, actuant com a factor determinant la
capacitat del servei per a atendre noves peticions d'accés.»
Per tant, tal com precisen els esmentats dictàmens, dins de l'àmbit
d'actuació dels ajuntaments i en l'exercici de les seues competències
diferents de les pròpies i no obligatòries, poden adoptar mesures que
prioritzen l'empadronament en l'acompliment d'aquests serveis públics
no essencials, sense que supose una diferenciació econòmica en la
quantia d'aquest, com a manifestació de la potestat d'autoorganització
del servei.
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LA DOCTRINA DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU
DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE LA
REGULACIÓ D'ACTIVITATS REALITZADES AMB
ANIMALS
Aquest Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana durant
l'exercici de 2019 va aprovar el Dictamen 422/2019, de 26 de juny (exp.
281/2019), relatiu a la consulta facultativa que va remetre l'Alcaldia de
l'Ajuntament d'Alfafar (València), sobre diversos aspectes relacionats
amb la prohibició, i subsegüent tipificació com a infracció
administrativa molt greu, d'utilitzar animals en espectacles de circ i
animals lligats en atraccions firals.
Per descomptat que ens trobem davant una consulta facultativa
bastant singular, però no l'hem de qualificar d'insòlita, ja que amb
relativa freqüència aquesta Institució Consultiva ha hagut d'atendre
diverses consultes preceptives en les quals els animals constitueixen
l'objecte d'una determinada regulació, d'una disposició de caràcter
general, de rang reglamentari o amb valor de llei, o bé diferents
supòsits en els quals l'aparició o la intervenció dels animals en una
determinada activitat condiciona que els particulars insten la
declaració de la responsabilitat patrimonial de l'Administració
autonòmica o de l'Administració municipal que, per exemple, va
organitzar un festeig taurí tradicional i la vaqueta va envestir un
participant o espectador.
Des del primer punt de vista, aquesta Institució Consultiva ha
analitzat múltiples projectes normatius, siguen avantprojectes de llei o
bé projectes de decret o projectes d'ordre, en els quals determinades
espècies animals s'erigeixen com a part fonamental de la regulació,
com ha ocorregut amb les espècies cinegètiques en l'Avantprojecte de
Llei de caça de la Comunitat Valenciana (Dictamen 671/1998), amb el
Projecte de Decret sobre el règim jurídic d'animals –gossos–
potencialment perillosos (Dictamen 247/2000), amb l'Avantprojecte de
Llei sobre protecció de la colombicultura i del colom esportiu (Dictamen
546/2001), amb les espècies pecuàries en l'Avantprojecte de Llei de
ramaderia de la Comunitat Valenciana (Dictamen 419/2002), sobre
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l'Avantprojecte de Llei sobre gossos d'assistència per a persones amb
discapacitat (Dictamen 460/2002), amb el Projecte de Decret pel qual
es crea i regula el Catàleg d'Espècies Amenaçades de Fauna (Dictamen
84/2004), amb el Projecte de Decret pel qual s'aprova el pla de
recuperació del samaruc (Dictamen 362/2004), amb el Projecte de
Decret pel qual s'aproven mesures per al control d'espècies exòtiques
invasores en la Comunitat Valenciana (Dictamen 728/2009), amb el
Projecte de Decret sobre ordenació d'explotacions equines no
comercials de xicoteta capacitat (Dictamen 733/2010), i sobre la
possible utilització d'animals potencialment perillosos en gossades per
a la pràctica de la caça, en l'Avantprojecte de Llei d'acompanyament
que plantejava unes modificacions de la Llei de Caça (Dictamen
681/2018).
A més, aquest Òrgan Consultiu no va poder analitzar l'Avantprojecte
de la Llei de la Generalitat 4/1994, de 8 de juliol, de protecció dels
animals de companyia en la Comunitat Valenciana, per ser anterior a
la creació d'aquesta Institució, però sí que va dictaminar el Projecte de
Decret del Consell que modificava el seu reglament de
desenvolupament (Dictamen 431/2007).
Una menció específica mereix la regulació del Reglament dels Festejos
Taurins Tradicionals –bous al carrer–, o de la utilització de jònecs en
espectacles públics, els projectes de Decret dels quals del Consell han
sigut objecte del Dictamen 530/1998, del Dictamen 155/1999, del
Dictamen 443/2001, del Dictamen 708/2010, del Dictamen 01/2007, del
Dictamen 106/2015, del Dictamen 586/2018 i del Dictamen 670/2018.
Per això, sobre tots aquests antecedents, tots ells relatius al règim
jurídic aplicable a alguns animals, o a certes espècies d'animals, o bé a
la realització d'una activitat humana reglamentada en la qual
participen alguns animals, serveixen d'antecedent quan es planteja
regular –prohibir– la realització d'espectacles de circ amb animals i
atraccions firals amb animals lligats.
Des del segon punt de vista, molt breument ens referirem als supòsits
en els quals es reclamen danys i perjudicis a l'Administració
autonòmica o a alguna Administració municipal en relació amb danys
materials o lesions corporals causats amb animals, com ocorre quan els
senglars o porquets travessen carreteres autonòmiques, carreteres
provincials o camins municipals i col·lideixen amb vehicles a motor o
causen danys a propietats particulars (Dictamen 299/2010, Dictamen
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595/2010, Dictamen 1213/2010, Dictamen 08/2014, Dictamen 26/2016 i
Dictamen 295/2018, entre altres), quan les vaquillas banyeguen o
atropellen algun participant o espectador d'algun festeig taurí
tradicional (Dictamen 751/2015, Dictamen 470/2016, Dictamen
567/2017, Dictamen 715/2017, Dictamen 658/2018, Dictamen 94/2019,
Dictamen 274/2019, Dictamen 405/2019 i Dictamen 644/2019, entre
molts altres). Un supòsit peculiar es va plantejar quan el titular d'unes
instal·lacions piscícoles, que es troben en les llacunes d'un paratge
natural, va reclamar pels danys i perjudicis que li causaven els corbs
de mar, un animal protegit per la llei, que es menjaven els peixos de la
piscifactoria sense que poguera adoptar cap mesura de seguretat
contra aquests ocells (Dictamen 372/2000).
Centrant-nos en la consulta facultativa, aquesta es planteja sobre
una qüestió bastant particular i, fins i tot, localista, ja que tots els
aspectes versen sobre la possibilitat que l'Ajuntament d'Alfafar puga
autoritzar o no, com en anys anteriors, un espectacle circense amb
animals, al que s'afig determinar, en el cas que les Corts Valencianes
aproven introduir una nova prohibició consistent a utilitzar animals
en els circs, si existiria responsabilitat de l’«Estat-legislador», o bé
responsabilitat de la pròpia Administració municipal, en el cas que se
li sol·licite l'autorització pertinent, com en anys anteriors, però en
aquesta ocasió acorde denegar l'autorització sol·licitada però que en
anys anteriors sí que havia concedit per a desenvolupar aquesta
classe d'espectacles públics.
Per descomptat que la documentació i els informes que aporta
l'Ajuntament d'Alfafar, en remetre la consulta facultativa, qüestiona
àmpliament aquesta possibilitat que el legislador autonòmic puga
aprovar i introduir aquelles prohibicions, amb diferents arguments,
com la viabilitat tècnica que les lleis anomenades «lleis
d'acompanyament» per a modificar certes matèries, del que a més
derivaria la possible inconstitucionalitat de la llei modificativa,
adduint també la hipotètica responsabilitat de l'Estat legislador, en
aquest cas autonòmic, l'operativitat de la lex specialis enfront de la lex
generalis, l'abast de les derogacions tàcites, etc.
L'anàlisi de la normativa aplicable a la utilització d'animals en circs o
atraccions firals, el nostre Dictamen 422/2019, de 26 de juny, comença
citant la Declaració dels Drets de l'Animal que es va presentar i va
llegir públicament en el si de la UNESCO a París, el dia 15 d'octubre
de 1978, existint una versió posterior de 1989, en la qual es reconeix a
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tot animal el dret a viure lliurement en el seu medi natural, sense que
puga ser explotat per a esplai de l'home, sent incompatibles amb la
dignitat dels animals les exhibicions o els espectacles que se
servisquen d'animals (articles 4 i 10).
Aquesta Declaració internacional no té validesa jurídica o legal, però
ha sigut aprofitada per diversos Estats per a prohibir en la seua
respectiva legislació nacional que els animals puguen ser utilitzats en
espectacles públics. A la Unió Europea, la major part dels Estats han
prohibit els espectacles amb animals: Àustria, Bèlgica, Bòsnia,
Bulgària, República Txeca, xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia,
Eslovènia, Estònia, Finlàndia, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda,
Letònia, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, Romania i Suècia, de
manera que el Regne d'Espanya és un dels últims quatre països de la
Unió Europea en els quals encara no s'han prohibit, a nivell estatal,
aquests espectacles. Més enllà de l'àmbit europeu, s'han prohibit els
espectacles amb animals en les legislacions de Bolívia, Colòmbia, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, l'Índia, l'Iran, Israel, Macedònia, Mèxic
Panamà, Paraguai, el Perú, Singapur i Taiwan.
Dins del Regne d'Espanya, d'acord amb la distribució constitucional de
competències entre l'Estat i les comunitats autònomes, la regulació
dels animals de companyia i dels espectacles públics és una
competència predominantment autonòmica, que s'exerceix amb
fonament en els títols competencials de les comunitats autònomes, que
en relació amb els animals de companyia es justificaria en la
competència autonòmica en les matèries de «protecció del medi
ambient» (article 50.6), de «sanitat i higiene» (article 54), i d’«oci»
(article 49.1.28); i quant als espectacles públics en el títol competencial
específic d’«espectacles» (article 49.1.30, tots ells de l'Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana).
D'aquesta manera, encara que aquest dret dels animals no estiga
formalment reconegut per l'Estat, en la mesura que ens trobem davant
una competència primordialment autonòmica, sense que això excloga
per complet les competències municipals, fins hui existeixen sis
comunitats autònomes en les quals s'ha prohibit la utilització dels
animals en espectacles circenses, com són: Catalunya (article únic de
la Llei catalana 22/2015, de 29 de juliol), les Illes Balears (disposició
addicional primera de la Llei balear 9/2017, de 3 d'agost), Galícia
(articles 9 i 40 de la Llei gallega 4/2017, de 3 d'octubre), Regió de
Múrcia (article 5 i disposició addicional quarta de la Llei murciana
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6/2017, de 8 de novembre), La Rioja (article 13 de la Llei de La Rioja
6/2018, de 26 de novembre) i la Comunitat Valenciana (article 74 de la
Llei valenciana 27/2018, de 27 de desembre).
Quant a la forma que s'ha emprat pel respectiu legislador autonòmic
per a introduir aquesta prohibició en el respectiu ordenament jurídic:
una de les lleis autonòmiques tenia per objecte específic establir
aquesta prohibició (en cas de la citada Llei del Parlament de
Catalunya), mentre que en altres dos casos aquesta disposició va ser
aprovada en les respectives «lleis d'acompanyament» de les
corresponents lleis de pressupostos, amb la finalitat de modificar el
règim preexistent respectiu sobre protecció dels animals de companyia
(en el cas de les expressades lleis de les Illes Balears i de la Comunitat
Valenciana), i en els altres tres supòsits ens trobem davant de lleis
modificatives de la respectiva llei autonòmica sobre protecció dels
animals de companyia (en els casos de les lleis de Galícia, de la Regió
de Múrcia i de La Rioja).
La dada que s'haguera triat una via o una altra no resulta indiferent,
ja que quan la prohibició s'haguera aprovat en una llei específica, serà
la mateixa llei la que puga concretar l'abast de la prohibició, això és,
quina haja d'entendre's per espècies animals susceptibles de ser
utilitzats en els espectacles circenses, mentre que en els casos en els
quals es procedeix a una modificació de la normativa autonòmica
respectiva sobre els animals de companyia, aquesta nova prohibició ja
opera sobre un àmbit predeterminat d'espècies d'animals, per la qual
cosa en els espectacles circenses no podran utilitzar-se aquelles
espècies d'animals que solen utilitzar-se en aquests espectacles, moltes
vegades espècies que hui dia són exòtiques (lleons, tigres, panteres,
elefants, camells, etc.), com tampoc els animals de companyia en sentit
estricte (gossos, serps, etc.).
Evidentment, aquestes regulacions autonòmiques també revelen que
les administracions municipals també disposen de potestat normativa,
quan poden regular tant la utilització del domini públic municipal com
la realització d'activitats econòmiques, i entre elles les activitats
recreatives o d'oci, en l'àmbit del seu propi terme municipal. En aquest
sentit, el Dictamen 422/2019 recorda que en l'àmbit municipal més de
500 ajuntaments, molts d'ells corresponents a municipis de major
població, han aprovat disposicions reglamentàries per a impedir la
celebració d'espectacles de circ amb animals, en raó a la major
sensibilitat social a favor de la protecció d'espècies com els lleons,

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MEMÒRIA 2019

153

LA DOCTRINA DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU...

tigres, elefants, etc., ja que els experts han percebut que aquests
animals, quan són utilitzats per al treball en els circs, pateixen estrés,
sofriments físics o comportaments anormals.
A més, aquestes regulacions municipals demostren la viabilitat d'altres
possibles regulacions en el seu àmbit, en virtut de la seua potestat
reglamentària, quant a la utilització dels animals en exhibicions,
mostraris o altres esdeveniments anàlegs, sempre que no es tracte
d'espectacles circenses o d'atraccions firals en les quals els animals
estiguen lligats, quan aquestes prohibicions ja s'hagueren imposat en
la corresponent comunitat autònoma. Igualment, els ajuntaments
podran establir aquestes mateixes prohibicions en el respectiu terme
municipal quan la prohibició no s'haguera aprovat i definit en el seu
propi àmbit autonòmic.
També es ressalta que el legislador valencià ha prohibit i ha tipificat
com a infracció administrativa la instal·lació i l'actuació de circs amb
animals, com també les atraccions firals amb animals lligats, tipus
carrusels o uns altres similars, però no es qüestiona que es puguen
continuar organitzant i celebrant espectacles circenses sense utilitzar
animals, que podran continuar sent autoritzats pels ajuntaments
valencians quan complisquen la legislació autonòmica sobre
espectacles públics i la pròpia normativa municipal, en estricta
aplicació de la Llei de la Generalitat 14/2010, de 3 de desembre,
d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
En relació amb les objeccions que es plantegen per l'Ajuntament
d'Alfafar que, per mitjà d'una «llei d'acompanyament» es porte a efecte
una modificació de la Llei valenciana 4/1994, de 8 de juliol, sobre
protecció dels animals de companyia, s'expressa la posició d'aquesta
Institució Consultiva en el sentit que aquesta possibilitat no vulnera
l'Estatut d’Autonomia, ja que només mereix un retret menor, en el
sentit exposat en el nostre Dictamen 681/2018, de 24 d'octubre,
d'entendre que encara que jurídicament siga possible l'aprovació d'una
Llei de la Generalitat de contingut heterogeni, expressa que seria
aconsellable, per raons de seguretat jurídica i de bona tècnica
normativa, que les «lleis d'acompanyament» només regulen aquelles
matèries o qüestions la regulació de les quals siga necessària o
convenient per a l'execució dels pressupostos o per a l'aplicació de la
política econòmica del Consell (com es va indicar en el Dictamen
681/2018, ja citat, que recorda altres dictàmens i la jurisprudència
constitucional sobre aquesta qüestió).
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Aquesta objecció en gran part s'esvaeix quan es deixa constància, en
el text del propi Dictamen 422/2019, que la Llei valenciana 4/1994,
de 8 de juliol, ja citada, ha sigut modificada tres vegades amb
anterioritat, i en tots els casos mitjançant «lleis d'acompanyament»;
i la Llei valenciana 14/2010, de 3 de desembre, en nou ocasions, cinc
d'elles per mitjà de «lleis d'acompanyament», sense que mai s'haja
suscitat
per
utilitzar
aquest
mecanisme
un
recurs
d'inconstitucionalitat.
Una altra de les objeccions que suggereix l'Ajuntament d'Alfafar
consisteix a defensar que la Llei valenciana 14/2010, de 3 de desembre,
d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
constitueix una lex specialis respecte de la Llei valenciana 4/1994, de 8
de juliol, sobre protecció dels animals de companyia, la qual cosa
conduiria a la interpretació que, mitjançant una modificació d'aquesta
Llei 4/1994 no es pot alterar el règim jurídic d'aquella Llei 14/2010.
Enfront d'aquesta tesi, aquesta Institució Consultiva recorda que, no
obstant això, la Llei 14/2010 no és una lex specialis enfront de la Llei
6/1994, sinó enfront del poder de reglamentació municipal de l'article
49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de manera anàloga al fet que la Llei
6/1994 no és una lex specialis enfront de la Llei 14/2010, sinó enfront
de la regulació general comuna dels animals, dels semovents del Codi
Civil, citant a aquest efecte els articles 355, 357, 465, 499, 610, 612,
613, 1491 a 1499, 1905 i 1906 CC.
Com es desprén de l'exposat, si les lleis valencianes 4/1994 i 14/2010 no
són lex specialis entre elles l'objecció de l'Ajuntament d'Alfafar es
trasllada a un problema interpretatiu de successió cronològica entre
dues normes de Dret Autonòmic Valencià, de manera que la posterior
pot derogar de manera expressa o tàcita una norma anterior del mateix
rang o inferior, de manera que la norma anterior que, en tot o en part,
resulta incompatible amb els continguts de la norma posterior, ha
d'entendre's modificada amb la mateixa extensió, en tot o en part, o
derogada, per la posterior, i s’ha d'admetre que la derogació tàcita
s'estén a tot allò que en la llei nova, sobre la mateixa matèria, siga
incompatible amb l'anterior (STS de 12 de juny de 2006), amb la qual
cosa els articles 7 i 8, posats en relació amb l'annex, de la Llei 14/2010
han quedat en part modificats amb els nous apartats a l'article 4 i a
l'article 25.3 de la Llei valenciana 4/1997, tal com van ser introduïts
mitjançant l'article 74 de la Llei valenciana d'acompanyament 27/2018,
de 17 de desembre.
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Finalment, quant a la possible responsabilitat de l’«Estat legislador» o
la hipotètica responsabilitat municipal per denegar una autorització
administrativa que l'Ajuntament va atorgar en anys anteriors, aquesta
Institució Consultiva assevera, d'una banda, que no ha d'emetre una
espècie de «dictamen preventiu» o un «dictamen pro futur» respecte
amb una hipotètica reclamació de responsabilitat patrimonial que, de
moment, no s'ha plantejat, com tampoc es té notícia que l'article 74 de
la Llei valenciana 27/2018 haja sigut objecte d'impugnació, al que s'afig
que la prohibició de realitzar espectacles de circ amb animals o de
muntar atraccions firals amb animals lligats hui dia reflecteix una
posició majoritària entre els Estats de la Unió Europea, i dins del
Regne d'Espanya una posició significativa entre les seues comunitats
autònomes, sense que s'haja citat cap precepte constitucional que
s'haja transgredit o conculcat, ja que només s'explicita que l'iter
procedimental va poder ser insuficient, en haver-se introduït aquestes
prohibicions en una llei ordinària autonòmica «d'acompanyament.»
Quant a la segona qüestió, la hipotètica responsabilitat patrimonial
de l'Administració municipal per la desestimació d'aquelles
sol·licituds d'autorització que en anys anteriors s'atorgaven, per a
poder realitzar tals espectacles circenses amb animals o atraccions
firals amb animals lligats, aquesta exigiria que concorregueren tots
els requisits legalment establits, entre ells que es troba que el
particular reclamant no tinga el deure jurídic de suportar el mal,
d'acord amb la llei, exarticle 32.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, ja citada, la qual cosa exclou tal
responsabilitat quan aquesta obligació legal existeix, fins i tot en el
supòsit dels canvis legislatius, com ocorre en el present cas i ha tingut
ocasió de puntualitzar el Tribunal Suprem en la seua Sentència de 27
d'abril de 2012.
En resum, l'Ajuntament d'Alfafar va tramitar una consulta facultativa
sobre diversos aspectes relacionats amb la prohibició, i la correlativa
tipificació com a infracció administrativa, de la realització
d'espectacles de circ amb animals i la utilització d'animals lligats en
atraccions firals, amb la qual cosa es planteja mitjançant una via no
massa freqüent, la consulta facultativa, diverses qüestions
relacionades amb cert col·lectiu d'animals. Des d'aquest punt de vista,
amb certa freqüència aquesta Institució Consultiva ha hagut
d'analitzar en diversos dictàmens qüestions variades que tenen els
animals per epicentre en dos àmbits: l'exercici de potestats normatives
i la responsabilitat patrimonial administrativa.
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Per això, aquesta consulta facultativa s'emmarca en el primer de tots
dos grups, l'exercici de potestats normatives, per tal com el legislador
valencià ha afegit dues infraccions administratives en la normativa
autonòmica sobre protecció dels animals de companyia. No obstant
això, aquesta consulta facultativa també ha revelat que en relació amb
aquesta matèria tan específica: la utilització d'animals, siguen animals
de companyia o uns altres, en espectacles públics, convergeixen
diversos títols competencials, tant per part de la Generalitat, siga la
potestat legislativa o siga la potestat reglamentària, com també per
part de les administracions municipals, encara que en aquest cas sols
la potestat reglamentària o d'ordenança, en l'àmbit de les seues
respectives competències.
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