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MEMÒRIA D'ACTIVITATS - 2012 
 
 
 
 
 
 
“La participació dels agents econòmics i socials en l'activitat pública es configura 
com a corol�lari de tot estat democràtic, i com a dret essencial de les persones i 
els grups que s’hi integren”. 
 
Preàmbul de la Llei 1/1993 de Creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Memòria va ser aprovada en la sessió de la Junta Directiva del dia 27 de maig 

de 2013 
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PRESENTACIÓ 
 
Amb la presentació d'esta Memòria d'Activitats del Comité Econòmic i Social 

de la Comunitat Valenciana, en edició electrònica, que va ser aprovada per 
unanimitat en la sessió de la Junta Directiva, celebrada en la ciutat de Castelló el 
dia 27 de maig de 2013, es materialitza l'acció de la dació de comptes a la societat 
valenciana de les activitats exercides durant l'any 2012 d'una de les institucions 
consultives de la Generalitat Valenciana 

 
L'any 2012 va ser un any important per a l'esdevindre d'esta institució. Les 

notícies inicials de modificació de la mateixa van concloure amb una proposta 
d'adaptació de totes les institucions consultives de la Generalitat als nous temps i 
a la realitat normativa sorgida de la reforma de l'Estatut d'Autonomia, on es 
destaca que estes són part dels principals senyals d'identitat del nostre 
autogovern. Encara que no per això s'havia d'obviar l'important ajust 
pressupostari realitzat, d'acord amb la situació general de la nostra Comunitat. 

 
Com de costum esta publicació servix de mitjà per a informar de l'ampli 

ventall d'esdeveniments que han transcorregut l'any a més de referir totes les 
activitats organitzades pel Comité i les que s'ha participat com a institució. En 
este context, l'índex arreplega els principals punts de la mateixa que, entre altres, 
es concreten en el relatius a la naturalesa, la composició, les funcions i els òrgans 
del Comité. 
 

Així, doncs, l'any es pot considerar com un any normal en relació a les 
iniciatives legislatives que es van sotmetre a dictamen i que van correspondre als 
textos següents: Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Radiotelevisió 
Valenciana. Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Unions de Fet 
formalitzades de la Comunitat Valenciana. Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, de Contractes i altres relacions jurídiques agràries. Avantprojecte de 
Llei d'Impostos Mediambientals de la Comunitat Valenciana. Avantprojecte de 
Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de 
la Generalitat. Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de participació i 
col�laboració institucional de les organitzacions sindicals i associacions 
empresarials representatives de la Comunitat Valenciana i Informe el Pla d'Acció 
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) ." 
 

En este exercici passat, la composició plenària del CES-CV també va tindre 
modificacions, ja que els canvis en el Govern Valencià van afectar els 
representants del Grup IV, corresponents a alts càrrecs de l'Administració 
Autonòmica i en este sentit els consellers Luis Lobón Martín, que va ser secretari 
autonòmic de Turisme i Projectes Estratègics de la Conselleria de Turisme, 
Cultura i Esport; Román Ceballos Sancho, que va ser secretari autonòmic de 
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Formació i Ocupació de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i José 
Miguel Escrig Navarro, que va ser secretari autonòmic d'Hisenda i Pressupostos 
de la Conselleria d'Hisenda ja no formen part d'este grup perquè no exercixen els 
mencionats càrrecs. Tampoc els representants de les organitzacions empresarials 
Pedro Méndez Reyes i Enrique Soto Ripoll pertanyen al CES-CV, atés que van 
presentar la seua dimissió per motius personals i professionals, respectivament.  
No obstant això, aprofite esta ocasió per a agrair públicament els treballs 
realitzats en el si d'esta institució als Consellers que han deixat d'exercir les seues 
funcions.  
 

I ja entrant en matèria, respecte al contingut de la present Memòria 
d'Activitats, cal advertir que l'estructura coincidix amb les que s'han editat 
durant els últims anys. Així, com en anys anteriors, a banda dels annexos relatius 
a la legislació aplicada al CES-CV i a l'Estudi Comparatiu de la Incidència dels 
Dictàmens que emet el Comité sobre les Lleis de la Generalitat Valenciana, 
aprovades l'any 2012, per les Corts Valencianes, s'incorporen a més els cinc 
Capítols que es relaten a continuació. 

 
En el Capítol Primer es tracta la informació sobre la creació, la naturalesa, les 

funcions, la composició, els òrgans i el funcionament del Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat Valenciana, tot això referit a l'any 2012.  

 
El Capítol Segon inclou totes les funcions establides en les normes que 

s'apliquen al CES-CV i en major concreció, d'una banda en la Llei 1/1993, de 7 de 
juliol, de la Generalitat Valenciana, de creació del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana i per l'altra, en el Reglament d'Organització i 
Funcionament, aprovat per Acord de 29 de juliol de 1994 com a institució de la 
Generalitat Valenciana. 
 

En el Capítol Tercer s'arrepleguen les activitats institucionals de major 
rellevància en què s'ha participat per part del CES-CV i entre elles, tenen un 
paper preponderant tant l'aprovació i l'acte de presentació de la Memòria sobre 
la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana de l'any 2011 
com la convocatòria de l'any 2011 dels Premis del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana per a Tesis Doctorals i posterior entrega dels mateixos.  
 

En el Capítol Quart s'inserixen els estudis, publicacions i treballs de 
documentació i arxiu realitzats l'any 2012 des del CES-CV, on es destaca la 
Revista de Treball, Economia i Societat, que publica i edita el CES-CV des de 
l'any 1996 encara que ara en edició electrònica. 

 
I finalment, en el Capítol Quint s'incorporen les dades referides a la gestió 

dels recursos personals i materials, amb la informació sobre el pressupost i els 



CES Comunitat Valenciana 

 

 8

temes relacionats amb l'activitat econòmica del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana.  

 
S'ha d'afegir que la Memòria, tal com prèviament s'ha referit, finalitza amb 

dos documents annexos que són en primer lloc, el que realitza la recopilació de la 
legislació que s'aplica al propi Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana, com a institució de la Generalitat i en segon lloc, l'estudi que efectua 
la comparació de la incidència dels dictàmens del Comité en les lleis de la 
Generalitat Valenciana, aprovades per les Corts Valencià l'any 2012." 

 
Per a concloure, he de dir que fins a este punt arriben les meues paraules de 

presentació en el sentit d'afirmar que amb l'edició electrònica d'esta Memòria 
d'Activitats, es torna a complir amb el mandat que té per llei esta institució de 
donar compte davant de la ciutadania valenciana de les principals activitats 
esdevingudes l'any 2012, així com de les funcions que com a òrgan consultiu de 
la Generalitat Valenciana li corresponen per la normativa aplicable, com així es 
podrà comprovar i constatar de la lectura de la mateixa 

 
 
 
 

Castelló, juny del 2012 
 
 
 

Rafael Cerdá Ferrer  
President del CES de la 
Comunitat Valenciana 
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EL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA: 
 

CREACIÓ, NATURALESA,  
FUNCIONS, COMPOSICIÓ, 
ÒRGANS I FUNCIONAMENT 
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CREACIÓ 
 

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es va crear per la Llei 
1/1993, de 7 de juliol, de la Generalitat Valenciana (DOGV de 14 de juliol de 
1993), segons es preveia en l'Estatut d'Autonomia de 1982. En l'actualitat és en els 
articles 20 i 42 del nostre nou Estatut d'Autonomia, aprovat per Llei Orgànica 
1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de 
l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, on es troba la seua regulació. 

 
Es configura com a organisme de participació dels agents econòmics i socials 

en l'activitat pública, d'acord amb un dels principis bàsics de l'Estat democràtic 
que té el seu fidel reflex en el text constitucional i en la norma autonòmica. 

 
L'exposició de motius de la Llei de Creació del Comité li atribuïx les funcions 

següents: 
 

• Actuar com a òrgan consultiu del Govern Valencià i de les institucions 
públiques de la Comunitat Autònoma, en matèria econòmica, sociolaboral i 
d'ocupació, i servirà, per tant, com a òrgan de participació de les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives en l'àmbit de la 
seua competència. 

 
• Contribuir al debat de la programació econòmica del Govern Valencià i dels 

programes dels Fons Estructurals de la Comunitat Europea, amb incidència 
en el desenrotllament econòmic i social de la Comunitat Valenciana, així com 
en matèria de programació territorial i de medi ambient. 

 
• Facilitar els acords entre les parts en els conflictes col�lectius de treball, dins 

del respecte al principi d'autonomia col�lectiva i promoure les funcions de 
mediació, conciliació i arbitratge, així com la coherència entre els dits acords i 
la política econòmica de la Generalitat Valenciana. 

 
• Participar en congressos i altres fòrums científics o cívics, així com 

promoure'ls i presentar iniciatives referents a l'estudi, debat i difusió de les 
qüestions relacionades amb les matèries competència del Comité. 
 
En definitiva, el Comité es convertix així, en seu de reunió i de diàleg dels 

agents socials entre si i del conjunt d'ells amb el Govern Valencià per a la recerca 
de l'acord i del consens. 
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NATURALESA 
 

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, segons disposa 
l'article 42 de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei 
Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, és l'òrgan consultiu del Consell i en general de les institucions 
públiques de la Comunitat Valenciana, en matèries econòmiques, sociolaborals i 
d'ocupació.  
 

Es configura com a institució de la Generalitat que forma part del conjunt de 
les institucions d'autogovern de la Comunitat Valenciana que constituïxen la 
Generalitat, segons el que preveu l'article 20 de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 
d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana." 

 
 

FUNCIONS 
 

La Llei 1/1993 de creació del CES-CV determina, en l'article 3, quines són les 
funcions del Comité Econòmic i Social, entre les quals cal destacar les següents: 
 
• Emetre dictamen amb caràcter preceptiu, previ i no vinculant sobre 

avantprojectes de lleis que regulen matèries econòmiques i socials que siguen 
competència de la Comunitat Autònoma, així com plans i programes que el 
Govern Valencià puga considerar d'especial transcendència en la regulació de 
les matèries assenyalades. Igualment sobre els avantprojectes de lleis que 
afecten l'organització, competències o funcionament del Comité, així com 
sobre qualsevol altre assumpte que per precepte exprés d'una llei s'haja de 
consultar al Comité. 

 
• Emetre dictamen previ i vinculant, tal i com establix la Llei de Creació, sobre 

el nomenament i separació del president i secretari del Comité. 
 
• Emetre dictamen en els assumptes que, amb caràcter facultatiu, se sotmeten a 

consulta del Comité pel Govern Valencià, Corts Valencianes o altres 
institucions públiques de la Generalitat Valenciana. 

 
• Elaborar, per iniciativa pròpia o a instància de les institucions abans 

enumerades, estudis o informes en el marc de les seues competències.  
 
• Regular el seu règim intern d'organització i funcionament. 
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• Elaborar i elevar, anualment, al Govern Valencià i a les Corts Valencianes, 
una Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral Valenciana. 

 
• Proposar, per iniciativa pròpia, recomanacions dirigides al Govern Valencià 

en l'àmbit de les seues competències. 
 

 
COMPOSICIÓ 
 

D'acord amb l'article 6 de la Llei 1/1993, el Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana està integrat per vint-i-nou membres, inclòs el seu 
president, nomenats, tots ells, pel Govern Valencià.  

 
La distribució d’aquests membres és la següent: 

 
• Set, que componen el Grup I, representen a les organitzacions sindicals més 

representatives. 
• Set, que componen el Grup II, representen a les organitzacions empresarials 

més representatives. 
• Set, que componen el Grup III, agrupen representants de diversos sectors 

com: 
− Economia social 
− Organitzacions socials agràries 
− Organitzacions de consumidors, usuaris i veïns 
− Sector financer valencià 
− Interessos locals 
− Sector marítim-pesquer 
− Cambres de comerç 

• Set, que componen el Grup IV, en representació de la Generalitat Valenciana. 
 

Els representants dels Grups I, II i III, seran proposats per les seues 
respectives organitzacions, els que elevaran la designació als consellers 
d'Economia i Hisenda i Treball i Afers Socials (o conselleries que tinguen 
competència en les dites matèries), per tal que eleven la proposta al Govern 
Valencià per al seu nomenament. 

 
Els representants del Grup IV són nomenats pel Consell Valencià a proposta 

dels consellers d'Economia i Hisenda i de Treball i Afers Socials (o conselleries 
que tinguen competència en les dites matèries), i almenys cinc d’ells tindran el 
rang de director general. Els dos restants seran experts en les matèries de la 
competència del Comité i han de procedir de la docència i investigació 
universitària o de la pràctica professional. 
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El mandat dels membres del Comité, inclòs el seu president, és de quatre 
anys, renovable per períodes d’igual durada.  

 
La condició de membre del Comité és incompatible amb l'exercici de 

qualsevol càrrec o activitat que impedisca o menyscabe l'acompliment de les 
funcions que li són pròpies. 
 
 
ÒRGANS 
 

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es regeix per òrgans 
col�legiats i òrgans unipersonals. 

 
Són òrgans col�legiats del Comité, el Ple, la Junta Directiva i les Comissions de 

Treball. 
 
Els òrgans unipersonals del CES-CV són el president o la presidenta, els 

vicepresidents o les vicepresidentes i el secretari o la secretària. 
 

 
ÒRGANS COL�LEGIATS 
 
Ple 
 
Màxim òrgan decisori de la institució, integrat per la totalitat dels seus membres, 
sota la direcció del president o la presidenta, sent este o esta assistit o assistida 
pel Secretari o la Secretària." 

 
Entre les seues funcions cal destacar l'elaboració del Reglament intern; 

l'aprovació de la memòria anual, de l'avantprojecte de despeses de la institució, 
de dictàmens, informes, estudis i recomanacions que ha d'emetre el Comité i dels 
programes anuals d'actuació; la constitució de les comissions de treball amb 
l'establiment del règim ordinari de sessions i la designació i separació dels seus 
càrrecs als representants del Comité en els organismes o entitats on calga estar 
representat. 
 
Junta Directiva 
 

Integrada pel president o la presidenta, assistit o assitida pel secretari o la 
secretària i per dos membres, representants de cadascun dels grups que integren 
el Comité, té atribuïdes, entre altres, les següents competències: elaboració de 
l'avantprojecte anual de despeses i del projecte de memòria anual; direcció i 
control de l'execució del pressupost; determinació sobre la tramitació d'escrits i 
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sol�licituds dirigides a la institució; resolució d'aquelles qüestions que li siguen 
sotmeses a la seua consideració i qualsevol altra que la Llei o Reglament puga 
atribuir-li, així com les restants que no estiguen atribuïdes a un òrgan específic. 

 
Comissions de Treball 

 
La Llei de Creació del Comité Econòmic i Social establix que el dit organisme 

podrà crear les comissions de treball o assessores que estime oportú per al 
compliment dels seus fins, i establix en l'article 16 que, almenys, hauran de ser 
tres i amb competència sobre la programació econòmica regional, les relacions 
laborals i la programació territorial i medi ambient. 

 
No obstant això, el desenvolupament reglamentari de l’esmentat article 16 ha 

establert cinc comissions de treball permanents amb competència sobre les 
matèries següents: 
 

- Comissió de Programació Econòmica Regional i Plans d'Inversions. 
- Comissió de Política Industrial. 
- Comissió de Relacions Laborals, Cooperació i Ocupació. 
- Comissió de Programació Territorial i Medi Ambient. 
- Comissió de Política de Protecció Social. 

 
El Ple del Comité podrà acordar la constitució d'altres comissions de treball 

de caràcter permanent i igualment, constituir comissions de treball per a 
qüestions específiques.  

 
Totes les comissions de treball estan compostes per huit membres, dos per 

cadascun dels grups representats en el Comité, d'acord amb els criteris de 
proporcionalitat que exigeix la Llei i el Reglament. 
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ÒRGANS UNIPERSONALS 
 
El president o la presidenta 
 

Exerceix la legal representació del Comité, convoca, presidix i modera les 
sessions del Ple i la Junta Directiva, fixa l'ordre del dia, visa les actes i ordena, en 
el seu cas, la publicació dels acords, dirimix els empats que es produïsquen amb 
el seu vot de qualitat, sol�licita la col�laboració d'institucions i autoritats, elabora 
la proposta inicial d'avantprojecte del pressupost anual, autoritza les propostes 
de despeses i de contractació de serveis i té competència absoluta per a contractar 
i acomiadar el personal al servei del Comité. 

 
El president o la presidenta del Comité Econòmic i Social és nomenat o 

nomenada pel Govern Valencià, a proposta conjunta dels consellers que tenen 
competència en Economia i en Ocupació, prèvia consulta dels grups de 
representació que integren el Comité, llevat que hi haja un dictamen previ en 
contra, emés per majoria de tres quarts dels seus membres. 
 
Els vicepresidents o les vicepresidentes  

 
El Comité té dos vicepresidents o vicepresidentes, escollits pel Ple d'entre els 

membres representants dels sindicats i de les organitzacions empresarials, a 
proposta de cadascun dels grups respectivament. 

 
Substituiran el president en els supòsits de vacant, absència o malaltia d’este, i 

establiran un torn anual entre ambdós vicepresidents, començant per aquell que 
la Junta Directiva designe. Exerciran les funcions que expressament els delegue 
el president o la presidenta i seran informats regularment pel mateix sobre la 
direcció de les activitats del Comité i prestaran la seua col�laboració en tots 
aquells assumptes per als que siguen requerits. 

 
La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents o vicepresidentes 

requerirà la proposta al Ple pel grup a què pertanga el membre del Comité que 
vaja a substituir-li. Acceptada l'esmentada proposta pel Ple, el mandat del 
vicepresident o de la vicepresidenta s'estendrà fins que finalitze el període 
quadriennal en curs, sempre que no hi haja una nova proposta de substitució. 
 
El secretari o la secretària general  

 
Òrgan d'assistència tècnica i administrativa del Comité, i depositari de la fe 

pública dels seus acords. 
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Entre les seues funcions es troba la de l'exercici de la direcció administrativa i 
tècnica dels serveis del Comité; assistència, amb veu però sense vot, a les sessions 
del Ple i de la Junta Directiva, estendre les actes i autoritzar-les amb la seua 
signatura; arxiu i custodia de la documentació del Comité; elaboració de 
l'Avantprojecte de Pressupost Anual; ser depositaria dels fons del Comité i 
exercir la seua gestió econòmica i la direcció de tot el seu personal. 

 
El seu càrrec serà exercit en règim de dedicació exclusiva i sotmés a les 

disposicions legals en matèria d'incompatibilitats. 
 
És nomenat o nomenada, lliurement, pel Govern Valencià, a proposta dels 

consellers que tenen competència en Economia i en Ocupació, i ha de comptar 
amb el suport, almenys, de dos terços dels membres del Comité. 

 
És substituït o substituïda, en cas d'absència, vacant o malaltia, pel membre 

del Gabinet Tècnic que si és el cas siga designat per la Junta Directiva, a proposta 
del president. 
 
 
FUNCIONAMENT 
 

L'organització i el funcionament del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana vénen regulats per la seua pròpia Llei de Creació, pel seu 
Reglament -aprovat pel Govern Valencià per mitjà de l'Acord de 29 de juliol de 
1994- i per les directrius que marque el propi Comité. 
 
 
SESSIONS 
 

Els distints òrgans col�legiats del Comité Econòmic i Social realitzen les seues 
activitats per mitjà de sessions, tant del Ple, com de la Junta Directiva i de les 
Comissions de Treball. Qualsevol conseller del Govern Valencià, amb 
competència en les matèries que es tracte, podrà assistir, amb veu però sense vot, 
a les reunions dels dits òrgans. També podran fer-ho aquells experts que hagen 
sigut convocats pel President o la Presidenta del Comité per a informar sobre els 
assumptes sotmesos a estudi de la institució. 

 
Amb caràcter general, les votacions seran públiques per a tots els membres 

presents en l'òrgan col�legiat corresponent i poden, en casos en què així s'acorde, 
ser la votació nominal o secreta en aquelles qüestions que afecten personalment 
els membres del Comité. 
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Tots els membres del Comité poden presentar esmenes, individual o 
col�lectivament, en les comissions o en el Ple, cosa què podrà fer-se fins a un dia 
abans de l'inici de la sessió de què es tracte i acompanyat d'un breu justificant 
amb indicació si són a la totalitat o parcials. Les esmenes a la totalitat han 
d'incloure un text alternatiu. 

 
Les discrepàncies del sentir de la majoria s'expressaran mitjançant vots 

particulars que es podran formular de forma individual o col�lectiva. 
 
De les sessions del Ple i de la Junta Directiva s'alçarà l'acta corresponent pel 

secretari o secretària que contindrà un succint resum de la Comissió, assumptes 
debatuts i de les intervencions de què s'haja sol�licitat constància, així com el 
contingut dels acords i resultats de votacions. 
 
Periodicitat i quòrum dels Òrgans Col�legiats 
 
Ple 

 
Celebra sessió ordinària, almenys, cada dos mesos. Igualment poden ser 

convocades sessions extraordinàries pel president o la presidenta, per acords de 
la Junta Directiva o per sol�licitud de set dels seus membres. 

 
El quòrum per a la seua vàlida constitució és de catorze membres en primera 

convocatòria i de deu en segona, més el president o la presidenta i el secretari o 
la secretària. Els seus acords s'adopten per majoria absoluta dels membres 
presents en la sessió, excepte per a l'aprovació de dictàmens o recomanacions per 
a la qual es requerix la majoria favorable de tres quints del número legal dels 
seus membres. 

 
Junta Directiva 

 
Sota la direcció del president o la presidenta, es reunix en sessió ordinària, 

almenys, una vegada al mes, si bé pot ser convocada de forma extraordinària 
totes les vegades que fóra necessàri. 

 
Per a la seua vàlida constitució és necessàri la presència de, almenys, cinc dels 

seus membres, més el president o la presidenta i el secretari o la secretària. Els 
acords de la Junta Directiva s'adopten per majoria absoluta dels assistents. En cas 
d'aprovació de dictàmens, l'acord requerirà el vot favorable dels dos terços dels 
seus membres. 
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Comissions de Treball 
 

En la seua sessió constitutiva, determinaran les normes de convocatòria i el 
seu funcionament, seran convocades pel seu president o presidenta i, per a la 
seua vàlida constitució, serà necessària la presència de la majoria absoluta dels 
seus membres. Cada Comissió elegirà, entre els seus membres, un president o 
una presidenta i un vicepresident o vicepresidenta. 

 
Les tasques de les comissions comptaran amb l'assistència dels serveis tècnics 

i administratius del Comité. 
 
 
DICTÀMENS 
 

De les funcions encomanades al Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana es destaca, sens dubte, l'emissió de dictàmens preceptius, previs i no 
vinculants sobre els Avantprojectes de Llei que regulen matèries 
socioeconòmiques, i que siguen competència de la Comunitat Valenciana. 

 
El termini per a l'emissió dels dictàmens no serà inferior a deu dies ni 

superior a trenta i aquest s’entendrà evacuat si transcorre el corresponent termini 
sense que s'haja emés el dictamen. 

 
El procediment ordinari per a l'emissió de dictamen consta de les següents 

actuacions: 
 
• Rebuda pel Comité una sol�licitud de dictamen del Govern Valencià, la Junta 

Directiva la trasladará a la Comissió de Treball corresponent. Si fóra el Ple el 
que acordara l'elaboració d'un dictamen o informe per iniciativa pròpia, serà 
este qui decidisca el seu trasllat a la Comissió de Treball que corresponga. 

 
• La comissió competent nomenarà un o més ponents perquè formulen la 

proposta de dictamen que serà debatuda al seu si. 
 
• El resultat dels treballs de la comissió, junt amb les esmenes i vots particulars 

serà lliurat al president o la presidenta del Comité per a la seua inclusió en 
l'ordre del dia de la següent sessió del Ple, en la qual el president o la 
presidenta de la comissió exposarà l'acord d’aquesta. 

 
• El president o la presidenta del Comité, en el cas que no hi haguera el consens 

necessari, podrà proposar al Ple un nou estudi per a la Comissió de Treball. 
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• En el Ple, darrere la intervenció del ponent, es debatran les esmenes o vots 
particulars a la totalitat i es procedirà a la votació dels texts alternatius; si cap 
d'ells tinguera èxit es durà a terme el debat i la votació de les esmenes i vots 
particulars parcials. 

 
• Les esmenes aprovades s'inclouran en el text definitiu i el text final serà 

sotmés a votació. 
 
• Si no s’aprovara el text final, per Acord del Ple podrà ser remés a la comissió 

corresponent per a nou estudi, designar un altre ponent o, en el seu cas, si no 
s'arribara a la majoria requerida, remetre la part de l'Acta de la sessió en què 
s'haja tractat la qüestió de referència a qui haguera sol�licitat el preceptiu 
dictamen, amb indicació de les distintes posicions i dels resultats de la 
votació. 

 
• Si s'arribara a la majoria necessària, els parers del Ple del Comité 

s'expressaran sota la denominació "Dictamen del CES-CV", es documentarà 
per separat cadascun d'ells, es distingiran els seus antecedents, la valoració 
efectuada i les conclusions amb la signatura del secretari o de la secretària i el 
vistiplau del seu president o de la seua presidenta i s’acompanyarà 
necessàriament els vots particulars si n’hi haguera.  

 
• Emés el dictamen, es donarà trasllat del mateix al sol�licitant i es farà públic.  
 
 
GRUPS DEL COMITÉ 
 

El Reglament del Comité Econòmic i Social conté, igualment, la regulació dels 
grups de representació existents al seu si, els quals poden organitzar el seu 
funcionament intern i fixar les normes per a la representació en els distints 
òrgans del Comité, respectant, en tot cas, allò previst en el Reglament. 

 
Els expressats grups comptaran amb el suport tècnic i administratiu necessari 

per a l’acompliment de les seues funcions. 
 
 
RÈGIM ECONÒMIC, PERSONAL I CONTRACTACIÓ DEL COMITÉ 
 
Règim Econòmic 
 

Per al compliment dels seus fins el Comité Econòmic i Social comptarà amb 
els recursos econòmics que a este efecte es consignen en els Pressupostos de la 
Generalitat Valenciana.  
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En el segon trimestre de l'any, el president o la presidenta, assistit pel 
secretari o la secretària, prepararà la proposta d'Avantprojecte de Pressupost 
Anual següent, a fi que puga ser examinat per la Junta Directiva per a la seua 
posterior aprovació pel Ple del Comité i remissió a la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública. 

 
Malgrat que, en principi, el Comité es regix per l'ordenament jurídic privat, 

està sotmés, no obstant això, a la normativa sobre Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana que li siga aplicable. 

 
El Reglament d'Organització i Funcionament establix que el Pressupost Anual 

del Comité i la seua actuació econòmica se sotmetrà a la legislació pressupostària 
de la Hisenda Pública de la Generalitat que li siga aplicable i comptarà, així 
mateix, amb la preceptiva intervenció de la Sindicatura de Comptes. 
 
Personal 
 

El Comité Econòmic i Social podrà contractar el personal tècnic, administratiu 
i subaltern que siga necessari per al compliment dels seus fins. Aquest personal 
quedarà vinculat amb l'organisme per una relació subjecta al Dret Laboral. 

 
La selecció del personal, a excepció del de caràcter directiu i de suport als 

grups, cal dur-se a terme mitjançant de convocatòria pública i d'acord amb 
sistemes basats en els principis de mèrit i capacitat, tot això de conformitat amb 
els procediments i modalitats establits en la legislació laboral vigent. 
 
Contractació 
 

D'acord amb el que preveu l'art. 27.3 de la Llei 1/93, de 7 de juliol, de creació 
del Comité, les contractacions que duga a terme el Comité Econòmic i Social es 
desenrotllaran en règim de Dret Privat, si bé amb el sotmetiment als principis de 
publicitat, concurrència, salvaguarda de l'interés públic i homogeneïtzació amb 
els comportaments del Sector Públic. 
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FITXES 

 
COMPOSICIÓ DEL PLE A 31/12/2012 
 
PRESIDÈNCIA SECRETÀRIA GENERAL 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer Sra. María José Adalid Hinarejos 
 

VICEPRESIDÈNCIES 
 
Sr. Manuel Picó Tormo Grup I / CCOO-PV 
Sr. Rafael Montero Gómis Grup II / CIERVAL 
 
 
MEMBRES DELS GRUPS DEL COMITÉ  
 
Grup I - ORGANITZACIONS SINDICALS  
 
Sra. Mª Teresa Montaner Soria UGT-PV 
Sr. Constantino Calero Vaquerizo UGT-PV 
Sr. Juan José Ortega Sánchez UGT-PV 
Sra. Eva Hernández López CCOO-PV 
Sr. Manuel Picó Tormo CCOO-PV 
Sra. Ofelia Vila Hernández CCOO-PV  
Sr. Josep Tomás Marrades CCOO-PV 

 
 
Grupo II – ORGANITZACIONS EMPRESARIALS1 
 
 
Sr. Rafael Montero Gomis CIERVAL 
Sr. Javier López Mora CIERVAL 
Sr. Arturo Cerveró Duato CIERVAL 
Sr. Fernando Romero Bru CIERVAL 
Sr. Alejandro Soliveres Montañés CIERVAL 
  

 
 
1 Els representants de les organitzacions empresarials el Sr. Pedro Méndez Reyes i el Sr. 
Enrique Soto Ripoll ja no pertanyen al CES-CV, atès que van presentar la seua dimissió 
per motius personals i professionals, respectivament. 
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Grup III - ALTRES ENTITATS 
 
Sr. Pascual Romero Martínez Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat Valenciana. 
Sr. Eladio Aniorte Aparicio Organitzacions Socials Agràries. Jóvens 

Agricultors (ASAJA). 
Sra. Asunción Francés Camarena Federació de Mestresses de Casa i 

Consumidors TYRIUS. 
Sr. Ángel Villanueva Pareja Federació Valenciana de Caixes d'Estalvi. 
Sr. José Antonio Redorat Fresquet Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies. 
Sr. Salvador Orero Porres Federació Provincial de Confraries de 

Pescadors. 
Sr. Vicente Casañ Casañ Consell de Cambres de Comerç, Indústria i 

Navegació. 

 
Grup IV - ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA2 
 
Sr. Salvador Serrano García Expert de l'Administració. 
Sr. Miguel Ángel Trilles Cano  Expert de l'Administració. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Els representants de l'Administració de la Generalitat Valenciana que conformaven el 
Grup IV del CES-CV, el Sr. Luis Lobón Martín, que va ser Secretari Autonòmic de 
Turisme i Projectes Estratègics de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport; el Sr. José 
Manuel Vela Bargues, que va ser Secretari Autonòmic d’Economia i Pressupostos de la 
Conselleria d’Economia i posteriorment Conseller d’Hisenda i Administració Pública; el 
Sr. Román Ceballos Sancho, que va ser Secretari Autonòmic de Formació i Ocupació de la 
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació; el Sr. José Miguel Escrig Navarro, que va ser 
Secretari Autonòmic d’Hisenda i Pressupostos de la Conselleria d’Hisenda i la Sra. Pilar 
Amigó Salvi, que va ser Sotssecretària de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, ja no formen part d'aquest grup perquè no exerceixen els esmentats càrrecs. 
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA A 31/12/2012 
 
 
PRESIDENT   
 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer 

  

   
VICEPRESIDENTS   
 
Sr. Manuel Picó Tormo 

 
Grup I 

 
CCOO-PV 

Sr. Rafael Montero Gómis Grup II CIERVAL 
   
VOCALS   
Sr. Juan José Ortega Sánchez Grup I UGT-PV 
Sr. Manuel Picó Tormo  Grup I CCOO-PV 
Sr. Rafael Montero Gómis Grup II CIERVAL 
Sr. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
Sr. Ángel Villanueva Pareja Grup III Federació Valenciana de Caixes 

d'Estalvi. 
Sr. Pascual Romero Martínez Grup III Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

Sr.  Salvador Serrano García Grup IV Expert de l'Administració 
   
 
SUPLENTS 

 
Grup I Sr. Constantino Calero 

Vaquerizo 
UGT-PV  

 Sra. Ofelia Vila Hernández CCOO-PV  
Grup II Sr. Fernando Romero Bru CIERVAL 
Grup III Sr. José Antonio Redorat 

Fresquet 
Sr. Vicente Casañ Casañ 
 

Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies. 
Consell de Cambres de Comerç, 
Indústria i Navegació. 

Grup IV Sr. Miguel Ángel Trilles Cano Expert de l'Administració. 
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COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL CES 
 
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA REGIONAL I PLANS 
D'INVERSIONS 
 
PRESIDENT   
 
Sr. Rafael Montero Gomis 

 
Grup II 

 
CIERVAL 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
Sr. Juan José Ortega Sánchez  

 
Grup I 

 
UGT-PV  

   
VOCALS   
 
Sr. Juan José Ortega Sánchez 

 
Grup I 

 
UGT-PV  

Sr. Manuel Picó Tormo Grup I CCOO-PV 
Sr. Rafael Montero Gomis  Grup II CIERVAL 
Sr. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
Sr. Ángel Villanueva Pareja Grup III Federació Valenciana de Caixes 

d'Estalvi. 
Sr. Miguel Ángel Trilles Cano Grup IV Expert de l'Administració. 
   
 
SUPLENTS 

 
Grup I Sra. Mª Teresa Montaner Soria UGT-PV  
 Sra. Eva Hernández López  CCOO-PV  
Grup II Sr. Javier López Mora 

Sr. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III Sr. Salvador Orero Porres 
 
Sr. José Antonio Redorat 
Fresquet 

Federació Provincial de Confraries 
de Pescadors. 
Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies. 

Grup IV Sr. Salvador Serrano García Expert de l'Administració. 
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COMISSIÓ DE POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
PRESIDENT   
 
 

 
 

 
 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
 

  

 
VOCALS 

  

 
Sr. Constantino Calero Vaquerizo 
Sr. Josep Tomás Marrades 

 
Grup I 
Grup I 

 
UGT-PV  
CCOO-PV  

Sr. Alejandro Soliveres Montañés Grup II CIERVAL 
 Grup II CIERVAL 
Sr. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
Sr. Ángel Villanueva Pareja Grup III Federació Valenciana de Caixes 

d'Estalvis. 
Sr. Miguel Ángel Trilles Cano Grup IV Expert de l'Administració. 
 Grup IV  
 
SUPLENTS 

 
Grup I Sr. Juan José Ortega Sánchez   UGT-PV  
 Sra. Ofelia Vila Hernández  CCOO-PV  
Grup II Sr. Fernando Romero Bru CIERVAL 
Grup III Sr. Eladio Aniorte Aparicio Organitzacions Socials Agràries. 

Jóvens Agricultors (ASAJA). 
 Sr. Pascual Romero Martínez Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

Grup IV Sr. Salvador Serrano García Expert de l'Administració. 
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COMISSIÓ DE POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ SOCIAL 
 
PRESIDENT   
Sra. Eva Hernández López Grup I CCOO-PV  
 
VICEPRESIDENT 

  

  Grup II CIERVAL 
   
VOCALS   
   
Sra. Eva Hernández López Grup I CCOO-PV  
Sr. Constantino Calero Vaquerizo Grup I UGT-PV  
  Grup II CIERVAL 
Sr. Arturo Cerveró Duato Grup II CIERVAL 
Sra. Asunción Francés Camarena Grup III Federació de Mestresses de Casa 

i Consumidors TYRIUS. 
Sr. José Antonio Redorat Fresquet Grup III Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies. 
 Grup IV  
 Grup IV  
 
SUPLENTS 

 
Grup I Sr. Juan José Ortega Sánchez   UGT-PV  
 Sr. Manuel Picó Tormo CCOO-PV  
Grup II Sr. Fernando Romero Bru 

Sr. Javier López Mora 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III Sr. Ángel Villanueva Pareja Federació Valenciana de Caixes 
d'Estalvi. 

 Sr. Salvador Orero Porres Federació Provincial de Confraries 
de Pescadors. 

Grup IV Sr. Miguel Ángel Trilles Cano Expert de l'Administració. 
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COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 
 
PRESIDENT   
Sr. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
 
VICEPRESIDENT 

  

Sra. Ofelia Vila Hernández Grup I CCOO-PV  
 
VOCALS   
   
Sra. Mª Teresa Montaner Soria Grup I UGT-PV  
Sra. Ofelia Vila Hernández Grup I CCOO-PV  
 Grup II CIERVAL 
Sr. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
Sr. José Antonio Redorat 
Fresquet Grup III 

Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies. 

Sr. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
 Grup IV  
Sr. Salvador Serrano García Grup IV Expert de l'Administració. 
 
SUPLENTS 

 
Grup I Sr. Juan José Ortega Sánchez UGT-PV  
 Sra. Eva Hernández López CCOO-PV 
Grup II Sr. Alejandro Soliveres 

Montañés 
Sr. Fernando Romero Bru 

 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III Sra. Asunción Francés 
Camarena 

Federació de Mestresses de Casa i 
Consumidors TYRIUS. 

 Sr. Eladio Aniorte Aparicio Organitzacions Socials Agràries. 
Jóvens Agricultors (ASAJA). 

Grup IV Sr. Miguel Ángel Trilles Cano Expert de l'Administració. 
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COMISSIÓ DE RELACIONS LABORALS, COOPERACIÓ I 
OCUPACIÓ 
 
PRESIDENT   
 
 

  

 
VICEPRESIDENT 

  

 
 

 
 

 
 

VOCALS   
 
Sra. Mª. Teresa Montaner Soria  

 
Grup I 

 
UGT-PV  

Sr. Josep Tomás Marrades Grup I CCOO-PV  
Sr. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
Sr. Fernando Romero Bru Grup II CIERVAL 
Sr. Pascual Romero Martínez Grup III Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

Sr. José Antonio Redorat 
Fresquet 

Grup III Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies. 

Sr. Miguel Ángel Trilles Cano Grup IV Expert de l'Administració. 
 Grup IV  
 
SUPLENTS 

 
Grup I Sr. Juan José Ortega  Sánchez UGT-PV  
 Sra. Ofelia Vila Hernández CCOO-PV  
Grup II Sr. Arturo Cerveró Duato 

Sr. Rafael Montero Gomis 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III Sr. Eladio Aniorte Aparicio Organitzacions Socials Agràries. 
Jóvens Agricultors (ASAJA). 

 Sr. Vicente Casañ Casañ Consell de Cambres de Comerç. 
Grup IV Sr. Salvador Serrano García Expert de l'Administració. 
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CAPÍTOL II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICI DE LES FUNCIONS 
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D'acord amb el que preveu l'article 2 de la Llei de Creació, el Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ha exercit la funció consultiva pel 
que fa a l'activitat normativa del Govern Valencià en matèries econòmiques, 
sociolaborals i d'ocupació i ha emés a este efecte els dictàmens i informes 
corresponents sotmesos a consulta, tal com ve establit en els apartats 3 i 4 de 
l'article 3 d’aquesta Llei. 

   
Així mateix, ha elevat el Govern Valencià la Memòria Anual corresponent a 

l'any 2011, en la que s'exposen les seues consideracions sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana.  
 
 
 
ASSUMPTES SOTMESOS A CONSULTA DEL COMITÉ 
 
• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Radiotelevisió Valenciana. 

•  Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Unions de Fet formalitzades de la 
Comunitat Valenciana. 

• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Contractes i altres relacions 
jurídiques agràries. 

• Avantprojecte de Llei d'Impostos Mediambientals de la Comunitat 
Valenciana. 

• Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat. 

• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de participació i col�laboració 
institucional de les organitzacions sindicals i associacions empresarials 
representatives de la Comunitat Valenciana. 

• Informe al Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana 
(PATFOR). 
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FITXES 

 
SESSIONS DEL PLE DEL COMITÉ 
 
Data: 09/01/2012 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat el Dictamen 3/11 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, pel qual s’aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana. 

* S'aprova per unanimitat el Dictamen 5/11 a l'Avantprojecte de Llei Integral, de la 
Generalitat, contra la Violència sobre la Dona de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 09/02/2012 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat el calendari de reunions i actuacions del CES-CV per a 
l'any 2012. 

* S'aprova per unanimitat el Dictamen 1/12 a l'Avantprojecte de Llei,  de la 
Generalitat, de Radiotelevisió Valenciana. 

 
Data: 23/03/2012 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es ratifica per unanimitat l'aprovació dels Comptes Anuals del CES-CV de l'exercici 

2012. 

* S'aprova per unanimitat el Dictamen 2/12 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, d'Unions de Fet formalitzades de la Comunitat Valenciana. 

 

Data: 30/05/2012 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova per unanimitat el Dictamen 3/12 a l’Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, de Contractes i altres relacions jurídiques agràries. 

* S'aprova per unanimitat la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2011. 
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Data: 12/07/2012 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova de l'Avantprojecte de Pressupost del CES-CV per a l'exercici 2013. 

 

Data: 30/07/2012 Caràcter: Extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat el Dictamen 4/12 a l'Avantprojecte de Llei d'Impostos 
Mediambientals de la Comunitat Valenciana. 

* S'aprova per unanimitat l’Informe 1/12 al Pla d'Acció Territorial Forestal de la 
Comunitat Valenciana (PATFOR). 

 

Data: 19/10/2012 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat el Dictamen 5/12 a l'Avantprojecte de Llei de Mesures 
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. 

 
Data: 28/11/2012 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* El President informa que els Premis Tesis Doctorals 2011 han recaigut en la Sra. 
Marta Endeu Mundo Guinot, per la seua obra "Naturalesa, règim jurídic i 
activitats de les societats cooperatives de transport de mercaderies per carretera”. 

* S'aprova per unanimitat el Dictamen 6/12 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, de participació i col�laboració institucional de les organitzacions sindicals i 
associacions empresarials representatives de la Comunitat Valenciana. 
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SESSIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Data: 20/01/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen 1/12 a 
l'Avantprojecte de Llei,  de la Generalitat, de Radiotelevisió Valenciana. 

 
Data: 25/01/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* Prossegueixen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen 1/12 a 
l'Avantprojecte de Llei,  de la Generalitat, de Radiotelevisió Valenciana. 

 
Data: 02/02/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen 1/12 a 
l'Avantprojecte de Llei,  de la Generalitat, de Radiotelevisió Valenciana. 

* S'aprova per unanimitat el calendari de reunions. 

* També s'aprova per unanimitat el calendari d'actuacions. 

* S'exposa l'Estat d'Execució del Pressupost del CES-CV, 2011. 

 * S'aproven les bases dels "Premis CES-CV per a Tesis Doctorals, 2011", així com 
s'anomena als membres del Tribunal Qualificador d'estos Premis." 

 
Data: 23/03/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* El President informa de la pròxima Trobada de Consells Econòmics i Socials, a 
celebrar a Bilbao els dies 18 al 20 d'abril, on s'abordarà la participació de la 
societat civil en la política econòmica i social.  

* S'aproven per unanimitat els Comptes del CES-CV corresponents a l'exercici 
2011. 
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Data: 17/04/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs de realització de la “Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2011”. 

 
Data: 25/04/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* El President informa de la participació en la Trobada de Consells Econòmics i 
Socials, que es va celebrar a Bilbao, organitzat pel CES del País Basc. 

* S'aprova l'Estat d'Execució del Pressupost del CES-CV, 2012. 

* S'aprova per unanimitat el text presentat de la “Memòria d'Activitats del CES-
CV, 2011”. 

* Prossegueixen els treballs de realització de la ”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2011”. 

 
Data: 10/05/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* Continuen els treballs de realització de la ”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2011”. 

 

Data: 21/05/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs de realització de la ”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2011”. 

 
Data: 25/05/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen 3/12 a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Contractes i altres relacions jurídiques 
agràries. 

* Continuen els treballs de realització de la ”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2011”. 
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Data: 28/05/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen 3/12 a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Contractes i altres relacions jurídiques 
agràries. 

* Finalitzen els treballs de realització de la�”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2011”. 

 
Data: 12/07/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* El President informa de l'entrada de l'Avantprojecte de Llei d'Impostos 
Ambientals de la Comunitat Valenciana, del qual es donarà trasllat a la Comissió 
de Programació Econòmica Regional i Plans d'Inversió. 

* S'aprova l'Estat d'Execució del Pressupost CES-CV, 2012. 

* S'aprova per unanimitat l'Avantprojecte de Pressupost del CES-CV, 2013. 

 
Data: 20/09/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* El President informa de la possibilitat d'incorporar un nou punt a la Memòria 
sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la pròxima edició, relatiu a 
l'estructura demogràfica de la Comunitat Valenciana.  

* S'aprova l'Estat d'Execució del Pressupost del CES-CV, 2012. 
 
Data: 31/10/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* El President informa de la seua participació en la Trobada de Consells 
Econòmics i Socials Iberoamericans, celebrat a Madrid, amb la ponència 
“Dimensió Territorial del Diàleg Social institucionalitzat”. 

* S'aprova l'Estat d'Execució del Pressupost del CES-CV, 2012. 
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Data: 12/11/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen 6/12 a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de participació i col�laboració institucional de 
les organitzacions sindicals i associacions empresarials representatives de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Data: 22/11/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen 6/12 a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de participació i col�laboració institucional de 
les organitzacions sindicals i associacions empresarials representatives de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Data: 12/12/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* El President dóna compte de la reunió amb l'Honorable Sr. Conseller de 
Governació i Justícia, Serafín Castellano Gómez, per a informar-li sobre 
l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei de Creació del CES-CV. 

* S'aprova l'Estat d'Execució del Pressupost del CES-CV, 2012. 
 
Data: 19/12/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* El President informa sobre la remissió de l'avantprojecte de llei de modificació 
de la Llei de Creació del CES-CV. 
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SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 
 
SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ TERRITORIAL I 
MEDI AMBIENT 
 
Data: 09/07/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'Esborrany d'Informe al Pla d'Acció 
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. 

 

Data: 25/07/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'Esborrany d'Informe al Pla d'Acció 
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. 

 



CES Comunitat Valenciana 

 

 38 

SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA 
REGIONAL I PLANS D'INVERSIONS 
 
Data: 16/07/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen a l’Avantprojecte de 
Llei d'Impostos Mediambientals de la Comunitat Valenciana. 

 

Data: 20/07/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen a l’Avantprojecte 
de Llei d'Impostos Mediambientals de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 10/10/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen a l'Avantprojecte de 
Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la 
Generalitat. 

 
Data: 18/10/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen a l'Avantprojecte 
de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la 
Generalitat. 
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SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
 
AL LLARG DE L'ANY 2012 NO HA SIGUT CONVOCADA ESTA COMISSIÓ 
EN CAP OCASIÓ. 
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SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS LABORALS, 
COOPERACIÓ I OCUPACIÓ 
 
 
AL LLARG DE L'ANY 2012 NO HA SIGUT CONVOCADA ESTA COMISSIÓ 
EN CAP OCASIÓ. 
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SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ 
SOCIAL 
 
Data: 20/03/2012 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien i finalitzen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Unions de fet formalitzades de la Comunitat 
Valenciana. 
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DICTÀMENS I INFORMES EMESOS L'ANY 2012 

 

Denominació Dictamen 1/12 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, de Radiotelevisió Valenciana 

Remitent Honorable Sra. Consellera de Presidència i 
Vicepresidenta del Consell 

Data d'entrada en el CES 10 de gener de 2012 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva, en funcions de Comissió de 
Treball  

Emissió Ple del 9 de febrer de 2012 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Un vot particular, presentat pels membres del 
Grup I del CES-CV, representants de les 
organitzacions sindicals, UGT-PV i CCOO-PV 

 

Denominació Dictamen 2/12 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, d’Unions de fet formalitzades de la 
Comunitat Valenciana 

Remitent Honorable Sr. Conseller de Governació  
Data d'entrada en el CES 5 de març de 2012 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Polítiques de Protecció Social 

Emissió Ple del 23 de març de 2012 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 

Denominació Dictamen 3/12 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, de Contractes i altres relacions 
jurídiques agràries 

Remitent Honorable Sr. Conseller de Governació  
Data d'entrada en el CES 17 de maig de 2012 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Polítiques de Protecció Social  

Emissió Ple del 30 de maig de 2012 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 
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Denominació Dictamen 4/12 a l'Avantprojecte de Llei 
d’Impostos Mediambientals de la Comunitat 
Valenciana 

Remitent Honorable Sr. Conseller d’Hisenda i 
Administració Pública  

Data d'entrada en el CES 10 de juliol de 2012 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Plans d’Inversions  

Emissió Ple del 30 de juliol de 2012 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 

 

Denominació Dictamen 5/12 a l'Avantprojecte de Llei, de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d’Organització de la Generalitat 

Remitent Honorable Sr. Conseller d’Hisenda i 
Administració Pública 

Data d'entrada en el CES 8 d’octubre de 2012 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Plans d’Inversions  

Emissió Ple del 19 d’octubre de 2012 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Tres vots particulars, presentats pels membres del 
Grup I del CES-CV, representants de les 
organitzacions sindicals, UGT-PV i CCOO-PV 

 

Denominació Dictamen 6/12 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, de participació i col�laboració 
institucional de les organitzacions sindicals i 
associacions empresarials representatives de la 
Comunitat Valenciana 

Remitent Honorable Sra. Consellera d’Educació, Formació i 
Ocupació 

Data d'entrada en el CES 5 de novembre de 2012 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva, en funcions de Comissió de 
Treball  

Emissió Ple del 28 de desembre de 2012 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 
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Denominació Informe 1/12 al Pla d’Acció Territorial Forestal 
de la Comunitat Valenciana (PATFOR) 

Remitent Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient  

Data d'entrada en el CES 21 de juny de 2012 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Territorial i Medi 
Ambient  

Emissió Ple del 30 de juliol de 2012 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 
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En el Preàmbul de la Llei de Creació del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana s'arrepleguen els principis inspiradors de l'activitat del 
propi Comité, destacant entre altres, la participació d'este ens consultiu en 
congressos i altres fòrums científics o cívics, així com promoure'ls i presentar 
iniciatives referents a l'estudi, debat i difusió de les qüestions relacionades amb 
les matèries competència del Comité. 

 
És per això, que el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ha 

desenvolupat durant l'any 2012, una important activitat de projecció externa que 
s'ha concretat també en l'establiment de relacions amb distintes institucions i 
entitats tal com es constata a continuació. 

 
ACTE D'INAUGURACIÓ DEL NOU CENTRE SANITARI ASSISTENCIAL 
D'UNIÓ DE MÚTUES DE BORRIANA 

 
El President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdá Ferrer, va assistir el dia 20 de febrer 

de 2012 a l'Acte d'Inauguració del nou centre sanitari assistencial d'Unió de 
Mútues en la localitat de Borriana. La inauguració va ser a càrrec del Molt 
Honorable President de la Generalitat, Sr. Alberto Fabra Prat, estant acompanyat 
per autoritats municipals i provincials i dirigents d'organitzacions empresarials. 
Este nou centre prestarà servei a 7.400 treballadors, tenint capacitat per a 
duplicar les actuacions mèdiques, en estar dotat dels últims avanços en equips 
sanitaris i tecnològics. 

 
EXPOSICIÓ “VALENCIANS 1812: CONSTITUCIÓ I LLIBERTATS 

 
En data 22 de febrer de 2012 el President i la Secretària General del CES-CV 

van assistir a València a la Inauguració de l'Exposició “Valencians 1812: 
Constitució i Llibertats”, celebrada en el Centre del Carme de la ciutat de 
València. 

 
JORNADA DE TREBALL “PREVISIÓ SOCIAL I MUTUALISME: REPTES 
ACTUALS DE L'ECONOMIA SOCIAL”. 

 
El dia 23 de febrer de 2012, una delegació del Gabinet Tècnic del CES-CV va 

assistir a la Jornada de Treball “Previsió Social i Mutualisme: Reptes actuals des 
de l'Economia Social”, organitzada per l'Institut Universitari d'Economia Social i 
Cooperativa i la Fundació Divina Pastora, i celebrada en el Col�legi Notarial de 
València.  
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JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL  
 
En data 29 de febrer de 2012, una delegació del Gabinet Tècnic del CES-CV va 

assistir a la Jornada sobre la Reforma Laboral, organitzada per la Consultora 
Price Waterhouse i celebrada en el Saló d'Actes de la Fundació d'Estudis Borsaris 
i Financers de València.  

 
ACTE DE GALANIA DE LA REINA MAJOR DE LES FESTES DE LA 
MAGDALENA 2012 

 
El dia 3 de març de 2012, el President del CES-CV va estar present en l'Acte de 

Galania de la Reina Major de les Festes de la Magdalena 2012, celebrat en el 
Palau de la Festa de Castelló. 

 
JORNADA DE TREBALL ”EL FOMENT DE L'ESPERIT EMPRESARIAL, LA 
INNOVACIÓ I LA CREATIVITAT EN LA REGIÓ EUROMEDITERRÀNIA” 

 
La Secretària General del CES-CV, Sra. María José Adalid Hinarejos, va 

assistir a la Jornada de Treball “El Foment de l'Esperit Empresarial, la Innovació i la 
Creativitat en la Regió Euromediterrània”, organitzada pel Consell Econòmic i Social 
del Regne d'Espanya, i celebrada en la seu d'aquesta Institució, situada en la calle 
Huertas nº 73 de Madrid. 

 
CERIMÒNIA DE LLIURAMENT DELS GUARDONS “PREMIS 9 DE MARÇ” 

 
El dia 8 de març de 2012, el president del CES-CV va acudir, convidat pel 

president de l'Associació Cultural Gregal Estudis Històrics, a la Cerimònia de 
Lliurament dels Guardons “Premis 9 de Març”, d'esta Associació i que es va 
desenvolupar en el Teatre Principal de la ciutat de Castelló. 

 
FESTES FUNDACIONALS DE LA MAGDALENA 2013 

 
Durant els dies 10 a 18 de març de 2012 la ciutat de Castelló va celebrar les 

seues Festes Fundacionals de la Magdalena, durant els quals van tenir lloc 
diversos Actes Institucionals en els quals el Sr. Rafael Cerdá Ferrer, en la seua 
condició de President del CES-CV, va assistir als mateixos en representació d'esta 
Institució de la Generalitat. 
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V EDICIÓ FOROBERT 
 
El dia 26 de març de 2012, la Secretària General del CES-CV, convidada per 

l'Honorable Conseller de Governació, Sr. Serafín Castellano Gómez, va acudir a 
la celebració de la V Edició de FOROBERT, i en la qual l'Honorable Conseller 
d´Economia, Indústria i Comerç, Sr. Máximo Buch Torralva, va impartir una 
ponència sota el títol “Les Comunitats davant el repte de l'estabilitat 
pressupostària” 

 
TROBADA ANUAL DELS CONSELLS ECONÒMICS I SOCIALS 
AUTONÒMICS 

 
Els dies 18, 19 i 20 d'abril de 2012, el President i la Secretària General del CES-

CV, Sr. Rafael Cerdá Ferrer i Sra. María José Adalid Hinarejos, van participar a 
Bilbao en la Trobada Anual dels Consells Econòmics i Socials Autonòmics, 
desenvolupant-se diverses ponències sota el títol “La participació de la societat 
civil en la política econòmica i social: vigència i perspectives de futur de la 
mateixa”. Així mateix, durant aquesta Trobada va tenir lloc la reunió anual de 
presidents i secretaris dels CES autonòmics. 

 
ACTE DE CELEBRACIÓ DEL DIA DE LES CORTS 

 
En data 25 d'abril de 2012, el President del CES-CV, mitjançant expressa 

invitació del President de Les Corts, Il�lm. Sr. Juan Gabriel Cotino Ferrer, va 
participar en l'Acte de Celebració del Dia de Les Corts, desenvolupat en el Palau dels 
Borja, seu d'aquesta Institució, situada en la Plaça de Sant LLorenç de València. 

 
ACTE DE LLIURAMENT DELS XI PREMIS ONDA CERO DE CASTELLÓ 
2012 

 
El President del CES-CV va assistir el passat 28 de maig de 2012 a l'Acte de 

Lliurament dels XI Premis Onda Cero de Castelló 2012, celebrat en el Teatre 
Principal de la ciutat de Castelló de la Plana. 
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APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA SOBRE LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 
2011 

 
En data 30 de maig de 2012, el Ple del Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana, aprovava, per unanimitat, la Memòria anual del CES-CV 
sobre la situació socioeconòmica i laboral de la Comunitat Valenciana, exercici 2011, 
donant compliment a l'article 3.6 de la seua Llei de Creació. Una vegada 
aprovada aquesta Memòria va ser remesa al President de la Generalitat, Les 
Corts i les Conselleries d’Economia i Hisenda i Educació, Formació i Ocupació 
per a la seua consideració, tenint prevista la presentació de la seua publicació per 
a mitjan del mes de juliol.  

 
IV JORNADA LOGÍSTICA DE CASTELLÓ “PORT I FERROCARRIL, EL 
REPTE DE LA INTERMODALITAT I LA COMPETITIVITAT” 

 
Una delegació del Gabinet Tècnic del CES-CV va assistir el dia 31 de maig de 

2012, a la IV Jornada de Logística de Castelló davall el Títol “Port i ferrocarril, el 
repte de la intermodalitat i la competitivitat”, organitzada pel Port de Castelló i el 
Periòdic Mediterrani i celebrada en la Sala Opal del Gran Casino del Grau de 
Castelló. Aquesta jornada va ser inaugurada pel Molt Honorable President de la 
Generalitat, Sr. Alberto Fabra i clausurada per la Consellera d´Infraestuctures, 
Territori i Medi Ambient, Honorable Sra. Isabel Bonig, comptant-se amb la 
participació en la mateixa de destacats ponents; entre uns altres, el President de 
Ports de l'Estat, el President d'ADIF, el Director General de Ferrocarrils del 
Ministeri de Foment, el Secretari General de FERRMED i el Director General de 
Transports i Logística de la Conselleria d´Infraestructures de la Generalitat. 

 
PRIMERA REUNIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS PREMIS CES-
CV PER A TESIS DOCTORALS, CONVOCATÒRIA 2011 

 
El dia 14 de juny de 2012 es va celebrar en la Facultat d’Econòmiques de 

València, la I Reunió del Tribunal Qualificador dels Premis del CES-CV per a 
Tesis Doctorals, Convocatòria 2011. Un total de 13 treballs van optar enguany a 
la concessió d'estos premis que se celebra des de l'any 1996 i amb els quals el 
CES-CV pretén promoure i divulgar la recerca amb les matèries competència del 
Comité. En esta primera reunió els membres del tribunal qualificador integrat 
per quatre doctors universitaris de reconegut prestigi més el president del CES-
CV, van procedir a repartir-se les tesis presentades amb la finalitat de procedir al 
seu estudi. Aquest Tribunal té previst reunir-se almenys en dues sessions més a 
celebrar durant els mesos de juliol i setembre de 2012.  
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JORNADA DE TREBALL “L'ARBITRATGE EN TEMPS DE CRISI. UNA 
ALTERNATIVA ALS TRIBUNALS” 

 
La Secretària General del CES-CV, Sra. María José Adalid Hinarejos i una 

Delegació del seu Gabinet Tècnic va assistir a la Jornada de Treball “L'arbitratge 
en temps de crisi. Una alternativa als tribunals”, organitzada per l'Il�lustre 
Col�legi d'Advocats de València i celebrada el 15 de juny de 2012 en la Fundació 
d'Estudis Borsaris i Financers de València. 

 
REUNIÓ DEL CONSELL VALENCIÀ D'UNIVERSITATS 

 
En data 18 de juny de 2012, el President del CES-CV va assistir, en funcions 

de conseller, a la Reunió del Consell Valencià d'Universitats, celebrada en el Saló 
d'Actes de la Conselleria d´Educació, Formació i Ocupació, situada en 
l'Avinguda de Campanar de València. 

 
SOPAR-ACTE EMPRESARIAL D'HOMENATGE A LES EMPRESES 

 
El President del CES-CV, convidat pel President de la Confederació 

d'Empresaris de Castelló, Sr. José Roca Vallés, va assistir el dia 20 de juny de 
2012 al Sopar-Acte Empresarial d'Homenatge a les empreses de la província de 
Castelló, celebrada en l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, i que va ser 
presidida pel Molt Honorable Sr. Alberto Fabra Part, President de la Generalitat. 

 
PRESENTACIÓ VIII EDICIÓ DELS PREMIS PEPE MIQUEL DEL 
COOPERATIVISME VALENCIÀ 

 
La Secretària General del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 

Valenciana, Sra. María José Adalid Hinarejos, i una delegació del seu Gabinet 
Tècnic van assistir a València a la Vuitena Edició dels Premis Pepe Miquel del 
Cooperativisme Valencià, organitzat per la Confederació de Cooperatives de la 
Comunitat Valenciana i celebrada el passat 10 de juliol de 2012 en la seu d'esta 
Confederació, situada en el Palau dels Mercaders de València. L'Acte va comptar 
amb la presència del Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. Alberto 
Fabra Part, diversos consellers del Consell, autoritats, representants de les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de la Comunitat 
Valenciana, així com representants del sector cooperatiu. 

 
INAUGURACIÓ DE LES NOVES PLANTES DE POLICARBONATODIOL I 
UBESOL 

 
El President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdá Ferrer, va assistir a Castelló a la 

Inauguració Oficial de les Noves Plantes de Policarbonatodiol i Ubesol i de la Plataforma 
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Logística en Port Castelló, sota la presidència del Conseller Delegat d'U.B.E. 
Industries Limited, celebrada el passat 11 de juliol en les seues instal�lacions 
situades en el Polígon El Serrallo del Grau de Castelló. 

 
ACTE DE PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA “MEMÒRIA DEL CES-CV 
SOBRE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2011” 
 
 

 

 

El dia 12 de juliol de 2012 va tenir lloc la presentació oficial de la publicació de 
la Memòria del CES-CV sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat 
Valenciana, corresponent a l'exercici 2011, celebrada en el sala d'actes de la Casa 
dels Caragols, seu de la Presidència de la Generalitat a Castelló, acte que va 
comptar, entre uns altres, amb la presència d'autoritats provincials i locals, 
representants d'organitzacions empresarials, sindicals i del món cooperatiu, 
representants de les universitats públiques valencianes , així com dels consellers 
del CES-CV. La Memòria va ser presentada pel Secretari Autonòmic de Formació 
i Ocupació, Sr. Santiago Martí Alepuz, que va ser acompanyat en la Taula 
Presidencial pel President del CES-CV, l'Alcalde de Castelló i els Vicepresidents 
del CES-CV. 
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SEGONA SESSIÓ DE TREBALL DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS 
PREMIS CES-CV PER A TESIS DOCTORALS, CONVOCATÒRIA 2011 

 
El dia 12 de juliol de 2012, es va reunir per segona vegada, en sessió de treball, 

el Tribunal Qualificador dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, 
convocatòria 2011, el qual va procedir a avaluar els treballs presentats, fixant una 
nova reunió a celebrar en el mes de setembre. 

 
ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL XXX ANIVERSARI DE L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (1982-2012) 

 
En data 13 de juliol de 2012 el President del CES-CV va participar en l'Acte de 

Commemoració del XXX Aniversari de l'Estatut d´Autonomia de la Comunitat 
Valenciana (1982-2012), celebrat en el Castell del Papa Lluna de Peníscola 
(Castelló).  

 
TROBADA “LA JOVENTUT: TRANSICIÓ DE LA FORMACIÓ A 
L'OCUPACIÓ” 

 
Una delegació del Gabinet Tècnic del CES-CV va assistir durant els dies 18 i 

19 de juliol de 2012, a la Trobada “La joventut: Transició de la formació a l'ocupació”, 
organitzat pel Consell Econòmic i Social del Regne d'Espanya, en el marc dels 
Cursos d'Estiu de la Universitat Complutense de Madrid i celebrat en 
l'incomparable marc de San Lorenzo de El Escorial.  

 
ACTE COMMEMORATIU DEL BICENTENARI DE LA CONSTITUCIÓ 
ESPANYOLA DE 1812 

 
El dia 28 de juliol de 2012 el President del CES-CV, convidat per l'Alcalde de 

Castelló, Sr. Alfonso Bataller Vicent, va assistir a l'Acte Commemoratiu de celebració 
del bicentenari de la Constitució Espanyola de 1812, celebrat en el Saló de Plens de 
l'Ajuntament d'esta ciutat. 
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ESCOLA D’ESTIU 2012 DE LA UGT-PV 
 
Durant els dies 6 i 7 de setembre de 2012, els tècnics del gabinet del CES-CV, 

Carmelo Arnás i Vicent J. Frías van assistir a l’Escola d’Estiu 2012 de la UGT-PV, 
que sota el títol “Més Mercat o més Estat”, es va desenvolupar en l’Escola de 
Formació Vicent Redolat, situada en el Parc Tecnològic de Paterna (València). Al 
llarg d'estos dies es van impartir i van celebrar una sèrie de conferències i taules 
redones, en les quals van participar ponents de diverses formacions polítiques, 
així com experts procedents del món universitari i sindical. En l'acte d'obertura 
es va comptar amb la participació de Cándido Méndez, Secretari General de la 
Unió General de Treballadors i l'acte de clausura va ser a càrrec de Conrado 
Hernández, Secretari General de la UGT-PV.  

 
ENTRADA DE BOUS I CAVALLS 

 
Durant els dies 3 al 9 de setembre de 2012 el municipi de Sogorb (Castelló) va 

celebrar la Festa d'Interès Turístic Internacional, Bé d'Interès Cultural Immaterial, 
“L'Entrada de Bous i Cavalls”, que va comptar amb la presència de nombroses 
autoritats autonòmiques, provincials i locals de la Comunitat Valenciana. Sr. 
Rafael Cerdá Ferrer, en la seua condició de President del Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat Valenciana va participar en esta manifestació, acudint als 
diferents esdeveniments celebrats en el marc d'esta celebració. 

 
IMPOSICIÓ DE BANDES A LES REGINES DE LA MAGDALENA 2013 

 
Els dies 7 i 8 de setembre de 2012, el President del CES-CV, convidat per 

l'Alcalde de Castelló, Sr. Alfonso Bataller Vicent va assistir a la imposició de 
bandes a les regines de la Magdalena 2013, que es va celebrar en el Teatre 
Principal de Castelló. 

 
INAUGURACIÓ DE L'EDIFICI ESPAITEC 2 

 
El President del CES-CV, convidat pel Rector de la Universitat Jaume I, Sr. 

Vicent Climent Jordá i pel President de Espaitec, Sr. José Roca Vallés, va assistir 
el dia 10 de setembre de 2012 a la Inauguració de l'Edifici ESPAITEC 2, situat en el 
recinte del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló. L'acte 
va comptar amb la presència del Molt. Honorable President de la Generalitat, Sr. 
Alberto Fabra Part. 
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TERCERA SESSIÓ DE TREBALL DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS 
PREMIS CES-CV PER A TESIS DOCTORALS, CONVOCATÒRIA 2011 

 
El dia 12 de setembre de 2012 se celebrava a València, la III Reunió del 

Tribunal Qualificador dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, 
Convocatòria 2011. El Tribunal, després d'un minuciós examen dels treballs 
presentats en aquesta edició, va decidir, per unanimitat, atorgar un premi a la 
tesi relacionada amb les matèries en les quals el Comité desenvolupa la seua 
activitat (relacions laborals, cooperació, ocupació, condicions de treball, formació 
professional, seguretat social, economia, agricultura, pesca, indústria, comerç, 
turisme i medi ambient), a la Sra. Marta Endeu Mundo Guinot, per la seua obra 
“Naturalesa, règim jurídic i activitats de les societats cooperatives de transport de 
mercaderies per carretera”. 

 
ACTE ACADÈMIC D'OBERTURA DEL CURS 2012-2013 DE LA UJI 

 
El president del CES-CV, Sr. Rafael Cerdá Ferrer, convidat pel Rector de la 

Universitat Jaume I de Castelló, va assistir al solemne acte d'obertura del curs 
acadèmic 2012-2013, celebrat en el Paraninf de la UJI el dia 14 de setembre de 
2012. 

 
INAUGURACIÓ DE LA FIRA HABITAT DE VALÈNCIA 

 
La Secretària General del CES-CV, convidada pel President de Fira València, 

Sr. Alberto Catalá Ruiz de Galarreta, assistia a la Inauguració, sota la presidència 
del Molt Honorable President de la Generalitat, de Fira Habitat València, 
celebrada en el Fòrum Centre de Fira València, el dia 18 de setembre de 2012. 

 
DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 2012 

 
El president del CES-CV, Sr. Rafael Cerdá Ferrer, convidat pel Molt 

Honorable President de la Generalitat, va assistir al Debat de Política General 
2012, celebrat en el Palau dels Corts el dia 25 de setembre de 2012. 

 
ACTE D'OBERTURA DE L'ANY JUDICIAL 2012-2013 

 
En data 28 de setembre de 2012, el President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdá va 

assistir, convidat per la Presidenta i la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, al solemne acte d'obertura de l'Any Judicial 
2012-2013, celebrat en el Palau de Justícia de València. 
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LLIURAMENT DELS PREMIS NOVA ECONOMIA FÓRUM 2011 I 2012 
 
El President del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, Sr. 

Rafael Cerdá Ferrer i la Secretària General d'aquesta Institució, Sra. María José 
Adalid Hinarejos, van assistir a la Cerimònia de Lliurament dels Premis Nova 
Economia Forum atorgats en la seua edició 2011 a la República Portuguesa, en la 
persona del seu President, S.E. Aníbal Cavaco Silva, i en la seua edició 2012 a la 
República Italiana, en la persona del seu President, S.E. Giorgio Napolitano. 
Aquest Acte es va celebrar en el Teatre de la Zarzuela de Madrid, el passat dia 2 
d'octubre de 2012, sota la presidència de S. M. el Rei En Juan Carlos I. 

 
ACTES COMMEMORATIUS DEL 9 D'OCTUBRE 

 
El President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdá Ferrer, per expressa invitació del 

President de la Generalitat, va assistir a València a l'Acte Institucional del Dia de 
la Comunitat Valenciana, celebrat el dia 9 d'octubre de 2012 en el Palau de la 
Generalitat.  

 
TROBADA DE CONSELLS ECONÒMICS I SOCIALS IBEROAMERICANS 

 
En data 30 d'octubre de 2012 el President del CES-CV va participar com a 

Ponent en la Trobada de Consells Econòmics i Socials Iberoamericans, que sota el 
Títol “Globalització i creixement inclusiu: el paper dels CES”, i en ocasió de la XXII 
Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern, es va celebrar en la seu del 
CES del Regne d'Espanya, a Madrid, durant els dies 29 al 31 d'octubre de 2012. 
Aquesta trobada va comptar amb la participació de Presidents dels CES 
d'Espanya, Guatemala, Panamà i Brasil, entre uns altres, i es va comptar amb la 
participació d'un membre del Comité Econòmic i Social Europeu (CESE), del 
Secretari d'Estat de Cooperació i per a Iberoamèrica i el Sotssecretari del 
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. 
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ACTE COMMEMORATIU DEL 90 DIA MUNDIAL DEL COOPERATIVISME  
 
La Secretària General i una delegació de la Junta Directiva i del Gabinet 

Tècnic del CES-CV va participar en l'Acte Commemoratiu del 90 Dia Mundial del 
Cooperativisme, organitzat per la Confederació de Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana i celebrat el dia 13 de novembre de 2012, en el Centre d'Experiències 
de la Fundació Ruralcaja de València, situat a Paiporta. 

 
ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU FISCAL CAP DE LA 
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 

 
El dia 4 de desembre de 2012 el president del CES-CV, convidat per l'Excm. 

Sr. Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo Nebel, va assistir 
a la Presa de Possessió del Sr. José Luis Cuesta Merino, com a Fiscal Cap de la 
Fiscalia Provincial de Castelló. 

 
ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DELS NOUS CONSELLERS DEL 
GOVERN VALENCIÀ 

 
El dia 10 de desembre de 2012, el President del CES-CV, mitjançant expressa 

invitació del Molt. Honorable President de la Generalitat, Sr. Alberto Fabra Part, 
va assistir a la Presa de possessió dels nous Consellers del Govern Valencià, acte 
celebrat en el Palau de la Generalitat de València. 

 
ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS TESIS DOCTORALS DEL CES-CV 

 
El dia 12 de desembre de 2012 es va celebrar en la seu del CES-CV a Castelló, 

el Lliurament dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, Convocatòria 2011, 
que en esta edició únicament es va atorgar pel Tribunal Qualificador un únic 
guardó, que va recaure en la Dra. Marta Endeu Mundo Guinot, per la seua obra 
“Naturalesa, règim jurídic i activitats de les societats cooperatives de transport de 
mercaderies per carretera”. L'Acte va comptar amb la presència de Consellers del 
CES-CV, membres del Tribunal Qualificador d'aquests Premis, del director de la 
Tesi Doctoral i membres del Departament de la Universitat Jaume I de Castelló, 
així com de familiars de la premiada. Durant l'Acte de Lliurament, el President 
del CES-CV va apostar novament per la continuïtat d'aquests Premis, amb la 
finalitat de promoure i divulgar la recerca en les Universitats de la Comunitat 
Valenciana, en aquelles matèries relacionades amb les funcions del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana: relacions laborals, cooperació, 
ocupació, condicions de treball, formació professional, seguretat social, 
economia, agricultura, pesca, indústria, comerç, turisme i medi ambient. 
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ACTE DE LLIURAMENT DE LA IX EDICIÓ DELS PREMIS JUSTÍCIA 

 
La Secretària General del CES-CV va assistir el dia 21 de desembre de 2012 a 

l'acte de lliurament la IX Edició dels Premis Justícia, celebrat en el Saló d'Actes de 
la Ciutat de la Justícia de València. 

 
CONCERT DE NADAL 2012 

 
En data 21 de desembre de 2012, convidat per l'Alcalde de Castelló, Sr. 

Alfonso Bataller Vicent, el President del CES-CV va assistir al Concert de Nadal de 
la Banda Municipal de Castelló, que sota la direcció del Sr. José Vicente Ramón 
Segarra, va tenir lloc en l'Auditori i Palau de Congressos de la capital de la Plana. 
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PUBLICACIONS 
 

En la pàgina web del CES-CV www.ces.gva.es apareix, dins de l'apartat 
d'informació, el llistat de publicacions que edita el propi Comité. 

 
En la sessió de la Junta Directiva del Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana celebrada el dia 25 d’abril de 2012 es va aprovar la 
“Memòria d'Activitats de 2011”. Com l'any anterior, la seua publicació únicament 
ha sigut electrònica, en línia i es troba en el corresponent apartat de la pàgina 
web, amb la finalitat de difondre en l'àmbit de la nostra Comunitat les activitats 
desenvolupades pel CES-CV durant l'any 2011. 

 
La Memòria comença amb la presentació del Sr. Rafael Cerdá Ferrer, 

president del CES-CV, i prosseguix amb una descripció detallada de la creació, 
naturalesa, funcions, composició, órganos i funcionament de la institució, 
activitats institucionals i allò que s'ha referit a publicacions i documentació, no 
sense oblidar el que concernix a la gestió de recursos personals i materials del 
propi Comité. S'inclouen a més els annexos referents a la legislació aplicable i al 
pressupost, així com l'estudi comparatiu de la incidència dels dictàmens del CES 
en les lleis de la Generalitat Valenciana. 

 
En este sentit, la Llei 7/1993 de 7 de juliol de creació del CES-CV, establix en 

l'article 3.6 que el Comité té entre les seues funcions elaborar, dins dels cinc 
primers mesos de cada any, una Memòria en què s'exposen les seues 
consideracions sobre la situació socioeconòmica i laboral valenciana. Així, en la 
sessió del Ple del Comité celebrada a Castelló el dia 30 de maig del 2012 es va 
aprovar per unanimitat la “Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2011”. 

 
Esta Memòria publicada pretén donar a conéixer a la societat, l'opinió dels 

distints agents socials sobre la realitat econòmica i social de la nostra Comunitat, 
analitzant el panorama econòmic nacional i internacional en el que es troba 
referenciada l'economia de la Comunitat Valenciana i les conseqüències sobre el 
mercat de treball, les polítiques d'ocupació, les relacions laborals així com els 
nivells i condicions de vida de la Comunitat. 

 
Com a conseqüència de la convocatòria del Premi Tesis Doctorals es va 

iniciar, amb l'objecte de publicar els treballs premiats, la “Col�lecció Economia i 
Empresa”, on a més d'estos premis es poden publicar altres treballs d'interés 
científic per al Comité.  

 
L'any 2012, es va presentar, amb el número 19, la tesi “Els complements salarials 

en la negociació col�lectiva” (Una anàlisi de l'efectiu paper regulador dels convenis 
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col�lectius en la conformació dels complements salarials) de Mª. Ángeles Burgos 
Giner, que va ser una de les guanyadores de la convocatòria de l'any 2010 dels 
Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals. 

 
Així mateix i dins de la preocupació del CES-CV per contribuir al debat de 

matèries competència del mateix, es va començar a distribuir durant l'any 1996 la 
“Revista de Treball, Economia i Societat”. La periodicitat de la mateixa era 
bimensual i els punts bàsics que la revista abordava eren el panorama econòmic 
de la Comunitat Valenciana, les col�laboracions especials de la doctrina i les 
anàlisis de les sentències de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana. Uns anys després, al gener de 1998, la periodicitat va 
passar a ser trimestral.  

 
Posteriorment es va afegir també a la Revista un butlletí que inclou dades 

estadístiques sobre el panorama sociolaboral de la dona en la Comunitat 
Valenciana. A l'abril del 2005, es va incloure una nova separata que incorporava 
les dades sobre el panorama sociolaboral dels jóvens en la Comunitat Valenciana. 

 
En el mes gener de 2011, amb el número 59, la publicació va veure per última 

vegada la llum en format de paper i va ser en el mes d'abril de 2012, amb el 
número 60 quan esta publicació va passar a tindre una publicació electrònica i va 
començar una nova etapa amb la presentació de la mateixa en la versió “on line”, 
que està penjada en la pàgina web del CES-CV, www.ces.gva.es i té un enllaç 
directe denominat com a Revista de Treball, Economia i Societat. Esta època de la 
Societat de la Informació i de la Comunicació ens ha obligat a adaptar-nos a les 
noves tecnologies i des d'abril de 2011 s'ha començat aquesta nova iniciativa. 

 
Actualment la periodicitat de la citada revista segueix sent trimestral i l'últim 

nombre publicat l'any 2012 és el 66, corresponent al mes d'octubre de 2012. 
 
Finalment, cal dir que en l'àmbit intern es realitzen un altre tipus de 

publicacions. Són les referides als informes i dictàmens emesos pel CES-CV 
durant l'exercici. La distribució i difusió d'aquesta publicació es realitza entre els 
membres del Comité, el CES d'Espanya, els CES de les Comunitats Autònomes, 
les Conselleries pertinents i els Diputats de les Corts Valencianes. La missió 
d'aquesta publicació i difusió és facilitar el coneixement d'aquest treball específic 
del Comité. 
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DOCUMENTACIÓ 
 

El Centre de Documentació és fonamental per a tot el treball d'estudi que es 
realitza des del Gabinet Tècnic del Comité. A més servix de suport per a les 
activitats que es realitzen en les comissions de Treball, i en general per a 
qualsevol membre del CES-CV que necessite utilizarlo. 

 
També enguany s'ha seguit amb la idea ja iniciada en altres anys de 

mantindre les subscripcions d'estudis i publicacions periòdiques, així com 
augmentar el nombre d'estes en les matèries que han resultat interessants per al 
propi Comité. 

 
Les fonts de dades per les quals es nodrix este centre de documentació són 

principalment institucionals. El Banc d'Espanya, l'Institut d'Ocupació (INEM-
SPEE) i l'Institut Nacional d'Estadística (INE) són les que cobrixen l'àmbit estatal 
i l'Institut Valencià d'Estadística (IVE) és el que principalment distribuïx la 
informació en l'àmbit autonòmic. La relació amb els serveis de publicacions 
d'estudis de les distintes conselleries ha anat en augment, així com el contacte 
amb altres institucions com poden ser les Cambres de Comerç, Indústria i 
Navegació i les organitzacions representades en el propi Comité. 

 
De l'accés a aquestes fonts descrites es configura la base de dades que servix 

per a la inserció d'informació sobre el comportament de variables 
socioeconòmiques en la “Revista de Treball, Economia i Societat” que ara edita 
periòdicament el CES-CV, en edició electrònica. 

 
Altres instruments que també s'utilitzen en el Centre de Documentació són les 

publicacions oficials de normes com el Boletín Oficial del Estado (BOE) i el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) per a poder efectuar un seguiment 
de les novetats legislatives més importants. Altres publicacions que es consulten 
per a completar este treball són el Butlletí Oficial i el Diari de Sessions de Les 
Corts Valencianes. 

 
Com a complement a este treball, es manté la subscripció a la base de dades 

sobre jurisprudència, legislació estatal i autonòmica i textos legals del Tribunal 
Suprem, del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Justícia de les comunitats 
Europees, així com els textos legislatius vigents més importants. 

 
Respecte al material bibliogràfic, en matèria jurídica, econòmica i laboral s'ha 

seguit amb l'adquisició d'obres de caràcter monogràfic que han resultat d'interés 
com Economist and Jurist. També s'han mantingut subscripcions de publicacions 
periòdiques com la revista “Tribuna Social” (CISS), o actualitzacions de legislació 
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laboral referides a Seguretat i Salut Laboral (Lex Nova) o l'Avanç Normatiu 
Laboral i Seguretat Social (CISS) i el Butlletí Laboral i Seguretat Social (CISS).  

 
En matèria econòmica s'ha continuat amb les subscripcions a publicacions 

com “Papers d'Economia” de la Fundació de les Caixes d'Estalvis (FUNCAS), 
entre altres. 

 
Finalment, dir que es reben una altra sèrie de revistes d'informació general 

que permeten consultar diversos temes que en un moment donat poden suscitar 
l'interés per a realitzar un estudi, així com també se'ns remeten les revistes de les 
associacions representades en el si del Comité.  

 
En este sentit, mencionarem les que ens semblen de major interés, entre les 

que es troben les següents:  
 

• Temes per al Debat 
• Lex Nova (La Revista) 
• Cauces. Quaderns del Consell Econòmic i Social d'Espanya 
• Unió (Revista de UGT) 
• Noticies Sindicals (CCOO-PV) 
• Vida Cooperativa 
• Dictàmens del CES d'Espanya i dels distints CES de les CC.AA. 
• Butlletí Informatiu de la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers 
• CEC Butlletí Informatiu de la Confederació d'Empresaris de Castelló 
• Espais (Revista Col�legi Oficial de Graduats Socials de València) 
• Regions i Municipis d'Europa (Butlletí d'Informació del Comité de les 

regions) 
• EESC Info (The European Economic and Social Committee) 
• Camp València (COAG-Unió de Llauradors) 
• Agricultors i Ramaders (AVA-ASAJA) 
• Vox UJI (Periòdic de la Universitat Jaume I de Castelló) 
• Butlletí Informatiu de CONSUM 
• Espai Cooperatiu (Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball 

Associat) 
• Advocats (Revista del Consell General de l'Advocacia Espanyola) 
• Mutualitat de l'Advocacia 
• ASAJA. Centre Provincial de Jóvens Agricultors d'Alacant 
• CV News. Agència Valenciana del Turisme 
• Amnistia Internacional 
• Panda 
• Solidaritat Internacional 
• Greenpeace 
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• Europa en moviment 
• Economistes. Publicació quinzenal del Col�legi d'Economistes de València 
• Els economistes opinen. Col�legi Economistes de València 
• Revista de Biomecànica. Institut de Biomecànica de València 
• Butlletí. Fundació BBVA 
• Revista IO (Intermon Oxfam) 
• El lligall. Revista de l'il�lustre Col�legi d'Advocats de València 
• SC Actual Smart City 

 
Finalment i pel que fa a estudis de caràcter científic, s'ha vingut rebent entre 

unes altres, les obres publicades en la “Col�lecció Estudis” que edita el CES 
d'Espanya, la col�lecció d’“Informes i Estudis. Relacions Laborals” publicats per 
la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col�lectius, la doctrina legal del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, l'Anuari Econòmic de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló i les monografies editades 
per la Fundació Professor Manuel Broseta. 

 
Així mateix, en el seu moment, amb l'objecte d'ampliar el volum d'obres del 

Centre de Documentació, es va realitzar petició de fons editorial a Les Corts 
Valencianes, al Consell Valencià de Cultura, a la Universitat Jaume I, a la 
Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, a la Fundació Bancaixa, a la Fundació 
Universitat-Empresa de la Universitat Jaume I de Castelló i a la Diputació de 
Castelló, que habitualment en la mesura d'edició de publicacions han anat 
remetent al CES-CV. 
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CAPÍTOL V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓ DE RECURSOS PERSONALS 
I MATERIALS 
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EL PRESSUPOST 
 

L'article 25.1 de la Llei 7/1993 de 7 de juliol de creació del CES-CV disposa 
que el Comité Econòmic i Social comptarà per al compliment dels seus fins amb 
els recursos econòmics que a este efecte es consignen en els Pressupostos de la 
Generalitat Valenciana. En la mateixa llei, en l'article 27.1 s'exposa que el Comité 
formularà anualment la seua proposta d'avantprojecte de pressupost que serà 
aprovada pel Ple i remesa a través del seu president a la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública, que amb base en tal proposta redactarà l'avantprojecte 
definitiu. 

 
La Llei 10/2011, de 27 de desembre de 2011, de la Generalitat Valenciana, de 

Pressupostos per a l'exercici de 2012, tenint en consideració la proposta 
presentada pel CES-CV, va assignar al Comité una dotació inicial de 945.080 
euros. 

 
D'este import global de 945.080 euros, corresponien 926.150 euros a despeses 

de funcionament: despeses de personal, despeses en béns i serveis, despeses 
financeres i transferències corrents, sent la quantitat de 18.930 euros per a 
inversions reals. 

 
 

GESTIÓ DE PERSONAL 
 

La Llei de creació del CES de la C.V., en l'article 3.5, establix la competència 
d'esta institució consultiva per a regular el seu règim d'organització i 
funcionament intern, incloent-se en este apartat la potestat per a efectuar les 
contractacions necessàries perquè el Comité puga dur a terme la comesa que 
aquesta llei li encomana. 

 
La plantilla de personal laboral del Comité, segons s'aprecia en el següent 

organigrama està composta en l'actualitat per cinc assessors amb lloc de 
Llicenciat Superior que formen el Gabinet Tècnic del mateix, que juntament amb 
els quatre components de l'equip administratiu sumen el total de 9 de la plantilla 
en actiu del CES-CV. 
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DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 

 
Les activitats institucionals realitzades pel CES-CV, durant tot l'any 2012, que 

s’han adonat en l'apartat tercer d'esta Memòria, han suposat la principal font de 
despeses corrents variables del Pressupost, especialment en els conceptes: 
“Publicacions” i “Despeses diverses i atencions representatives. Propaganda, reunions i 
conferències”. La principal despesa que s'inclou en el concepte “Despeses de 
Publicacions” és la publicació de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana, exercici 2011, ja que tant la Revista de 
Treball, Economia i Societat que publica el CES-CV com la Memòria Anual 
d'Activitats es publiquen en versió electrònica “en línia” en la nostra pàgina web. 

 
Quant a les despeses de funcionament fixes, el major import és el suportat per 

les despeses d'arrendament del local on se situa el CES-CV i manteniment del 
mateix. 

 
 

SECRETÀRIA GENERAL 
Sra. Mª. José Adalid Hinarejos 

GABINET TÈCNIC SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ 

3 Juristes 

2 Economistes 

1 Administratiu 

2 Aux. Administratius 

1 Subaltern 

PRESIDENT 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer 

SERVEIS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS DEL CES-CV 
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COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS 
CONSULTIUS 

 
El capítol IV del Pressupost del CES-CV arreplega les compensacions 

econòmiques als membres del Comité per la seua participació en els òrgans del 
CES-CV. També s'arreplega la compensació als agents econòmics i socials i a les 
organitzacions representades en la institució per les activitats exercides en el 
mateix. 

 
 

INVERSIONS EN EQUIPAMENT 
 

Les inversions reals efectuades amb càrrec al capítol VI del Pressupost del 
CES durant l'exercici de 2012 s'han destinat principalment a la dotació 
d'equipament tècnic i informàtic, sempre amb el propòsit d'aconseguir unes 
dependències concordes amb tot el que és necessari per a poder efectuar d'una 
manera òptima les comeses del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana. 
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I. LEGISLACIÓ APLICABLE AL CES-CV 
 
I.1 - LEGISLACIÓ RELATIVA A LA SEUA CREACIÓ I 
REGLAMENTACIÓ 
 
TEXT CONTINGUT DOGV 

Decret 8/1991, de 10 de gener Creació del Comité Econòmic 
i Social de la Comunitat 
Valenciana 

25/01/91 

Llei 1/1993, de 7 de juliol Creació del Comité Econòmic 
i Social de la Comunitat 
Valenciana 

14/07/93 

Decret 58/1994, de 22 de març Nomenament dels membres 
del CES 

06/04/94 

Llei 3/1994, de 2 de maig Modificació de l'art. 2.5 de la 
Llei 1/1993 (Seu del CES) 

09/05/94 

Acord de 29 de juliol de 1994 Reglament d'Organització i 
Funcionament del CES 

05/09/94 

   
DECRETS  DOGV 

86/1994, de 10 de maig  16/05/94 
164/1994, de 29 de juliol  29/08/94 
256/1995, de 3 d'agost  04/08/95 
264/1995, de 29 d'agost  30/08/95 
265/1995. De 29 d'agost  30/08/95 
296/1995, de 30 d'octubre  31/10/95 
345/1995, de 28 de novembre  29/11/95 
346/1995, de 28 de novembre CESSAMENTS 29/11/95 
360/1995, de 29 de desembre I 31/12/95 
34/1996, de 5 de març NOMENAMENTS 12/03/96 
105/1996, de 5 de juny  17/06/96 
106/1996, de 5 de juny  17/06/96 
171/1996, de 2 d'octubre  07/10/96 
172/1996, de 2 d'octubre  07/10/96 
223/1996, de 26 de novembre  29/11/96 
224/1996, de 26 de novembre  29/11/96 
229/1996, de 10 de desembre  16/12/96 

230/1996, de 10 de desembre  16/12/96 
21/1997, d'11 de febrer  12/02/97 
264/1997, de 21 d'octubre  23/10/97 
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DECRETS  DOCV 
265/1997, de 21 d'octubre  23/10/97 
14/1998, de 24 de febrer  09/03/98 
15/1998, de 24 de febrer  09/03/98 
45/1998, de 15 d'abril  23/04/98 
46/1998, de 15 d'abril  23/04/98 
168/1998, de 8 d'octubre  15/10/98 
48/1999, de 30 de març CESSAMENTS 06/04/99 
183/1999, de 19 d'octubre I 21/10/99 
165/2000, de 31 d'octubre NOMENAMENTS 09/11/00 
95/2001, de 12 de juny  15/06/01 
19/2002, de 8 de febrer  15/02/02 
08/2003, de 4 de febrer  07/02/03 
16/2003, de 4 de març  06/03/03 
188/2003,  de 26 de setembre  29/09/03 
208/2003, de 17 d'octubre  20/10/03 
41/2004, de 26 de març  30/03/04 
169/2004, de 10 de setembre  20/09/04 
51/2006, de 21 d'abril  26/04/06 
125/2006, de 15 de setembre  18/09/06 
126/2006, de 15 de setembre  18/09/06 
161/2006, de 20 d'octubre  23/10/06 
126/2007, de 27 de juliol  30/07/07 
227/2007, de 23 de novembre  26/11/07 
69/2009, de 22 de maig  26/05/09 
97/2009, de 17 de juliol  21/07/09 
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I.2 - LEGISLACIÓ APLICADA EN LA GESTIÓ COMPTABLE I 
PRESSUPOSTÀRIA  
 
TEXT CONTINGUT 

• Llei I.R.P.F.  

• Llei I.V.A.  
• Llei General Seguretat Social  
• Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 

Contractes del Sector Públic 
 

• DT Segona del Reglament General 
de Contractació de l'Estat 

 

• Decret del Consell 24/1997 
d'11/02/97 i Decret del Consell 
88/2008 de 20/06/08 

Indemnitzacions per raó del servei i 
gratificacions per serveis extraordinaris 

• Decret 204/1990, 26/12/90, del 
Consell de la G.V. 

Reintegrament de transferències 
corrents i de cabdal 

• Reial Decret 1.515/2007, 16/11/07 Plan General de Comptabilitat per a 
PIMES i Microempreses 

• Resolució de 18/06/91 de la 
Intervenció General de la G.V. 

Informació a rendir per les entitats 
públiques subjectes a la Llei 4/1984, de 
la Hisenda Pública de la G.V. 

• Decret Legislatiu, 26/06/91 del 
Consell de la G.V. 

Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública 
de la G.V. 

• Llei 1/1993, de 07/07/93 de la G.V. Llei de creació del CES de la C.V. 
• Acord de 29/07/94 del Govern 

Valencià 
Reglament d'Organització i 
Funcionament del CES de la C.V. 

• Ordre de 14/07/95 Conselleria 
d'Economia i Hisenda 

Normes per a l'elaboració dels 
Pressupostos de la G.V. per a 1996. 

• Llei 43/1995, de 27 de desembre Llei de l'Impost sobre Societats 
• Llei 9/1995, de 31/12/95 de la G.V. Pressupostos de la G.V. per a 1996 
• Llei 4/1996, de 30/12/96 de la G.V. Pressupostos de la G.V. per a 1997 
• Llei 15/1997, de 29/12/97 de la 

G.V. 
Pressupostos de la G.V. per a 1998 

• Llei 11/1998, de 29/12/98 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per a 1999 

• Llei 10/1999, de 30/12/99 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2000 

• Llei 12/2000, de 28/12/00 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2001 

• Llei 10/2001, de 27/12/01 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2002 

• Llei 12/2002, de 27/12/02 de la Pressupostos de la G.V. per al 2003 
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G.V. 
• Llei 17/2003, de 30/12/03 de la 

G.V. 
Pressupostos de la G.V. per al 2004 

• Llei 14/2004, de 29/12/04 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2005 

• Llei 15/2005, de 26/12/05 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2006 

• Llei 11/2006, de 27/12/06 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2007 

• Llei 15/2007, de 27/12/07 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2008 

• Llei 17/2008, de 29/12/08 de la  
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2009 

• Llei 13/2009, de 29/12/09 de la  
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2010 

• Llei 17/2010, de 30/12/10 de la  
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2012 

• Llei 10/2011, de 27/12/11 de la  
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2012 
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II. INCIDÈNCIA DELS DICTÀMENS EMESOS PEL CES-CV EN LES LLEIS 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
ESTUDI COMPARATIU DELS DICTÀMENS DEL CES EN LES LLEIS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA APROVADES DURANT L'ANY 2012 
 
 
Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d'Estatut de Radiotelevisió 
Valenciana (DOCV nº 6.824, de 23 de juliol de 2012) 
 

Antecedents 
 
El dia 10 de gener de 2012 va tenir entrada en la seu del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable Consellera de 
Presidència i Vicepresidenta del Consell, pel qual se sol�licitava l'emissió del 
corresponent dictamen preceptiu a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de 
Radiotelevisió Valenciana, a tenor del que es disposa en l'article 3.1. a) en relació 
amb l'article 24 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat Valenciana. 

 
El dia 20 de gener de 2012 es va reunir en sessió de treball la Junta Directiva, 

en funcions de comissió, per a elaborar el Projecte de Dictamen a l'Avantprojecte 
de Llei, de la Generalitat, de Radiotelevisió Valenciana. A la mateixa van assistir 
la Sra. Cristina Macías Martín, secretària autonòmica de presidència, i la Sra. 
Dora Ibars, directora, general de Promoció Institucional, explicant el contingut 
del citat Avantprojecte als membres de la Junta Directiva i responent a les 
qüestions que els van ser plantejades. 

 
Novament, els dies 25 de gener i 2 de febrer de 2012, es va reunir la Junta 

Directiva per a concloure l'elaboració del Projecte de Dictamen, que va ser elevat 
al Ple del dia 9 febrer de 2012, i aprovat per unanimitat segons el que preceptua 
en l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV. 

 
L'Avantprojecte de Llei que es dictamina consta d'una Exposició de Motius, 

quaranta-vuit articles dividits en un Títol Preliminar i dos Títols, amb els seus 
corresponents capítols i seccions, Disposició Addicional Única, cinc Disposicions 
Transitòries, Disposició Derogatòria i Disposició Final Única. 

 
La Llei aprovada va constar de Preàmbul i 47 articles dividits en dos Títols, 

amb els seus corresponents capítols i seccions, tres Disposicions Addicionals, tres 
Disposicions Transitòries, Disposició Derogatòria Única i dues Disposicions 
Finals. 
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Valoració i observacions de caràcter general 
 
En primer lloc, el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

entenia que l'Avantprojecte de Llei hauria de plasmar la necessitat que el Grup 
Radiotelevisió Valenciana, S.A. fóra un instrument de vertebració de la realitat, 
no solament econòmica, social i cultural de la nostra Comunitat, sinó també de la 
seua diversitat territorial. 

 
Així mateix, el CES-CV considerava que hauria de fer-se un major 

recalcament en la labor de promoció, difusió i protecció de la llengua valenciana, 
com a llengua pròpia, que ha de desenvolupar el Grup Radiotelevisió 
Valenciana, S.A.. No en va, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana 
disposa que s'atorgarà especial protecció al valencià, i el Grup és un vehicle 
apropiat per a aconseguir tal objectiu. En la mateixa adreça apunta l'article 25 de 
la Llei 4/1983, d'ús i ensenyament del valencià, que disposa l'impuls de l'ús del 
valencià en les emissores de radi i televisió. 
 

Observacions a l'articulat 
 
Títol II. Capítol II. Organització del Grup Radiotelevisió Valenciana, S.A. 
 
El Comité creia que era possible millorar la regulació relativa a l'organització 

del Grup Radiotelevisió Valenciana, S.A., ajustant-se en major mesura a la 
legislació mercantil que li és aplicable, segons el que es disposa en l'article 8.2 
d'aquest Avantprojecte de Llei. Així mateix, seria convenient revisar l'estructura i 
redacció en relació als òrgans del Grup, per a evitar problemes en la interpretació 
de determinades matèries. 

 
En aquest sentit, cal esmentar entre altres aspectes els següents: 
 

1) En l'article 10 (Òrgans del Grup) no s'inclou a la Junta General com a 
òrgan de l'estructura del Grup Radiotelevisió Valenciana, S.A. 

2) El Director o Directora General del Grup forma part del Consell 
d'Administració, alhora que li correspon l'alta direcció i administració 
del Grup, sent aquesta figura més ajustada a la del Conseller Delegat o 
President Executiu. 

3) La funció de representació ordinària del Grup que se li assigna al 
Director o Directora General, hauria de recaure en el President. 

 
Aquest article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
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Article 10. Òrgans 
 

Radiotelevisió Valenciana, S.A. s'estructura en els següents òrgans:  
 

1. La Junta General, constituint-se com a tal el Consell, a qui li correspondrà 
decidir sobre els assumptes que siguen competència legal d'aquesta en els termes 
que s'establisquen en la present llei i en els Estatuts Socials de Radiotelevisió 
Valenciana, S.A. 

2. El Consell d'Administració. 
3. El Director o Directora General. 

 
 

Llei 4/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, per la qual s'aprova la 
Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 6.884, de 
18 d'octubre de 2012)  

 
Antecedents 
 
El dia 1 de desembre de 2011 va tenir entrada en la seu del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable Conseller de Justícia i 
Benestar Social, de data 30 de novembre de 2011, pel qual se sol�licitava l'emissió 
del corresponent dictamen preceptiu a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, 
pel qual s'aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana, segons el 
que es disposa en l'article 3.1. a) en relació amb l'article 24 de la Llei 1/1993, de 7 
de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
L'Avantprojecte de Llei anava acompanyat de la documentació que a 

continuació es relaciona: 

 

• Acord del Consell, en la reunió del dia 11 de novembre de 2011, pel 
qual es dóna conformitat a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, 
pel qual s'aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat 
Valenciana. 

• Informe sobre la necessitat i oportunitat. 
• Memòria econòmica sobre l'estimació del cost previst. 
• Documentació relativa al tràmit d'audiència, amb l'informe sobre les 

al�legacions a l'Avantprojecte de Llei. 
• Informe de la Direcció general de Pressupostos i Despeses. 
• Informe de la sotssecretaria de la Conselleria de Justícia i Benestar 

Social. 
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El dia 20 de desembre de 2011 es va reunir a València, en sessió de treball, la 
Comissió de Polítiques de Protecció Social per a elaborar el Projecte de Dictamen 
a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, pel qual s'aprova la Carta de Drets 
Socials de la Comunitat Valenciana.  

 
A la mateixa va assistir la Sra. Celia Ortega Ruiz, directora general de Família 

i Dona de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, i va explicar el contingut del 
citat Avantprojecte als membres de la Comissió pel qual s'aprova la Carta de 
Drets Socials de la Comunitat Valenciana i va respondre a les qüestions que li 
van ser plantejades. 

 
Novament, en data 27 de desembre de 2011, es va reunir la Comissió de 

Polítiques de Protecció Social per a concloure l'elaboració del Projecte de 
Dictamen, que va ser elevat al Ple del dia 9 de gener de 2012 i aprovat per 
unanimitat, segons el que preceptua l'article 14.5 del Reglament d'Organització i 
Funcionament del CES-CV. 

 
L'avantprojecte de llei que es dictamina consta d'una exposició de motius, 

cinquanta-un articles, dividits en un títol preliminar i sis títols, amb els seus 
corresponents capítols i tres disposicions finals. 

 
La Llei aprovada va constar de Preàmbul, cinquanta-tres articles estructurats 

en sis Títols amb els seus corresponents Capítols i tres Disposicions Finals. 
 
Valoració i observacions de caràcter general 
 
El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana com a consideració 

general opina que aquest Avantprojecte de Llei de la Generalitat, pel qual 
s'aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana compleix amb el 
previst en el Preàmbul de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la 
Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana però es considera que en la línia del previst en el Títol II del mateix 
Estatut, concretament en l'article 10.2, es deurien incloure altres drets d'índole 
social com l'educació, la sanitat, les prestacions socials, etc., tal com es reconeix 
en altres cartes de drets socials existents com la Carta Social Europea, text 
fonamental del Consell d'Europa, signada a Torí el 18 d'octubre de 1961 o la més 
recent Carta Comunitària dels Drets Socials Fonamentals dels Treballadors, 
aprovada en el Cim d'Estrasburg de 1989, l'última modificació del qual, data de 
28 de juny de 2005. 
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Observacions a l'articulat 
 
En l'article 9 (De la protecció de les persones en situació de dependència), en 

el punt 2 d'aquest article s'entén, des del CES-CV, que quan es fa referència al 
dret d'accedir a les prestacions per part de les persones en situació de 
dependència, s'hauria d'incloure també el dret d'accés als serveis i no solament a 
les prestacions. 

 
Aquest article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
Article 9. De la protecció de les persones en situació de dependència  
 

“2. Les persones en situació de dependència tenen dret a accedir a les prestacions i serveis 
de qualitat que els permeta gaudir d'una digna qualitat de vida que estiguen previstos en 
la legislació estatal, així com en la normativa autonòmica que la desenvolupe.” 

 
En relació a l'article 12 (Dels drets en relació amb els serveis socials), el 

Comité entén que en l'apartat b) d'aquest article s'hauria d'afegir l'expressió 
“completa” quan es tracta del dret a rebre informació sobre les prestacions dels 
serveis socials. 

 
En la llei la redacció ha sigut la següent: 
 
Article 12 (Dels drets en relació amb els serveis socials) 
 

La Generalitat, en l'àmbit de les seues competències, garantirà: 
 
“2. El dret a rebre informació completa sobre les prestacions dels serveis socials.” 

 
En l'article 16 (De les persones que patisquen marginació, pobresa o exclusió i 

discriminació social) des del CES-CV es considerava que en el punt 2 d'aquest 
article hauria de millorar-se la redacció del mateix, ja que la Generalitat 
Valenciana ha de promoure la solidaritat amb les persones amb majors 
necessitats i no garantir el dret a la solidaritat.  

 
En la llei que s'ha aprovat aquest article ha quedat de la següent manera:. 
 
Article 16. De les persones que patisquen marginació, pobresa o exclusió i 

discriminació social 
 

“2. Amb la finalitat de lluitar contra la pobresa i facilitar la inserció social, la Generalitat 
garanteix el dret dels valencians i les valencianes amb majors necessitats a la solidaritat.” 

 



Memòria d’Activitats 2012 

 

 81

Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, d'Unions de fet 
Formalitzades de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 6.884, de 18 
d'octubre de 2012) 
 

Antecedents 
 
El dia 5 de març de 2012 va tindre entrada en la seu del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable conseller de Governació, 
pel qual se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen preceptiu, amb 
caràcter d'urgència, a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Unions de Fet 
formalitzades de la Comunitat Valenciana, segons el que disposa l'article 3.1. a) 
en relació amb l'article 24 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
A més del text de l’avantprojecte de llei també es va trametre la documentació 

següent: 
 

• Proposta d'Acord del Consell pel qual s’aprova l'Avantprojecte 
de Llei. 

• Resolució del conseller de Governació pel qual s'acorda iniciar el 
procediment d'elaboració de l'Avantprojecte de Llei. 

• Memòria sobre legalitat, oportunitat i conveniència de 
l'Avantprojecte de Llei. 

• Memòria econòmica 
• Informe sobre l'impacte de gènere 
• Informe de la direcció general de Pressupostos. 
• Escrits d'al�legacions remeses per les conselleries de Presidència, 

Economia, Indústria i Comerç, Hisenda i Administració Pública, 
Educació, Foment i Ocupació, Sanitat, Infraestructures, Territori i 
Medi ambient, Justícia i Benestar Social, Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua i de l'Institut Valencià de l'Habitatge 

• Informe de la sotssecretaria de la conselleria de Governació 
 
El dia 20 de març de 2012 es va reunir la Comissió de Protecció Social, per a 

elaborar el Projecte de Dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, 
d'Unions de Fet formalitzades de la Comunitat Valenciana. A la mateixa va 
assistir el Sr. José Manuel Miralles Piqueres, director general de Coordinació del 
Desenvolupament Estatutari, que va explicar el contingut del citat Avantprojecte 
als membres de la Comissió de Protecció Social i va respondre a les qüestions 
que li van ser plantejades. 
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El Projecte de Dictamen va ser elevat al Ple del dia 23 març de 2012 i aprovat 
per unanimitat, segons el que preceptua l'article 14.5 del Reglament 
d'Organització i Funcionament del CES-CV. 

 
L'Avantprojecte de Llei que es dictaminava constava d'una Exposició de 

Motius, quinze articles dividits en sis Capítols, Disposició Derogatòria i tres 
Disposicions Finals. 

 
La Llei aprovada va constar de Preàmbul, quinze articles, en sis Capítols, 

Disposició Addicional Única, Disposició Transitòria Única, Disposició 
Derogatòria Única i tres Disposicions Finals. 

 
Valoració i observacions de caràcter general 
 
En primer lloc, el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

valorava positivament l'esforç que es va fer en la redacció d'aquest Avantprojecte 
de Llei per a evitar un ús sexista del llenguatge. No obstant açò, encara 
s'observaven alguns termes o expressions que podrien modificar-se per a donar 
un millor compliment al que es disposa en l'article 48 de la Llei 9/2003, de 2 
d'abril de la Generalitat, per a la igualtat de dones i homes, en el qual s'estableix 
que les administracions públiques valencianes engegaran els mitjans necessaris 
perquè tota norma respecte en la seua redacció les normes relatives a la 
utilització d'un llenguatge no sexista. 

 
D'altra banda, des de l'entrada en vigor de la Llei 1/2001, de 6 d'abril, 

d'Unions de fet de la Comunitat Valenciana fins a finals de l'any 2011 s'havien 
inscrit en el Registre d'Unions de fet entorn d'unes 10.600 parelles. 
L'Avantprojecte de Llei que es va dictaminar no feia cap esment a la situació en 
què quedaran aquestes unions una vegada aprovada, si escau, la nova Llei 
d'Unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana. 

 
Observacions a l'articulat 
 

Nova Disposició Transitòria 
 
D'acord amb la segona observació de caràcter general recollida en aquest 

dictamen, el CES-CV considerava que hauria d'incloure's una Disposició 
Transitòria que dispose l'obligació de notificar l'entrada en vigor de la Llei 
d'Unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana a aquelles persones 
que estigueren inscrites en el Registre d'Unions de fet creat per la Llei 1/2001. 
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A més, hauria d'establir-se un sistema perquè les persones integrants de les 
Unions inscrites en aquest registre puguen decidir continuar o no davant la nova 
situació jurídica de drets i deures. 

 
En la llei aquest aspecte ha quedat redactat amb el següent tenor: 
 

Disposició addicional Única. Unions de fet inscrites conforme a la normativa 
anterior. 

 
Les unions inscrites en el Registre d'Unions de fet de la Comunitat Valenciana 

conforme a la Llei 1/2001, de 6 d'abril, de la Generalitat, per la qual es regulen les unions 
de fet, i al Decret 61/2002, de 23 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament 
de desenvolupament de la citada norma, passaran a regular-se per la present llei, sempre 
que reunisquen els requisits de l'article 2 de la mateixa i així ho acrediten davant el 
Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana, prèvia petició 
realitzada pels interessats, en el termini dels dos anys següents a l'entrada en vigor 
d'aquesta llei. 

 
En aquest procediment es dictarà resolució per l'òrgan competent per a la gestió 

d'aquest Registre, en el termini de tres mesos des de la petició, sent els efectes del silenci 
administratiu negatius, sense perjudici de la resolució posterior sobre aquella. Contra 
aquesta resolució caldrà interposar el corresponent recurs administratiu. 

 
Les resolucions estimatories d'aquesta petició concediran efectes retroactius a aquesta 

unió de fet, a la data d'entrada en vigor d'aquesta llei. 
 
 

Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la 
Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV 
nº 6.912, de 28 de novembre de 2012) 

 
Antecedents 
 
El dia 9 de desembre de 2011 va tenir entrada en la seu del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable Conseller de Justícia i 
Benestar Social, pel qual se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen 
preceptiu a l'Avantprojecte de Llei Integral, de la Generalitat, contra la Violència 
sobre la Dona de la Comunitat Valenciana, segons el que disposa l'article 3.1. a) 
en relació amb l'article 24 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
L'Avantprojecte de Llei anava acompanyat de la documentació que a 

continuació es relaciona: 
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• Acord adoptat pel Consell, pel qual es dóna conformitat a 

l'Avantprojecte de Llei. 
• Informe sobre la necessitat i oportunitat de l'Avantprojecte de 

Llei. 
• Memòria econòmica de la direcció general de Família i Dona 

sobre l'estimació del cost previst. 
• Documentació relativa al tràmit d'audiència. 
• Informe de la direcció general de Pressupostos i Despeses. 
• Informe de la Intervenció General, de la Conselleria d´Hisenda i 

Administració Pública. 
• Informe de la sotssecretaria de la Conselleria de Justícia i 

Benestar Social. 
 
El dia 20 de desembre de 2011 es va reunir en sessió de treball la Comissió de 

Polítiques de Protecció Social del CES-CV, per a elaborar l'esborrany de Projecte 
de Dictamen a l'Avantprojecte de Llei Integral, de la Generalitat, contra la 
Violència sobre la Dona de la Comunitat Valenciana. A la mateixa va assistir la 
Sra. Celia Ortega Ruiz, directora general de Família i Dona, de la Conselleria de 
Justícia i Benestar Social, explicant el contingut del citat Avantprojecte als 
membres de la Comissió i responent a les qüestions que li van ser plantejades. 

 
Novament, en data 27 de desembre de 2011, es va reunir la Comissió de 

Polítiques de Protecció Social per a concloure l'elaboració del Projecte de 
Dictamen, que va ser elevat al Ple del dia 9 de gener de 2012, i aprovat, segons el 
que preceptua l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del 
CES-CV, per unanimitat. 

 
L'Avantprojecte de Llei que es dictaminava constava d'una Exposició de 

Motius i setanta-sis articles, dividits en un Títol Preliminar i quatre Títols, amb 
els seus corresponents Capítols, dues Disposicions Addicionals, Disposició 
Derogatòria Única i tres Disposicions Finals. 

 
El text de la Llei aprovat consta de Preàmbul, i setanta-cinc articles, dividits 

en un Títol Preliminar i quatre Títols, amb els seus corresponents Capítols, dues 
Disposicions Addicionals, Disposició Derogatòria Única i tres Disposicions 
Finals. 

 
Valoració i observacions de caràcter general  
 
Una vegada analitzada la Memòria Econòmica facilitada per la Direcció 

General de Família i Dona, que acompanya a l'Avantprojecte de Llei que és 
objecte de dictamen per part del CES-CV, aquesta Institució manifesta que el 
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finançament hauria de ser la suficient per a complir amb els objectius de la Llei i 
garantir el principi d'economia financera. 

 
Igual que s'ha vingut arreplegant en dictàmens anteriors, el CES-CV 

considera que el text normatiu hauria d'ajustar la seua terminologia i redacció 
lingüística als criteris de perspectiva de gènere.  

 
El CES-CV és de l'opinió que haurien de considerar-se a les Entitats Locals 

com un Ens a tenir en compte en la normativa sobre violència de gènere. En tal 
sentit, quan la Llei fa referència al fet que des de la Generalitat s'impulsaran 
acords de col�laboració amb les universitats valencianes, associacions, fundacions 
o altres organismes, el CES-CV entén que aquests acords haurien de ser extensius 
a les Entitats Locals, i en particular, a la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies. 

 
A més, el CES-CV considera que, a través d'aquestes Entitats Locals, pot 

prestar-se un major suport a les víctimes de violència de gènere de zones rurals. 
 
Observacions a l'articulat 
 
En l'article 7 (Principis rectors de la Llei), el CES-CV estimava oportú que 

seria més adequat incloure, juntament amb el principi d'equilibri territorial, els 
de igualtat i universalitat com un dels principis rectors que orienten el contingut 
de la present Llei. 

 
A més, proposa que hauria d'incloure's en aquest article 7 un nou principi 

general que seria el de suficiència financera de la pròpia llei. 
 
Aquest article en la llei ha tingut la redacció següent: 
 

Article 7. Principis rectors de la llei 
 

Els principis generals que orienten el contingut de la present llei són: 
 
1.Equilibri territorial. Es procurarà que els recursos previstos en aquesta llei es 
despleguen de forma universal i equilibrada per tot el territori de la Comunitat 
Valenciana, facilitant l'accés als mateixos i la prestació dels seus serveis de forma 
igualitària per a totes les víctimes de violència sobre la dona, especialment les que visquen 
en l'àmbit rural. 
 
8. Suficiència financera. La Generalitat comptarà amb els recursos financers suficients 
per al compliment dels objectius de la llei. 
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Respecte a l'article 8 (Garantia dels Drets de les victimes de violència sobre la 
dona), des del Comité es considerava que la Generalitat Valenciana, hauria de 
desenvolupar protocols d'atenció i prevenció específics, tant en aquesta matèria 
de garantia com en la prevista en l'article 3, apartats 5 i 6, que es refereix a les 
manifestacions de la violència sobre la dona, concretament a la mutilació genital i 
a la tracta de dones i xiquetes. 

 
El tenor literal d'aquest article en la llei és el següent: 
 

Article 8. Garantia dels Drets de les víctimes de violència sobre la dona 
 

“4. A aquest efecte de fer efectiu aquest dret, la Generalitat desenvoluparà protocols 
d'atenció i prevenció específics”. 

 
En relació a l'article 13 (Dret a l'assistència jurídica gratuïta) el CES-CV 

considerava que hauria de suprimir-se el punt 2 d'aquest article, per entendre 
que el seu contingut es troba ja arreplegat per l'article 48, situat en el Capítol VI, 
Títol II, d'aquest Avantprojecte de Llei. 

 
En el text legal aprovat el punt 2 d'aquest article de l'Avantprojecte de Llei ha 

sigut suprimit. 
 
Respecte a l'article 19 (Drets de les empleades públiques de l'Administració 

de la Generalitat) amb la finalitat d'incloure a totes les empleades públiques de 
totes les administracions, el CES-CV va proposar donar una nova redacció al 
punt 1 de l'article 19, que quedaria redactat de la manera següent: 

 
“Totes les empleades públiques de totes les Administracions Públiques de la Comunitat 
Valenciana, podran beneficiar-se amb prioritat de mesures de trasllat, baixa o adaptació 
de la seua jornada laboral en els termes que preveu la Llei de la Generalitat Valenciana 
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en l'ordenament jurídic i la 
legislació vigent, i en els Plans d'Igualtat de totes les Administracions Públiques.”.  

 
El text legal ha quedat redactat de la següent forma: 
 

Article 19 (Drets de les empleades públiques de l'Administració de la 
Generalitat) 

 
1. Totes les empleades públiques de l'administració de la Generalitat podran beneficiar-se 
amb prioritat de mesures de trasllat, baixa o adaptació de la seua jornada laboral en els 
termes que preveu la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió 
de la Funció Pública Valenciana, en l'ordenament jurídic i la legislació vigent, i en els 
Plans d'Igualtat de totes les administracions públiques. 
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Sobre la Secció Primera, Capítol I, Títol II (“Mesures de Prevenció en l'Àmbit 
Educatiu”) dins de la Secció corresponent a Mesures de Prevenció en l'Àmbit 
Educatiu (articles 22 a 25), el CES-CV va manifestar que seria recomanable 
introduir en el seu articulat mesures a favor de la coeducació en tots els nivells. 

 
El text de llei és el següent: 
 

Article 22. Coeducació. 
 

“1. La Generalitat, a través dels departaments competents en matèria d'educació i 
igualtat, desenvoluparà les mesures necessàries per a eliminar prejudicis i pràctiques 
basades en la desigualtat i en l'atribució d'estereotips sexistes. 

 
2. La Generalitat, a través de la convivència escolar en centres educatius de la Comunitat 
Valenciana, impulsarà l'elaboració d'estudis i recerques que permeten conèixer la realitat 
d'aquest fenomen en l'àmbit escolar i proposarà mesures per a prevenir les conductes 
violentes entre xiquets i xiquetes des d'edats primerenques. 
 
3. Així mateix, s'impulsaran mesures tendents a millorar les habilitats educatives de 
pares i mares a fi que formen als seus fills i filles en el respecte als drets dels altres”. 

 
Respecte a l'article 24 (Consell Escolar Valencià), en llaures a una major 

claredat, el CES-CV proposa donar una nova redacció al punt 2 de l'article 24, 
que quedaria de la manera següent. 

 
“2. Amb aquesta intenció el Consell Escolar Valencià haurà d'incloure entre els seus 
membres almenys, en representació de la Generalitat, una persona experta en matèria de 
violència sobre la dona i igualtat.” 

 
El tenor literal d'aquest article en la llei és el següent: 
 

Article 24. Consell Escolar Valencià. 
 

“2. Amb eixa finalitat, el Consell Escolar Valencià haurà d'incloure entre els seus 
membres, almenys, a una persona experta en matèria de violència sobre la dona i igualtat, 
en representació de la Generalitat”. 

 
En relació a l'article 28 (Acords, convenis i negociació col�lectiva), el CES-CV 

va suggerir afegir al final del punt 2 d'aquest article el terme violència de gènere, 
quedant de la manera següent: 

 
“La Generalitat fomentarà la inclusió en la negociació col�lectiva entre empreses i 
treballadores i en els plans d'igualtat d'empreses, mesures dirigides a prevenir i eliminar 
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qualsevol tipus d'assetjament sexual cap a la dona, assetjament per raó de sexe i de 
violència de gènere.” 

 
En la llei, aquest article presenta la següent redacció:  
 

Article 28. Acords, convenis i negociació col�lectiva 
 

2. La Generalitat fomentarà la inclusió en la negociació col�lectiva entre empreses i 
treballadors i treballadores i en els plans d'igualtat de les empreses, mesures dirigides a 
prevenir i eliminar qualsevol tipus d'assetjament sexual cap a la dona, assetjament per 
raó del sexe i de violència de gènere. 

 
Sobre l'article article 29 (Pacte Empresarial) en primer lloc, el CES-CV va 

proposar substituir el títol d'aquest article, canviant el terme Pacte Empresarial 
pel de Pacte Social de Prevenció de Violència sobre les Dones. 

 
Així mateix, considerava més adequat substituir el terme aliança pel de pacte, 

suggerint donar una nova redacció a aquest article amb el següent tenor: 
 

“Les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat 
Valenciana promouran el disseny i aplicació de mesures de prevenció contra la 
violència sobre la dona”. 

 
El text legal ha quedat redactat de la següent forma: 
 

Article 29 (Pacte social de prevenció de violència sobre la dona) 
 

“Les organitzacions empresarials i sindicals de la Comunitat Valenciana promouran el 
disseny i aplicació de mesures de prevenció contra la violència sobre la dona”. 

 
En relació a l'article 30 (Assetjament sexual cap a la dona i assetjament per raó 

de sexe) el CES-CV va suggerir donar una nova redacció al punt 2 de l'article, 
incloent els termes protocols i procediments, per la qual cosa proposa la següent 
redacció: 

 
“2. A aquests efectes, impulsarà i promourà l'establiment en elles de mitjans, codis de 
bones pràctiques i protocols i procediments per a la prevenció, detecció i tractament 
d'aquells casos d'assetjament per raó de sexe o assetjament sexual cap a la dona.” 
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El tenor literal en la llei és el següent: 
 
Article 30. Assetjament sexual cap a la dona i assetjament per raó del sexe 
 

1. La Generalitat, en l'àmbit de les relacions laborals i dins del marc de les seues 
competències, afavorirà i vetlarà pel respecte de la igualtat entre gèneres, i la no 
tolerància de conductes de discriminació o assetjament per raó de sexe i 
d'assetjament sexual cap a la dona en l'administració pública i en les empreses i 
centres de treball. 
 
A aquests efectes, impulsarà i promourà l'establiment en elles de mitjans i codis 
de bones pràctiques, protocols i procediments per a la prevenció, detecció i 
tractament d'aquells casos d'assetjament per raó de sexe o assetjament sexual cap 
a la dona. 

 
Respecte a l'article 33 (Actuació sobre publicitat) en el paràgraf segon 

d'aquest article, relatiu a la consideració il�lícita de la publicitat que proporcione 
una imatge de la dona ofensiva o discriminatòria, s'hauria de modificar 
l'expressió “podrà sol�licitar” per la de “sol�licitarà” quan es refereix a l'acció de 
sol�licitud, per part de la Generalitat, de cessació o rectificació a l'anunciant. 

 
El text en la llei presenta la següent redacció: 
 

Article 33. Actuació sobre publicitat 
 

“Les campanyes publicitàries institucionals de sensibilització sobre el problema de la 
violència sobre la dona que es duguen a terme, respectaran en tot cas l'establit en la 
present llei. 

 
De conformitat amb la legislació estatal sobre violència sobre la dona, quan una publicitat 
proporcione una imatge de la dona vexatòria o discriminatòria, podrà ser considerada 
il�lícita i la Generalitat, a través de l'òrgan competent, sol�licitarà de l'anunciant el seu 
cessament o rectificació”. 

 
Sobre l'article 36 (Recerca en matèria de violència sobre la dona) en el punt 2, 

respecte a l'impuls d'acords de col�laboració en la matèria de violència sobre la 
dona, des del CES-CV s'entenia que també s'haurien de fomentar per part de la 
Generalitat acords de col�laboració amb les organitzacions empresarials i 
sindicals més representatives. 
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En la llei aquest article ha quedat de la següent forma: 
 

Article 36. Recerca en matèria de violència sobre la dona 
 

“1. La Generalitat promourà l'elaboració d'estudis i recerques que permeten conèixer la 
realitat actual d'aquest fenomen, els factors socioculturals que ho sustenten, així com les 
seues conseqüències i analitzen quines estratègies resulten idònies tant per a la seua 
prevenció i eradicació com per a millorar l'atenció integral a la víctima, permetent la 
detecció i coneixement de noves situacions i necessitats. 

 
A este efecte s'impulsaran des de la Generalitat acords de col�laboració amb les 
Universitats de la Comunitat Valenciana, associacions, organitzacions empresarials i 
sindicals, entitats locals, Federació Valenciana de Municipis i Províncies o altres 
organismes, als que podrà dotar dels mitjans necessaris per a ello" 

 
En relació a l'article 62 (Servei d'atenció telefònica permanent), des del 

Comité, s'entenia que aquest servei d'atenció telefònica permanent quedaria 
millor garantit si en l'últim incís del primer paràgraf d'aquest article s'indicarà 
l'expressió “tindrà” en lloc de “podrà tenir” quan es refereix a l'accés a aquest 
servei per qualsevol ciutadà o ciutadana.  

 
El text en la llei presenta la següent redacció: 
 

Article 62. Servei d'atenció telefònica permanent. 
 

“El servei d'atenció telefònica permanent és un recurs especialitzat integrat en els centres 
Dona, dirigit a dones víctimes de violència que necessiten informació i assessorament, 
així com a professionals implicats en aquesta problemàtica que requerisquen informació i 
coordinació. També tindrà accés a aquest servei qualsevol ciutadà i ciutadana que 
necessite assessorament sobre aquest tema”. 

 
Respecte a l'article 63 (Oficines d'atenció a les víctimes del delicte (OAVD)), 

en aquest article, també des del CES-CV, es considerava que en la línia de 
l'expressat genèricament per a tot el Títol III, hauria de referir-se en el segon 
paràgraf del punt 2 del mateix, i en relació a la cobertura geogràfica de la xarxa, 
que s'utilitzara l'expressió “adequada i necessària cobertura geogràfica”. 

 
El tenor literal en la llei és el següent: 
 

Article 63. Oficines d'atenció a les víctimes del delicte (OAVD) 
 

“2. S'estructuren com un servei autonòmic que desenvolupa una funció social essencial 
dins de l'àmbit judicial com és l'atenció assistencial integral a les víctimes de qualsevol 
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delicte o falta, de forma especialitzada i interdisciplinària, posant al seu abast tots els 
recursos existents. 
 
Aquest servei procurarà l'adequada i necessària cobertura geogràfica i, per tant, la 
proximitat a les víctimes”.  

 
 

Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat (DOCV nº 
6.931, de 27 de desembre de 2012) 
 

Antecedents 
 
El dia 8 d'octubre de 2012 va tindre entrada en la seu del CES-CV, escrit de 

l'Honorable Conseller d´Hisenda i Administració Pública, pel qual se sol�licitava 
l'emissió del corresponent dictamen preceptiu, amb caràcter d'urgència, a 
l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i 
d'Organització de la Generalitat, segons el que disposa l'article 3, punt 1, apartat 
a) de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana. 

 
A més del text de l'Avantprojecte de Llei també s'han remès a aquest 

organisme les memòries econòmiques i justificatives relatives a les modificacions 
de les Lleis incloses en el mateix. 

 
De forma immediata el President del CES-CV va convocar la Comissió de 

Programació Econòmica Regional i Plans d'Inversions, a la qual se li va donar 
trasllat del citat Avantprojecte de Llei amb la finalitat d'elaborar l'Esborrany de 
Dictamen, segons disposa l'article 38 del Reglament d'Organització i 
Funcionament del Comité. 

 
Els dies 10, 18 i 19 d'octubre es va reunir en sessió de treball la Comissió de 

Programació Econòmica Regional i Plans d'Inversions, per a elaborar el Projecte 
de Dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, que va ser elevat al 
Ple del dia 19 d'octubre de 2012 i aprovat per unanimitat,  segons el que 
preceptua l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-
CV. 

 
L'Avantprojecte de Llei que es dictaminava constava de: Preàmbul, al costat 

de 22 Capítols, 149 Articles, 3 Disposicions Addicionals, Disposició Transitòria i 2 
Disposicions Finals. 
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El text de la Llei aprovat consta de: Preàmbul, al costat de 28 Capítols, 162 
Articles, 3 Disposicions Addicionals, Disposició Transitòria Única i 2 
Disposicions Finals. 

 
Valoració i observacions de caràcter general  
 
En primer lloc, el CES-CV considerava que l'Avantprojecte de Llei de Mesures 

Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat és 
un text legal complex per la diversitat de les matèries tractades i el nombre de 
lleis afectades, que hauria de seguir el procediment de tramitació ordinari. Açò 
dificultava considerablement l'elaboració del dictamen preceptiu, sol�licitat a més 
pel tràmit d'urgència, en el termini de deu dies previst en l'article 36 del 
Reglament d'Organització i Funcionament del CES. 

 
D'altra banda, el Comité considerava que, d'acord amb la legislació vigent, 

determinades normes contingudes en el present Avantprojecte de Llei, haurien 
de ser sotmeses prèviament als consells o altres òrgans de participació i de 
negociació quan així estiga previst en el seu corresponent normativa. 

 
El CES-CV entenia, i així ho havia manifestat ja en anteriors dictàmens, que en 

establir l'efecte negatiu o desestimatori del silenci administratiu, es contradeia 
l'esperit de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, que, amb caràcter general, estableix el 
caràcter positiu de la inactivitat de l'Administració com a garantia que els 
ciutadans obtinguen resposta expressa de la mateixa en els terminis establits. 

 
Observacions a l'articulat 
 

En l'article 46. (Es modifica el Capítol III del Títol IX “Taxes en matèria de 
Medi ambient” i els articles 258, 259, 260 i 261, actualment sense contingut, i es 
creen tres nous articles 261 bis, 261 ter, 261 quáter, en el Text Refós de la Llei de 
Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del 
Consell). 

 
En la redacció de l'article 261, apartat Dos.3.A.b), en relació a l'establiment del 

coeficient multiplicador que s'aplicarà al preu bàsic, la classificació correcta que 
hauria de tenir-se en compte és l'establida per al càlcul del coeficient de 
majoració o minoració del cànon de control d'abocaments del Reglament del 
Domini Públic Hidràulic. Per açò el CES-CV proposava la següent redacció a 
aquest apartat: 

 
“b) Abocament industrial: s'aplicarà al preu bàsic al que es refereix la lletra a) anterior 
un coeficient multiplicador, el valor del qual tindrà la classificació establida per al càlcul 
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del coeficient de majoració o minoració del cànon de control d'abocaments del Reglament 
del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, en funció 
de l'activitat industrial (segons el Codi Nacional d'Activitats Econòmiques –CNAE-), i 
segons la següent taula: 
 

Classe I: 2,50 
Classe II: 2,75 
Classe III: 3,00” 

 
En aquest sentit, en la llei, aquest article ha tingut la redacció següent: 
 

Article 46. (Es modifica el Capítol III del Títol IX “Taxes en matèria de Medi 
ambient” i els articles 258, 259, 260 i 261, actualment sense contingut, i es creen 
tres nous articles 261 *bis, 261 *ter, 261 *quáter, en el Text Refós de la Llei de 
Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del 
Consell). 

 
Article 261. Quota 

 
“3. El preu bàsic serà el següent. 
 
b) Abocament industrial: s'aplicarà al preu bàsic al que es refereix la lletra a) anterior un 
coeficient multiplicador, el valor del qual tindrà en compte la classificació establida per al 
càlcul del coeficient de majoració o minoració del cànon de control d'abocaments en 
l'annex IV del Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial decret 
849/1986, d'11 d'abril, en funció de l'activitat industrial (segons el Codi Nacional 
d'Activitats Econòmiques –CNAE-), d'acord amb la següent taula: 
 

Classe I: 2,50 
Classe II: 2,75 
Classe III: 3,00” 

 
En relació a l'article 89 (Es modifica l'article 50, de la Llei 11/1994, de 27 de 

desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la 
Comunitat Valenciana) 

 
En aquest article 50 s'estableix amb caràcter general la col�laboració d'aquest 

òrgan col�legiat en la gestió del seu corresponent espai natural mitjançant la seua 
funció assessora i consultiva. A continuació, i en particular, s'enumeren algunes 
decisions i elaboració de propostes per a l'adopció de les quals per part de l'òrgan 
gestor, haurà de ser sentit l'òrgan col�legiat. En la primera d'elles es diu que 
haurà de ser sentit per a l'aprovació del pressupost de gestió de l'espai natural 
protegit. El CES-CV entenia que la redacció proposada pot portar a confusió la 
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funció assessora i consultiva d'aquest òrgan amb l'aportació econòmica del 
mateix en el pressupost. 

 
El Comité considerava que en el posterior desenvolupament reglamentari 

hauria de mantenir-se la participació de les organitzacions empresarials i 
sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana en els esmentats 
òrgans consultius. 

 
El text aprovat presenta el tenor literal que s'acompanya a continuació: 
 

Article 93. Es modifica l'article 50, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la 
Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que queda 
redactat com segueix: 

 
Article 50. Funcions de l'òrgan col�legiat 
 

“L'òrgan col�legiat previst en el paràgraf 5 de l'article 48 col�laborarà en la gestió del seu 
corresponent espai natural respectiu mitjançant la seua funció assessora i consultiva. 
Sense perjudici del desenvolupament de les seues funcions en la norma de creació de 
l'espai natural, li correspon les següents: 
 
1. Informar el pressupost de gestió de l'espai natural protegit amb caràcter previ a la seua 
aprovació per l'òrgan gestor.. Aquest pressupost estarà format per les aportacions de tots 
els membres de l'òrgan i altres aportacions de terceres entitats, ja siguen monetàries o en 
espècie, degudament valorades, que hauran de ser a tal fi reflectides”. 
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CONCLUSIONS 
 
Una vegada més, des del Gabinet Tècnic del CES-CV, es vol apuntar que 

aquest informe que es realitza sobre la incidència dels Dictàmens emesos pel 
CES-CV en les lleis de la Generalitat Valenciana, es fa amb la intenció d'analitzar 
una comparació del contingut dels Dictàmens emesos pel Comité i les Lleis 
aprovades i publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 
durant l'any corresponent a aquest memòria que en aquest cas l'any 2012. 

 
En aquest context, en la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité, 

l'article tercer disposa que el propi Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana, com a institució consultiva de la Generalitat Valenciana que és, té 
encomanada la funció d'emetre dictàmens preceptius i no vinculants sobre els 
Avantprojectes de Llei que elabora el Govern Valencià, sobre les matèries que li 
són pròpies.  

 
En aquests últims temps, s'ha vingut indicant que aquest treball d'anàlisi i 

comparació no persegueix presentar cap comentari desenvolupat sobre les lleis, 
sinó constatar si les normes aprovades pels Corts Valencianes tenen en 
consideració les recomanacions i suggeriments que es realitzen des del CES- CV. 

 
En un altre sentit és interessant ressaltar com un aspecte positiu que s'ha 

comprovat que moltes de les consideracions i observacions que s'inclouen en els 
Dictàmens del Comité són presa en compte en dos vessants, d'una banda, pels 
propis diputats i diputades dels Corts Valencianes, en el desenvolupament del 
tràmit parlamentari dels projectes de llei i per una altra, pel Consell de la 
Generalitat en convertir els avantprojectes en Projectes de Llei. 

 
També és rellevant destacar que l'any 2012, després de la reforma del Consell, 

des de la Direcció General de Coordinació del Desenvolupament Estatutari, 
pràcticament de totes les matèries es realitza la corresponent petició d'emissió 
dels dictàmens preceptius i no vinculants.  

 
Aquest fet, a diferència d'anteriors ocasions, d'una banda permet complir amb 

el que preceptua la Llei de Creació del propi CES-CV sobre l'exercici d'emissió de 
dictàmens de les matèries pròpies de la seua competència i per l'altra, repercuteix 
en la pròpia comesa del Comité i en la percepció que tenen els valencians i 
valencianes sobre la funció del Comité com a òrgan consultiu i institució de la 
Generalitat Valenciana. 

 
Finalment, s'ha de concloure una vegada més, que malgrat els ajustats mitjans 

dels quals disposa el CES-CV, des del seu si, es realitza un gran esforç per 
complir amb les funcions que aquest òrgan consultiu del Govern Valencià i de les 



CES Comunitat Valenciana 

 

 96 

institucions públiques de la Comunitat Valenciana, té encomanades per la Llei 
1/1993, de 7 de juliol, de Creació del Comité *Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana, en els articles tercer i següents. 

 
 
 
 


