NOTA INFORMATIVA SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
DEL REGLAMENT DE L’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT
(Març 2019)
La publicació en el DOGV (de data 26/03/2019), i entrada en vigor, del Decret
36/2019 que ha modificat el Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual s’aprovà
el Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat, fa necessari que tots els centres
gestors de la Conselleria i les entitats adscrites a la Conselleria interessades en la
qüestió, tinguen en compte les següents modificacions introduïdes en la norma que
hauran de ser tingudes en compte a partir d’ara a l’hora de demanar a l’Advocacia
informes:
1r.- Llevat de la consellera, que podrà demanar directament eixos informes, es
manifesta expressament que tots els titulars d’òrgans superiors i directius de la
conselleria, així com les persones titulars dels òrgans directius dels organismes
públics de la Generalitat (organismes autònomos, entitats públiques …), hauran de
formular les seues consultes a través de la Sotssecretaria de la Conselleria.
2n.- Per al cas d’òrgans directius de les societats i fundacions de la Generalitat, les
consultes a l’Advocacia es faran segons el que disposen els corresponents convenis de
col·laboració que hagen subscrit amb l’Advocacia general de la Generalitat o, a falta de
previsió expressa en conveni, a través dels advocats o les advocades de la Generalitat
que assistisquen a la Conselleria a la qual estan adscrites.
3r.- Per a demanar qualsevol informe a l’Advocacia, siga preceptiu o facultatiu,
si aquest forma part d’expedient que està en tramitació, la consulta que es faça haurà
d’anar acompanyada, per un índex en el qual consten les actuacions realitzades fins a
eixe moment, i s’adjuntaran els documents que es consideren necessaris per a l’adequat
pronunciament. L’Advocacia de la Generalitat podrà, amb caràcter previ a l’emissió del
seu informe, recaptar de l’òrgan consultant tota la documentació que considere pertinent
per a emetre-lo.
4t.- Quasevol sol·licitud d’informe es formularà de forma concisa, amb expressa
indicació dels diferents extrems objecte de la consulta i serà subscrita per l’autoritat que la
formule.
En el cas del supòsit de sol·licitud d’informes preceptius haurà d’invocar-se
expressament el precepte que el fa exigible.
En el cas del supòsit de sol·licitud d’informes facultatius haurà de justificar-se la
conveniència de sol·licitar-los, justificant la importància econòmica, transcendència social
o dificultat tècnic jurídica de l’informe de què es tracte, per a la qual cosa s’haurà
d’acompanyar d’un estudi en profunditat de la qüestió per part de l’òrgan sol·licitant, en el
qual es farà constar el seu criteri, que s’acompanyarà a la petició d’informe.
Cal tenir en compte que la falta d’eixa justificació o estudi, o la consideració de que
no revesteix especial rellevància, facultarà a l’Advocacia de la Generalitat per a rebutjar
les consultes.
5é.- Si en un procediment administratiu per al qual es demana l’informe (preceptiu o
facultatiu) existeixen persones interessades (cal entendre que comparegudes en
l’expedient), aquest no podrà sol·licitar-se, llevat que una norma expressa dispose una

altra cosa, fins al moment posterior a que s’haja donat l’audiència prèvia preceptiva
d’aquelles i s’haja formulat proposta de resolució, que es remetrà necessàriament
juntament amb la sol·licitud d’informe.
6é.- L’advocacia tindrà un termini màxim de vint dies, a comptar des de la
recepció de l’expedient, per a emetre l’informe.
Es podrà sol·licitar l’urgència en l’emissió de l’informe amb petició raonada o en
cas de previssió de norma que ho establisca. En eixe cas el termini màxim perquè
s’emeta serà de deu dies.
7é.- Per a instar a l’Advocacia perquè s’interpose una demanda o es comparega
com a codemandat en qualsevol procediment judicial, a l’autorització de l’autoritat que
corresponga conforme al que es preveu en l’article 9.5 de la Llei 10/2005 s’haurà
d’adjuntar una memòria sobre els fets i els motius pels quals es pretén demandar o
defensar els interessos de la Generalitat.
8é.- En el cas que l’Advocacia considere que s’ha dictat una sentència contrària
als interessos de la Generalitat, interposarà directament contra ella els recursos que
siguen procedents, llevat el cas que l’òrgan competent decidira expressament no formular
recurs o desistir del ja interposat.
No obstant això, quan l’Advocacia entenga que una sentència emesa és
conforme o que no existeix interés cassacional objectiu que permeta el recurs,
proposarà de forma motivada a l’òrgan competent la no-interposició del recurs o el
desistiment del ja interposat, que elevarà, en el termini de deu dies següents a la
notificació. De no remetre’s cap comunicació en sentit contrari de l’òrgan competent
perquè adopte la decisió definitiva, l’Advocacia entendrà la seua conformitat. D’entendre
eixe òrgan que cal interposar-lo haurà d’acompanyar a la seua petició un informe raonat
de l’interés cassacional, així com dels motius en els quals pretenga fundar-se el recurs.
Eixos terminis es reduiran o augmentaran en proporció a aquell que, per a cada cas
d’altres recursos, estiga fixat per a la seua preparació o interposició.
Si es tracte d’assumptes iniciats amb l’autorització prèvia del Consell, correspondrà
a aquest la decisió sobre el desistiment del recurs, que necessàriament s’haurà interposat
en aquest cas.
En tot cas, les comunicacions entre l’òrgan competent i l’Advocacia es realitzaran
per mitjans electrònics.
9é.- S’estableix un procediment específic per als supòsists d’autoritats o personal
al servei de la Generalitat hagen sigut objecte d’una acció il·lícita i greu en ocasió de
l’exercici dels seus càrrecs, funcions o ocupacions i per als supòsits de les autoritats i
personal al servei de la Generalitat contra els quals es presenten, davant dels
corresponents òrgans judicials, pretensions de responsabilitat civil o penal derivades
de fets realitzats en l’exercici dels seus càrrecs, funcions o ocupacions.
10é.- Es regula de forma més extensa la possibilitat excepcional d’acudir a la
contractació d’assistència jurídica externa.
Este són les qüestions més importants regulats per aquesta modificació
reglamentària. No obstant es recomana la lectura íntegra del text de la modificació per a
detectar possibles altres qüestions que es consideren d’interès.
València a 27 de març del 2019
El Secretari General Administratiu
de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

