
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    590/2020 
Expedient   554/2020 
 

 
 
Hble. Senyora: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 25 de novembre de 2020, sota la Presidència 

de la Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 De conformitat amb la comunicació de V. H. de 30 d'octubre de 2020 
(Registre d'entrada, 2 de novembre), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per a elaborar el Projecte 
de decret, del Consell, sobre règim transitori d'aplicació per les universitats 
públiques valencianes de les retribucions addicionals del professorat 
universitari regulades en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern 
Valencià, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador 
contractat laboral d'universitats públiques valencianes i sobre retribucions 
addicionals del professorat universitari. (Expedient núm. 120/2020, de la 
Direcció General d’Universitats de la Conselleria consultant). 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
 
 De l'examen de l'expedient administratiu remés es desprén que: 
 
 
 Únic.- Documentació remesa. 
 
 La Universitat Politècnica de València i la Universitat Jaume I de 
Castelló van sol·licitar la pròrroga dels complements retributius anuals que 
es regulen en el Decret del Govern Valencià 174/2002, de 15 d'octubre, que 
ha sigut objecte de diverses modificacions i que es van prorrogar fins al dia 
31 de desembre de 2019, en virtut de l'article únic del Decret del Consell 
238/2019, de 18 d'octubre (DOGV núm. 8668, de 31 d'octubre), la qual cosa 
va justificar que la Direcció General d’Universitats elaborara l'oportú Projecte 
de decret, del Consell. 
 
 La mateixa Direcció General va emetre l'informe justificatiu de la 
necessitat i oportunitat del projecte normatiu que aprovara una pròrroga 
anual, sol·licitant a les cinc universitats públiques valencianes que elaboraren 
una memòria econòmica que quantificara la repercussió econòmica de la 
pròrroga i indicara la seua font de finançament, amb data 11 de juny de 2020. 
 
 Consten en l'expedient els informes de l'expressada Direcció General 
sobre impacte de gènere, sobre la repercussió del projecte normatiu en la 
infància i en l'adolescència, sobre l'impacte en el règim jurídic de les famílies 
nombroses, sobre la repercussió en els recursos i programes informàtics, 
sobre la no necessitat del tràmit d'audiència als ciutadans, sobre la seua falta 
d'inclusió en el Pla Normatiu de la Generalitat per a 2020 i justificatiu de 
l'absència de remissió a la Comissió Delegada del Consell sobre Inclusió i 
Drets Socials. 
 
 La Gerència de la Universitat Jaume I de Castelló va posar en relleu, en 
la seua comunicació de 14 de juny de 2020, que ens trobem davant una 
partida de despesa recurrent, que quantifica en uns 550.000 euros dels 
pressupostos de la Universitat, en el cas que l'increment de les retribucions 
siga del 2%. 
 
 La Direcció General d’Universitats va sol·licitar el parer de l'Agència 
Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, en ofici de 15 de juny de 2020. 
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 La Gerència de la Universitat «MIGUEL HERNÁNDEZ» va comunicar a 
la Direcció General d'Universitats, en el correu electrònic de 19 de juny de 
2020, que aquesta universitat no abona cap retribució addicional establida 
amb anterioritat al Decret del Govern Valencià 174/2002, de 15 d'octubre. 
 
 Per part seua, el Rectorat de la Universitat d'Alacant va comunicar al 
Centre directiu, en ofici de 19 de juny del mateix any, que el citat Decret 
174/2002 s'aplica amb càrrec als pressupostos propis de la Universitat, la 
qual cosa no impedeix que torne a plantejar que la pròrroga del Decret es 
promoga donant cobertura a altres sistemes propis de retribucions 
compatibles amb aquest, i no sols als anteriors a aquesta disposició, almenys 
fins que es procedisca a la seua actualització, en diverses ocasions anunciada 
però no conclosa. 
 
 La Secretaria del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior va 
emetre un certificat, el 6 de juliol de 2020, acreditatiu que aquest òrgan 
consultiu va tindre coneixement del Projecte de Decret en tramitació, en la 
sessió que va tindre lloc el dia 2 de juliol del mateix any. 
 
 La persona titular de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i 
Societat Digital va acordar iniciar el procediment per a elaborar el Projecte de 
Decret del Consell, en la seua resolució de 23 de juliol de 2020, encomanant 
la seua elaboració a la Direcció General d’Universitats. 
 
 La mateixa Direcció General d’Universitats va comunicar el text del 
projecte normatiu, en oficis de 25 de setembre de 2020, a les organitzacions 
sindicals següents: CCOO-PV, UGT-PV, CSIF i Intersindical Valenciana. 
 
 El propi Centre directiu afirma, en el seu informe de 25 de setembre de 
2020, que el Projecte de decret del Consell en tramitació no comporta 
obligacions financeres per a la Generalitat, de manera directa o indirecta, ja 
que s'atén amb fons propis de les respectives universitats. També va posar de 
manifest en un altre informe de la mateixa data que el projecte normatiu no 
incideix en la competitivitat empresarial. 
 
 La Gerència de la Universitat Politècnica de València va comunicar a la 
Direcció General d’Universitats, en ofici de 24 de setembre de 2020, que en el 
capítol I dels seus pressupostos existeix consignació suficient per a donar 
cobertura a l'aplicació del sistema propi de retribucions addicionals aplicables 
al professorat, amb càrrec íntegre als pressupostos de la pròpia Universitat. 
 
 La Direcció General de l’Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva 
va comunicar a la Direcció General d’Universitats, en ofici d'1 d'octubre de 
2020, que no formulava escrit d'al·legacions. 
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El Servei de Relacions Laborals va comunicar a la Direcció General 
d’Universitats, en ofici datat el 2 d'octubre de 2020, el nombre de 
representants sindicals de cadascuna de les universitats públiques 
valencianes, amb mandat electoral vàlid i vigent a data 01/10/2020, fins i tot 
amb la indicació d'aquelles organitzacions sindicals que només han obtingut 
representació en alguna o algunes d'aquestes universitats. 
 
 L'Advocacia General de la Generalitat va emetre el seu informe 
preceptiu amb data 13 d'octubre de 2020, després del qual el Centre directiu 
va elaborar el text de la versió definitiva del Projecte de Decret, tant en castellà 
com en valencià. 
 
 La directora general de Pressupostos va emetre l'informe previst en 
l'article 26 de la Llei 1/205, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 
 
 I trobant-se en l'estat descrit la tramitació del procediment, la 
consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per l’ofici de 30 
d'octubre de 2020, que es va registrar d'entrada per aquest Òrgan Consultiu 
el dia 2 de novembre del mateix any, va remetre l'expedient amb les 
actuacions, en format de document portàtil, per mitjà de l'Oficina de Registre 
Virtual de les Entitats Locals (ORVE) i el Sistema d'Interconnexió de Registres 
(SIR), i precedit d'un índex dels documents, per a Dictamen per aquesta 
Institució Consultiva, d'acord amb el que disposen els articles 9 i 10.4 de la 
Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 

Primera.- La Consulta remesa. 
 
 La persona titular de la Conselleria amb competència en matèria 
d'universitats s'ha dirigit a aquesta Institució consultiva remetent una 
consulta amb caràcter preceptiu, de conformitat amb el que disposen els 
articles 9 i 10.4 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de 
creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 Mentre que el primer d'aquests preceptes es refereix a les autoritats 
autonòmiques, locals o universitàries que tenen la capacitat de poder 
sotmetre a consulta d'aquesta Administració Consultiva els diversos 
assumptes o matèries de la seua competència, el segon d'aquells preceptes, 
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l'apartat 4t de l'article 10 de la mateixa Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 
de desembre, es refereix a la consulta preceptiva en relació amb els expedients 
que versen sobre els «Projectes de reglaments o disposicions de caràcter 
general que es dicten en execució de lleis i les seues modificacions», la qual 
cosa clarament es refereix a les consultes que puguen formular-se a aquesta 
Institució consultiva en relació amb els denominats «reglaments executius», 
és a dir, aquelles disposicions de caràcter general i de rang reglamentari que 
tenen per finalitat el desenvolupament i complement d'una o diverses 
disposicions o normes amb rang de llei, si bé aquest desenvolupament podrà 
ser general o parcial, com també podrà tindre una major o menor extensió o 
densitat normativa. 
 
 Com aclareix el Tribunal Suprem, en la Sentència que va dictar la 
Secció Tercera de la Sala contenciosa administrativa núm. 675/2020, de 4 de 
juny: «Ha de recordar-se, a aquest efecte, que l'objectiu de tot desenvolupament 
reglamentari no és un altre que complementar el que s'estableix en la Llei. És a 
dir, el reglament no pot limitar-se a repetir el que s'estableix en la norma de 
rang legal, sinó que la seua tasca és desenvolupar el que s'estableix en 
aquesta, completant els aspectes necessaris per a la correcta aplicació del que 
es disposa en la Llei. És perfectament normal i conforme a la llei un cert 
contingut innovador sempre que hi haja habilitació sobre aquest tema. I així ho 
ha declarat el Tribunal Suprem en les seues STS de 22 de juny de 2004, de 18 
de novembre de 2005, de 9 de juliol de 2018, i de 23 de febrer de 2010» en les 
quals sosté que: «(...) el reglament executiu , com a complement indispensable 
de la llei, pot explicitar regles que en la Llei estiguen simplement enunciades i 
pot aclarir preceptes d’aquesta que siguen imprecisos, de manera que el 
Reglament pot anar més enllà de ser pur executor de la Llei, a condició que el 
comportament de l'Administració siga conforme amb la Constitució i amb la 
resta de l'ordenament jurídic en els termes explicats.» 
 
 El Centre directiu encarregat de l'elaboració i de la tramitació d'aquest 
Projecte de decret, del Consell, ha sigut la Direcció General d’Universitats, que 
és un Centre directiu que es troba integrat en la Secretaria Autonòmica 
d’Universitats i Investigació, que és un òrgan superior directament dependent 
de la persona titular de la Conselleria, i les atribucions de la qual consisteixen 
a exercir les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en 
matèria de formulació, execució i seguiment de la política universitària i de 
formació superior; regulació i gestió administrativa de les competències de la 
Generalitat relatives a universitats, centres, estructures i ensenyaments 
universitaris; foment i desenvolupament del Sistema Universitari Valencià, i 
impuls de la seua qualitat, competitivitat i internacionalització; promoció de 
l'accés als estudis superiors; mapa de titulacions del Sistema Universitari 
Valencià; proposta del model de finançament universitari i de les taxes 
acadèmiques universitàries i d'estudis superiors; avaluació i prospectiva, i 
ensenyaments artístics superiors, segons el que preveu l'article 149 del Decret 
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del Consell 105/2019, de 5 de juliol, pel qual s'estableix l'estructura orgànica 
bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. 
 
 

Segona.- Procediment d'elaboració.  
 
En el procediment d'elaboració del projecte de Decret que es dictamina 

s'ha seguit el que disposa l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, 
del Consell, que conté el procediment per a l'elaboració de les disposicions 
administratives, així com el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, que 
regula, entre altres extrems, el procediment d'elaboració dels projectes 
normatius en la Generalitat. 

 
El procediment d'elaboració del Projecte de decret del Consell es va 

iniciar per resolució de 23 de juliol de 2020 de la persona titular de Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (actualment Conselleria 
d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital), per ser competent en la 
matèria que es pretén regular després de l'aprovació del present projecte 
normatiu, per la qual cosa es va elaborar l'esborrany del Projecte decret que 
es dictamina. 

 
Consta en el procediment l'Informe sobre la necessitat i oportunitat 

d'elaborar el projecte de Decret, de data 11 de juny de 2020, subscrita per la 
Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència de la Conselleria 
consultant. 

 
Consta informe de la mateixa data sobre l'impacte econòmic en relació 

amb l'aplicació de la disposició general citada de la Conselleria consultant, 
quant al cost per l'aplicació de la disposició general projectada. En aquest 
s'assenyala que el contingut del projecte de Decret no comporta obligacions 
financeres, directes ni indirectes per a la Generalitat, ja que la seua cobertura 
pressupostària es realitzarà amb fons propis de les universitats. 

 
I s'ha incorporat l'Informe de la directora general de Pressupostos datat 

en 19 de novembre de 2020, que és favorable al text del Projecte de decret. 
 
El tràmit d'audiència que preveu l'apartat 1.c) de l'article 43 de la Llei 

5/1983, de 30 de desembre, citada, s'ha practicat donant trasllat del 
contingut del text projectat a les organitzacions sindicals més representatives 
del personal docent i investigador. Quant al seu trasllat a la Presidència de la 
Generalitat o a les altres conselleries per a l'eventual formulació 
d'observacions, la directora general Universitat, Investigació i Ciència va 
significar la innecessarietat d'això per no afectar les seues pròpies 
competències. 
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No s'ha considerat necessari practicar el tràmit de consulta prèvia als 
ciutadans del projecte, d’acord amb el que disposa l'article 133.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, per tractar-se d'una norma que regula aspectes 
parcials d'una matèria. 

 
S'ha donat audiència, mitjançant ofici de 15 de juny de 2020, a 

l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), en ser una entitat 
directament interessada en el procediment, i no ha formula al·legacions de 
contingut al text projectat. 
 

La citada directora general també va subscriure l'informe previst en 
l'article 19 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
d'homes i dones, relatiu a l'impacte per raó de gènere del projecte de Decret, 
així com el relatiu a la seua falta d'afectació als programes informàtics 
gestionats per la Generalitat, i sobre la falta d'inclusió en el Pla Normatiu de 
la Generalitat per a 2020 i justificatiu de l'absència de remissió a la Comissió 
Delegada del Consell sobre Inclusió i Drets Socials. 
 

Igualment consten en l'expedient la resta d'informes al·ludits en 
antecedents del present Dictamen.  
 

En compliment del que estableix l'article 21.2.h) de la Llei 4/2007, de 
9 de febrer, de coordinació del sistema universitari valencià, el Ple del Consell 
Valencià d'Universitats i de Formació Superior va tindre coneixement del 
Projecte de decret en la sessió celebrada el 2 de juliol de 2020, segons 
certificació de la seua Secretaria de 6 de juliol del mateix any. 

 
L'Advocacia de la Generalitat ha informat en el present procediment, 

d’acord amb el que disposa l'article 5.2 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, 
d'assistència jurídica a la Generalitat, que estableix la preceptivitat de la seua 
consulta, entre altres supòsits, de «disposicions de caràcter general...» 

 
Ha emés informe favorable la Sotssecretaria de la Conselleria 

consultant, d’acord amb el que preveu l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, citada. 
 

Per tot l'exposat, en definitiva, cal concloure que en l'elaboració de la 
norma projectada s'ha seguit la regulació vigent en l'elaboració dels projectes 
de disposicions generals donada la seua pròpia especificitat. 
 
 

Tercera.- Objecte del projecte i marc general normatiu. 
 
L'objecte principal de la norma està consignat en el preàmbul, que 

incorpora el contingut de l'Informe justificatiu, que al·ludeix al fet que: 
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«El Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Consell, sobre règim i 

retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les 
universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del 
professorat universitari, regula, referent a les retribucions addicionals, la 
possibilitat que les universitats públiques competència de la Generalitat, en el 
marc de les seues disponibilitats pressupostàries i del límit del cost de personal 
autoritzat pel Consell, assignen retribucions addicionals al professorat en 
funció de mèrits de docència, investigació i gestió, acreditats per la Comissió 
Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat ‒hui dia Agència Valenciana 
d'Avaluació i Prospectiva‒, i se’n regulen els termes, condicions, requisits i 
quanties. 
 

La disposició transitòria sisena de l’esmentat Decret 174/2002, de 15 
d'octubre, del Consell, va fixar un període de temps que permetia a les 
universitats continuar aplicant l'anterior sistema de retribucions addicionals, 
regulat en l'article 46 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma 
universitària, mentre s'adaptaven al nou sistema d'incentivació del professorat 
a través de complements retributius addicionals. Aquest període transitori va 
ser ampliat per diversos decrets del Consell fins al 31 de desembre de 2019, 
pel Decret 238/2019, de 18 d'octubre. 
 

En conseqüència, transcorreguts els terminis previstos en els decrets 
abans esmentats sense que s'haja produït la total adaptació prevista, i tenint 
present l'actual conjuntura econòmica, resulta necessari establir per a les 
universitats públiques valencianes un nou termini que els permeta continuar 
aplicant l'anterior sistema de retribucions addicionals mentre culmina el procés 
d'adaptació i s'incorpora pràcticament la pròxima planificació financera, per 
això es considera adequat el manteniment de l'anterior règim transitori de 
retribucions complementàries fins al 31 de desembre de 2020, i fins que es 
produïsca la negociació i aprovació de la nova norma que regule el règim dels 
complements retributius addicionals del professorat universitari.» 
 

En raó de tot això, la disposició general es proposa com a manifestació 
de l'exercici de la potestat reglamentària atribuïda al Consell de la Generalitat 
i cal recordar que en l'article 55.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre d'universitats (LOU) s'estableix –en relació amb el personal docent 
i investigador (PDI) contractat– que «Les comunitats autònomes podran, així 
mateix, establir retribucions addicionals lligades a mèrits individuals per 
l'exercici de les següents funcions: activitat i dedicació docent, formació docent, 
investigació, desenvolupament tecnològic, transferència de coneixements i 
gestió. Dins dels límits que per a aquesta fi fixen les comunitats autònomes, el 
Consell Social, a proposta del Consell de Govern, podrà acordar l'assignació 
singular i individual d'aquests complements retributius.» Una previsió anàloga 
es conté en l'article 69.3 de la LOU per al PDI funcionari. 
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En la Comunitat Valenciana es van desenvolupar aquests preceptes (i 

uns altres) de la LOU amb l'aprovació del Decret 174/2002, de 15 d'octubre, 
sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral 
de les universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del 
orofessorat universitari, en el capítol III del qual –articles 18 a 25– es van 
regular les retribucions addicionals del professorat universitari. 

 
Aquest Decret només preveu un component retributiu addicional per al 

PDI contractat (article 19.2): «La retribució addicional tindrà un únic component 
en el qual es contemplaran, amb caràcter general, tots els mèrits de docència, 
investigació i gestió, avaluats favorablement per la Comissió Valenciana 
d'Acreditació i Avaluació. La seua quantia anual no podrà excedir, en cap cas, 
del 40% de la retribució que, en concepte de sou i complement de destinació, 
corresponga a la figura contractual corresponent, i la seua percepció podrà ser 
temporal o consolidar-se, i contemplar, en el seu cas, les possibles revaloracions 
anuals d'aquesta.» 

 
Per al PDI funcionari, segons aquest mateix Decret, en canvi, les seues 

retribucions addicionals poden integrar-se per cinc components diferents: 
mèrits d'experiència docent i investigadora (article 21), de productivitat 
investigadora (article 22), mèrits docents i investigadors lligats a la promoció 
acadèmica (article 23), de mobilitat docent i investigadora (article 24) i de 
dedicació a la gestió universitària (article 25). 

 
Amb l'entrada en vigor del Decret 135/2006, de 29 de setembre 

(analitzat en el Dictamen d'aquest Consell núm. 476/2006), es va tornar a 
ampliar el referit règim transitori, en aquest cas fins al dia 31 de desembre de 
2008. 

 
Amb el Decret 211/2010, de 17 de desembre (que en la seua fase 

d'elaboració va ser objecte del nostre Dictamen 1100/2010) es va ampliar una 
altra vegada aquell període transitori des del dia 1 de gener de 2009 fins al 
dia 31 de desembre de 2012. 

 
Novament es va prorrogar el període transitori descrit fins al 31 de 

desembre de 2013 mitjançant l'aprovació del Decret 168/2013, de 8 de 
novembre (el projecte del qual va ser dictaminat per aquest Consell en data 
25 d'octubre, sota el número 574/2013). 

 
El Decret 161/2014, de 3 d'octubre, va ampliar una altra vegada aquell 

període transitori estenent-lo fins al 31 de desembre de 2014 (en el 
procediment d'elaboració d'aquesta norma emetem el nostre Dictamen núm. 
493/2014, de 17 de setembre). 
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Mitjançant el projecte dictaminat per aquest Consell (Dictamen 
384/2015) es va prorrogar novament (per sisena vegada) el referit període 
transitori fins al 31 de desembre de 2017. 

 
Un altre punt va succeir amb el projecte dictaminat per aquest Consell 

en 6 de juny de 2018 (Dictamen 544/2018), aprovant-se el Decret 153/2018, 
de 21 de setembre, que va ampliar novament l'esmentat període transitori. 

 
Igualment va ocórrer amb el projecte que va ser dictaminat l’11 de 

setembre de 2019, Dictamen 507/2019, que va ser aprovat com a Decret 
239/2019, de 18 d'octubre, que va tornar a ampliar el període transitori fins 
al 31 de desembre de 2020. 

 
 En el projecte que és objecte del present dictamen, exercint les 
competències conferides per les lleis i la potestat reglamentària atribuïda al 
Consell, es proposa dotar d'un nou termini que permeta continuar aplicant 
l'anterior sistema de retribucions addicionals fins al 31 de desembre de 2022, 
donades les necessitats ressenyades en el seu preàmbul. 
 
 

Quarta.- Estructura i contingut del Projecte de decret. 
 
 El Projecte de decret, del Consell, sobre règim transitori d'aplicació per 
les universitats públiques valencianes de les retribucions addicionals del 
professorat universitari regulades en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del 
Govern Valencià, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador 
contractat laboral de les universitats públiques valencianes i sobre 
retribucions addicionals del professorat universitari, s'ha elaborat amb la 
sistemàtica i els següents criteris de tècnica normativa: el títol de la disposició 
reglamentària, un preàmbul de 8 paràgrafs, la fórmula d'aprovació, un article 
únic, una disposició addicional única, una disposició derogatòria única i dues 
disposicions finals. 
 
 La titulació de les disposicions de la part articulada i de la part final és 
la següent: Règim transitori de (les) retribucions addicionals (article únic), 
Incidència pressupostària (disposició addicional única), Derogació normativa 
(disposició derogatòria única), Habilitació normativa (disposició final primera) 
i Entrada en vigor (disposició final segona). 
 
 

Cinquena.- Observacions al Projecte de decret. 
 
 El Decret del Govern Valencià 174/2002, de 15 d'octubre, sobre règim 
i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les 
universitats públiques valencianes, i sobre retribucions addicionals del 
professorat universitari, va regular amb detall les retribucions d'aquest 
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personal contractat laboral de règim especial, incloent certs complements com 
a retribucions addicionals, sent aquesta regulació la que ha sigut objecte de 
pròrrogues successives, sent l'última la que es va aprovar per mitjà del Decret 
del Consell 239/2019, de 18 d'octubre, que va habilitar les universitats 
públiques valencianes perquè pogueren mantindre vigents aquestes 
retribucions addicionals fins al dia 31 de desembre de 2019 (DOGV núm. 
8668, de 31 d'octubre), per la qual cosa no existeix cap inconvenient perquè 
s'aprove el Projecte de decret del Consell que s'ha remés. 
 

El contingut del Projecte de decret objecte de dictamen reitera 
literalment el de la disposició transitòria sisena del Decret 174/2002 en la 
seua redacció donada per l'article únic del Decret 161/2014, de 3 d'octubre. 
De la mateixa manera que va fer el Decret 168/2013, de 8 de novembre i 
Decret 97/2015, de 19 de juny del Consell, l'immediat Decret 153/2018, de 
21 de setembre, i finalment el Decret 239/19, de 18 d'octubre, amb l'única 
diferència entre ells del seu àmbit temporal d'aplicació. 

 
En el procediment d'elaboració d'aquests decrets concloem que eren 

conformes amb l'ordenament jurídic (Dictàmens 574/2013; 493/2014; 
384/2015, 544/2018 i 507/2019), conclusió que també cal formular en el 
present cas. 
 

Com ja manifestem en els referits dictàmens, sobre la possibilitat que 
les disposicions generals de rang reglamentari i els actes administratius que 
es dicten per a la seua aplicació puguen produir efectes beneficiosos o 
favorables per als interessats, fins i tot amb caràcter retroactiu, en el nostre 
ordenament jurídic es reconeix l'eficàcia retroactiva de les normes jurídiques, 
llevat que siguen sancionadores o restrictives de drets (art. 9.3 de la CE). En 
el present cas, igual que sota la vigència dels anteriors decrets referents a 
aquesta mateixa matèria, s'ha pogut generar un problema de validesa dels 
actes administratius que eventualment s'hagen dictat des de la finalització de 
l'anterior fins hui en què entre en vigor el decret projectat, havent-se 
d'admetre sense objeccions la retroactivitat per ser in prima. 
 
 

Sisena.- Aspectes de tècnica normativa i qüestions de redacció. 
 
 Podem afirmar que, amb caràcter general, el text del Projecte de decret, 
del Consell, s'ha elaborat tenint en compte els criteris de sistemàtica i de 
tècnica normativa que es troben en els preceptes del Decret del Consell 
24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 
 No obstant això, es recomana que la fórmula d'aprovació es redacte amb 
l'ordre degut i corresponent, la qual cosa utilitzant les referències del text 
significa que primerament ha d'indicar-se la facultat de proposta de la 
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conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, que per 
descomptat es formula amb el suport de l'article 28 de la «Llei de la Generalitat 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell». A continuació s'inclouran aquells 
tràmits que vulguen ressaltar-se, en el present cas la participació del «Consell 
Valencià d'Universitats i Formació Superior». En tercer lloc, s'expressarà si el 
Projecte de decret del Consell és aprovat «conforme amb» o «oït» «el Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana» i, finalment, es detallarà la 
data de la sessió en la qual es va produir la deliberació i, si escau, l'aprovació 
del Consell. 
 

D'altra banda, la redacció del text del projecte normatiu ha sigut 
bastant encertada i acurada, la qual cosa no impedeix que puguem formular 
dos suggeriments amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat 
d'aquesta redacció. En primer lloc, quan se citen expressament disposicions 
legals o reglamentàries, siguen estatals o autonòmiques, haurà d'utilitzar-se 
la titulació oficial amb la qual es van aprovar o van promulgar, incloent el 
règim d'utilització de les majúscules i minúscules inicials. Per exemple, «Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques» (que es va publicar oficialment en el BOE núm. 
236, de 2 d'octubre), però també el «Decret 142/2002, de 15 d'octubre, del 
Govern Valencià, (…)» (que es va publicar en el DOGV núm. 4362, de 22 
d'octubre). 
 
 En segon lloc, com s'haurà observat en el DOGV núm. 4362, el màxim 
òrgan col·legiat de govern de l'Administració autonòmica que va aprovar el 
Decret 142/2002, de 15 d'octubre, va ser el «Govern Valencià», i no el 
«Consell», que és la denominació actual del mateix òrgan col·legiat després de 
l'última de les modificacions de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, per la qual cosa es recomana utilitzar aquella 
designació –Govern Valencià- en el primer paràgraf del preàmbul, en lloc de 
l'actual –Consell-. 
 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 
 Que el Projecte de decret, del Consell, sobre règim transitori d'aplicació 
per les universitats públiques valencianes de les retribucions addicionals del 
professorat universitari regulades en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del 
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Govern Valencià, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador 
contractat laboral de les universitats públiques valencianes i sobre 
retribucions addicionals del professorat universitari, és conforme amb 
l'ordenament jurídic. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 25 de novembre de 2020 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA 
I SOCIETAT DIGITAL. 


