
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    591/2020 
Expedient   598/2020 
 

 
 
           Hble. Senyor: 
 
 
 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., d'11 de novembre de 2020 

(Registre d'entrada de 12 del mateix mes i any), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït 
per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, relatiu al projecte de Decret, 
del Consell, pel qual es regula la composició, organització i funcionament del 
Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana. 

 
 
 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortíz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 

ANTECEDENTS 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
Primer.- Sol·licitud de dictamen. 
 
Mitjançant l’escrit de data 11 de novembre de 2020, remés pel conseller 

d'Educació, Cultura i Esport, va tindre entrada en aquest Consell Jurídic 
Consultiu el Projecte de decret del Consell pel qual es regula la composició, 
organització i funcionament del Tribunal de l'Esport de la Comunitat 
Valenciana, de conformitat amb el que disposen els articles 10.4 de la Llei 
10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana. 

 
L'expedient està integrat pels informes i tràmits exigits per la normativa 

aplicable a l'elaboració de les disposicions administratives de caràcter 
general. 
 

Segon.- Documentació remesa. 
 

En el procediment tramitat per a l'elaboració del Projecte de decret del 
Consell pel qual es regula la composició, organització i funcionament del 
Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, consten els documents, 
tràmits i informes següents: 
 

1. Informe del director general d'Esports de data 7 de setembre de 2017 
sobre la consulta pública prèvia del Projecte de decret. 

 
2. Informe sobre la necessitat i oportunitat del Projecte del director 

general d'Esports de data 6 de juny de 2019. 
 
3. Informe sobre l'impacte de la familia del director general d'Esports de 

data 6 de juny de 2019 en compliment de la disposició addicional desena de 
la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, 
introduït per la Llei 26/2015, de 28 de juliol. 

 
4. Informe del director general d'Esports de data 6 de juny de 2019 

sobre la remissió d'enviament del Projecte a Presidència i altres conselleries. 
 
5. Informe del director general d'Esports de data 6 de juny de 2010 

sobre l'impacte sobre la infància i l’adolescència en compliment del que 
disposa l'article 22 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 
jurídica del menor. 
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6. Informe del director general d'Esports de data 6 de juny de 2019 
sobre la no afectació a les competències de la Comissió Delegada del Consell 
d'Inclusió i Drets socials. 

 
7. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Esport sobre l'inici del 

procediment d'elaboració del projecte de Decret de data 18 de juliol de 2020. 
 
8. Primer esborrany del Projecte de decret. 
 
9. Informació pública mitjançant edicte en el DOGV de data 30 de juliol 

de 2019 del Projecte de decret. 
 
10. Informe preceptiu del director general de Tecnologies de la 

Informació de data 8 de novembre de 2019 sobre la coordinació informàtica, 
en compliment del que disposa l'article 94 del Decret 220/2014, de 12 de 
desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració 
Electrònica de la Comunitat Valenciana. 

 
11. Al·legacions efectuades per C., per la F. V. de M., pel Sr. E. C. i per 

la Conselleria de Presidència. 
 
12. Informe del director general d'Esports de data 10 d'octubre de 2019 

sobre les al·legacions efectuades durant el tràmit d'informació pública. 
 
13. Segon esborrany del Projecte de decret. 
 
14. Informe del director general d’Esports sobre l'impacte de gènere de 

data 12 de desembre de 2019. 
 
15. Memòria econòmica de l'esborrany del Projecte del director general 

d'Esports de data 8 de novembre de 2019, on es conclou que no suposa major 
increment de cost. 

 
16. Informe de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i 

Esport, de data 25 de novembre de 2019. 
 
17. Tercer esborrany del Projecte de decret. 
 
18. Informe de competitivitat de la Direcció General d'Economia 

Sostenible de data 5 de desembre de 2019, on es conclou que no té impacte. 
 
19. Informe jurídic de l'Advocacia General de la Generalitat Valenciana 

de data 28 de gener de 2020. 
 
20. Informe d'adaptació al que estableix l'Informe de l'Advocacia, emés 

pel director general d'Esports de data 8 de setembre de 2020. 
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21. Quart i últim esborrany del Projecte de Decret. 

 
22. Memòria econòmica del director general d'Esports de data 8 de 

setembre de 2020, juntament amb fitxa d'impacte pressupostari. 
 
23. Informe de la Direcció General de Pressupostos de data 20 de 

setembre de 2020, en compliment del que disposa l'article 26 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer. 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
Primera.- Sobre el caràcter de la consulta. 
 
Aquest Òrgan consultiu emet el present dictamen en virtut del que 

disposa l'article 10.4 de la Llei 10/1994 que estableix que el Consell Jurídic 
Consultiu haurà de ser consultat preceptivament en els supòsits de «projectes 
de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de 
lleis i les seues modificacions». 

 
En aquest sentit, el conseller d'Educació, Cultura i Esport, com a 

autoritat consultant, ha instat la consulta de conformitat amb els articles 
10.4 de la citada Llei autonòmica10/1994, de 19 de desembre. 
 

Segona.- Marc normatiu i objecte del Decret. 
 
L'article 43.3 de la Constitució consagra la intervenció pública sobre les 

activitats físiques esportives, i s’atribueix la realitat d'aquesta intervenció amb 
caràcter exclusiu a la Generalitat per l'article 49.1.28 de l'Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que estableix com a competència 
exclusiva autonòmica «esports i oci». 

 
Així, d’acord amb aquests preceptes de l'Estatut d’Autonomia de la 

Comunitat Valenciana, es va dictar la Llei 2/2011, de 22 de març de l’esport 
i l'activitat física de la Comunitat Valenciana. 

 
No obstant això, en l'àmbit estatal existeixen, i amb caràcter bàsic, que 

per tant han de ser respectades i no depassar els limites bàsics, la Llei de 
l'esport de 1990 i la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, de protecció de la 
salut de l'esportista i lluita contra el dopatge en l'activitat esportiva (LOPS). 
Va ser aquesta última llei la que va crear, en l'àmbit estatal, el Tribunal 
Administratiu de l'Esport (TAD), que la seua composició, organització i 
funcions es va regular pel Reial decret 53/2014, de 31 de gener. 
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El Decret que es projecta té per objecte el desplegament del capítol V 
del títol VIII de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i 
l'activitat física de la Comunitat Valenciana. El preàmbul del decret assenyala 
que «el present Decret s'ha dictat responent a la necessitat abans esmentada 
d'actualitzar la normativa vigent i incloure les novetats normatives que l'afecten; 
respon també al principi d'eficàcia perquè tant la redacció de la norma com el 
procediment que regula l'actuació del Tribunal pretenen ser fàcils i resolutius i 
responen a la necessitat de donar seguretat jurídica quant al funcionament i la 
composició de l'òrgan com dels recursos que es tramiten davant aquest». 
 

Tercera.- Procediment d'elaboració del Projecte de decret. 
 
El reglament projectat és una disposició de caràcter general que ha 

d'emanar del Consell i adoptarà la forma de Decret del Consell, d’acord amb 
l'article 18. f), 32 i 33.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell de 
la Generalitat, modificada per la Llei 12/2007, de 20 de març (d'ara en avant 
Llei del Consell). 

 
Les regles adjectives que resulten d'aplicació a un projecte normatiu 

com el que ara s'analitza tenen el règim general que resulta d'aplicació per 
tindre la consideració de disposició de caràcter general. 

 
Ha informat l'Advocacia de la Generalitat, d’acord amb el que preveu 

l’article 165. 1) de la Llei 1/2015, i també l'article 5 de la Llei 10/2005, de 9 
de desembre, d'assistència jurídica a la Generalitat.  

 
L'elaboració del Projecte de decret i la seua tramitació es va ajustar, en 

gran part, al procediment i als tràmits regulats en l'article 43 de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, que contempla el procediment 
d'elaboració de les disposicions reglamentàries autonòmiques, que va ser 
desenvolupat pels articles 52 i següents del Decret 24/2009, de 13 de febrer, 
del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat. 

 
En aquest sentit, el procediment es va iniciar mitjançant la Resolució 

del conseller d'Educació, Cultura i Esport de data 18 de juliol de 2019, 
mitjançant la qual es va disposar iniciar l'expedient relatiu al procediment 
d'elaboració del Projecte de decret. 

 
S’han incorporat els informes sobre l'impacte de gènere, sobre l'impacte 

en la infància i en l'adolescència i sobre l'impacte en la família emesos pel 
director general d'Esports. Tanmateix, hem d'advertir, com s'ha dit en 
dictàmens anteriors de projectes normatius, que els informes sobre l'impacte 
de gènere, sobre l'impacte en la infància i en l'adolescència i sobre l'impacte 
en la família haurien d'haver sigut emesos pels òrgans de l'Administració 
especialitzats i competents en la matèria, com així es va manifestar en el 
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Dictamen 711/2019 on s'advertia que: «(…) perquè els informes d'impacte 
resulten efectius han de contindre una sèrie de dades que permeten l'anàlisi 
pel que fa a la situació en l'àmbit on la norma desplegarà els seus efectes. Una 
vegada reunida aquesta informació es podria determinar si la norma de 
referència té impacte positiu o negatiu i, en cas d'impacte negatiu, poder 
adoptar mesures per a afavorir la igualtat de dones i homes en l'àmbit de la 
norma projectada». 
 

Quarta.- Estructura del Projecte de decret. 
 
El projecte normatiu tramitat com a Projecte de decret de la Conselleria 

presenta l'estructura i sistemàtica següent: 
 
- El títol de la disposició. 
- Preàmbul. 
- Setze articles. 
- Una disposició addicional, una disposició transitòria i dues 

disposicions finals. 
 
Com hem assenyalat, la norma consta dels articles i disposicions 

següents: 
 
Preàmbul 
 
Capítol I. Naturalesa, composició i funcionament. 
Article 1. Objecte del Decret. 
Article 2. Naturalesa del Tribunal de l'Esport de la Comunitat 

Valenciana. 
Article 3. Composició del Tribunal de l'Esport de la Comunitat 

Valenciana. 
Article 4. Foment de la igualtat de gènere. 
Article 5. Designació i nomenament de les persones proposades per les 

federacions esportives. 
 
Article 6. Extinció del mandat del Tribunal de l'Esport de la Comunitat 

Valenciana. 
Article 7. Funcions del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana. 
Article 8. Funcions de la Presidència. 
Article 9. Funcions de la Vicepresidència i de les vocalies. 
Article 10. Funcions de la Secretaria. 
Article 11. Règim de funcionament. 
 
Capítol II. Procediments davant del Tribunal de l'Esport de la Comunitat 

Valenciana. 
Secció 1a. En matèria de recursos de disciplina esportiva i en l'àmbit 

competitiu. 
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Article 12. Procediment de recursos. 
Secció 2a. En matèria dels procediments disciplinaris que incoe el 

Tribunal. 
Article 13. Procediment disciplinari. 
Secció 3a En matèria electoral. 
Article 14. Procediment en l'àmbit electoral. 
Secció 4a En l'exercici de la funció consultiva. 
Article 15. Procediment per a la sol·licitud d'emissió d'informes. 
Article 16. Resolucions aclaridores i rectificacions  
Article 17. Publicitat de les resolucions. 
 
Disposició addicional única. No incidència en la despesa 
Disposició transitòria única. Procediments incoats amb anterioritat a 

l'entrada en vigor del Decret. Disposició derogatòria única. Derogació 
normativa 

Disposició final primera. Facultats de desenvolupament 
Disposició final segona. Entrada en vigor 

 
Cinquena. Observacions al text del Projecte de decret. 
 
I. De caràcter general 
 
Quant a la composició i funcionament d'òrgans col·legiats, han de 

tindre's en compte els advertiments que aquest Consell Jurídic Consultiu en 
diferents dictàmens sobre les limitacions que fixa l'article 5.4 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, quant a la creació i constitució d'òrgans: «No podran 
crear-se nous òrgans que suposen duplicació d'uns altres ja existents si al 
mateix temps no se suprimeix o restringeix degudament la competència 
d'aquests. A aquest objecte, la creació d'un nou òrgan només tindrà lloc amb la 
comprovació prèvia que no existeix un altre en la mateixa Administració Pública 
que desenvolupe igual funció sobre el mateix territori i població», per la qual 
cosa abans de crear-se aquest òrgan s'haurà de comprovar la inexistència 
d'un altre que realitze les mateixes funcions, per a evitar duplicitats 
administratives. Així, en relació amb l'atribució consultiva d'assumptes al 
Tribunal de l'Esport, hem de tindre en compte que la Llei 2/2011, de 22 de 
març, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, en el seu 
article 9 regula el Consell Assesor de l’Esport, que és l'òrgan de participació 
social, consultiu i d'assessorament. 
 

Un altre aspecte general que cal ressenyar és la reiteració de les normes 
reglamentàries al que ja disposen les normes amb rang de llei, i partint que 
la Llei 2/2011, de 22 de març regula en els articles 167 a 173 el Tribunal de 
l'Esport, articles repetits per l'esborrany de la norma que ara s'analitza, hem 
de tindre en compte la precisió que realitza l'Advocacia de la Generalitat sobre 
aquest tema en el seu informe jurídic de data 28 de gener de 2020: «(…) En el 
present projecte normatiu es reprodueix normativa bàsica estatal, especialment 
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allò relatiu al funcionament dels òrgans col·legiats, regulats en els articles 15 a 
18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic (d'ara en 
avant LRJSP), que són ja aplicables directament a les comunitats autònomes, 
així com també articles de la LPACAP, relatius al procediment administratiu 
comú, aplicable a les comunitats autònomes. 

 
A més, en sengles articles del projecte normatiu remés, es reprodueix el 

ja disposat en la LD, especialment els articles 167 a 173 de la mateixa que 
regulen el TDCV. Ha d'advertir-se que sobre la reproducció normativa ha de ser 
d'observança l'article 3 del Decret 24/2009: “5. No es reproduiran altres normes 
excepte en els supòsits de delegació legislativa o que la coherència o millor 
comprensió del text ho exigisca. 6. Quan s'hagen de reproduir, conforme a 
l'assenyalat en el punt anterior, preceptes d'una llei, decret legislatiu o decret 
llei en un projecte de disposició de caràcter general, es transcriuran literalment 
i s'indicarà el precepte que es reprodueix”. 

 
És a dir, és possible la reproducció de normativa bàsica estatal, sempre 

tenint en compte els dos condicionants que exigeix la doctrina constitucional, 
que es considere necessari o convenient per a la millor comprensió del text i que 
s'atenga el tenor literal de la norma reproduïda. En tot cas la reproducció de 
normativa, ja siga bàsica estatal, com a autonòmica (en concret la LD) haurà de 
fer-se en els casos i complint el que disposa l'article 3 de l'esmentat Decret 
24/2009.» 
 

II. De caràcter particular 
 

Amb la finalitat de contribuir a facilitar i millorar la comprensió de la 
disposició normativa que es projecta, així com de millorar l'enquadrament 
dels continguts del Projecte de Decret, es formulen les recomanacions i 
suggeriments següents: 
 

Al capítol I. Naturalesa, composició i funcionament (articles 1 a 
11). 

 
L’article 2 defineix al Tribunal com «l'òrgan suprem en matèria 

jurisdiccional esportiva en els àmbits disciplinari, competitiu i electoral, que 
decideix en última instància administrativa les qüestions de la seua 
competència». Quant al concepte jurisdiccional, hem de recordar allò 
manifestat per aquest Consell Jurídic Consultiu en el seu Dictamen 
995/2010, en referència a la Llei de l'esport de 2011: «S'ha d'advertir que 
encara que l'expressió “jurisdicció esportiva” es troba recollida per diversa 
mena de normes, no resulta convenient fer un ús tan extens d'ella, i molt 
especialment del terme “jurisdiccional” o “potestat jurisdiccional”, ja que en el 
llenguatge jurídic totes aquestes invocacions resulten aplicables exclusivament 
a la funció exercitada per jutges i tribunals. 
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Per tant, aquest Consell estima que si bé és possible conservar alguna 
referència a la “jurisdicció esportiva” com un sector propi de tal àmbit, per trobar 
suport l'ús de tal expressió en la normativa general, hauria de suprimir-se les 
altres referències a la “potestat jurisdiccional” i en general al “jurisdiccional”, 
per resultar la seua utilització inadequada en els termes i per les raons ja 
exposats». 

 
L'article 3.2 manifesta que «per a formar part del Tribunal s'haurà de 

posseir el títol de grau o llicenciatura en dret, i comptar amb experiència en 
matèria esportiva». No es concreta en què consisteix aquesta experiència en 
matèria esportiva, com pot ser un temps mínim d'experiència. 
 

L'article 4 té com a títol “Foment de la igualtat de gènere”. L'article 25 
del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura 
i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, 
disposa que “El títol expressarà breument el contingut de cada article”. Per això, 
considerem que el títol de l'article 4 hauria d'ajustar-se al seu contingut i, 
atés que en el mateix es disposa la presència equilibrada de dones i homes en 
la composició del Tribunal, el seu títol hauria de ser “Foment de la igualtat 
entre dones i homes”. 

 
En coherència amb l'anterior, en l'article 5, en el seu apartat 1, 

l'expressió “dues persones de diferent gènere” hauria de substituir-se per la 
de “dues persones de diferent sexe”. 

 
En l'article 5.1 es manifesta que els currículums dels aspirants a ser 

membres del Tribunal d'Esport es publicaran en la pàgina web, i s’ha d'afegir 
d’acord amb la Llei de protecció de dades. 

 
En l'article 11.9 es diu que «el funcionament del Tribunal serà atés amb 

els mitjans personals, tècnics i pressupostaris de què dispose la conselleria 
competent en matèria d'esport». L’esmentada frase és innecessària per trobar-
se repetida en l'article 2.2 de la norma, per la qual cosa ha d'eliminar-se. 
 

Al capítol II. Procediments davant del Tribunal de l'Esport de la 
Comunitat Valènciana (articles 12 a 17). 

 
En l'article 14 es diu que «els recursos en matèria electoral seran de 

naturalesa sumària i de cognició limitada». Seria més aconsellable dir que es 
tracta d'un procediment sumari i especial quant a l'objecte. 
 
 En l'article 16.1 in fine considerem que la redacció no és molt 
afortunada i que caldria indicar-se que el Tribunal “ha de” pronunciar-se 
sobre l'aclariment sol·licitat, en lloc de “podrà” fer-ho si “ho considera 
necessari”. Considerem que, si hi ha una sol·licitud d'aclariment formulada 
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per alguna de les parts, el Tribunal ve obligat a donar-hi resposta, amb 
independència que hi accedisca o la denegue. 
 

Sisena. Aspectes de redacció. 
 
El projecte de norma s'ha ajustat en l'ús del llenguatge a paràmetres no 

sexistes, segons estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la 
Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. 

 
Recomanem, com a millora tècnica normativa, un ordre més sistemàtic 

de la norma per a evitar dificultats de comprensió. 
 
En l'article 13.1 últim paràgraf la Llei 39/2015 apareix citada com a 

Llei 30/2015, error que haurà de corregir-se. 
 

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 pel qual es regula la composició, 

organització i funcionament del Tribunal de l'Esport de la Comunitat 
Valenciana, és conforme amb l'ordenament jurídic sempre que s'atenga 
l'observació essencial efectuada. 
 

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

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 


