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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 9 de desembre 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 majoria, el 

dictamen següent, el qual duu el vot particular 

corresponent: 

 
 
 

 
 

 
 De conformitat amb la comunicació de V. H., d'11 de novembre de 2020 
(Registre d'entrada, 12 de novembre ), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la 
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per 
a elaborar el Projecte de decret, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, règim jurídic i funcional de Labora Servei Valencià d'Ocupació 
i Formació (Expedient sense referència de la Conselleria consultant). 
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 De l'examen de l'expedient administratiu remés es desprén que: 
 
 

I 
ANTECEDENTS 

 
 

Primer.- Consulta remesa. 
 
La persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, per ofici de data 11 de novembre de 2020, que 
es va registrar d'entrada per aquest Òrgan consultiu el dia 12 del mateix mes 
i any, va remetre l'expedient amb les actuacions, precedit d'un índex dels 
documents, en format de document portàtil i per mitjà de l'Oficina de Registre 
Virtual de les Entitats Locals (ORVE) i el Sistema d'Interconnexió de Registres 
(SIR), per a Dictamen per aquesta Institució consultiva, d'acord amb el que 
disposa l'article 10.4 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, 
de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 Segon.- Documentació remesa. 
 
 La persona titular de la Direcció General de Planificació i Serveis de 
«LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació» va proposar elaborar un nou 
Reglament d'organització, règim jurídic i funcional d'aquesta entitat pública, 
el dia 29 de novembre de 2019, de manera que el titular de la Conselleria així 
ho va acordar, en la resolució de 4 de desembre del mateix any. 
 
 A aquest efecte, la Sotssecretaria de la mateixa Conselleria va remetre 
l'esborrany del text inicial del projecte normatiu als centres directius de la 
mateixa Conselleria i a les sotssecretaries de les diverses conselleries de 
l'Administració del Consell, en ofici de 10 de desembre de 2019, perquè 
pogueren formular al·legacions i suggeriments. 
 
 Per això, van comparéixer en el tràmit la Direcció General d'Economia 
Sostenible; la Direcció General d'Internacionalització; la Direcció General de 
Treball, Benestar i Seguretat Social; la Direcció General de Comerç, Artesania 
i Consum; la Direcció General de l'Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial, i les sotssecretaries de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat 
i Polítiques Inclusives, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge 
i Arquitectura Bioclimàtica, i de les següents conselleries: d'Hisenda i Model 
Econòmic; de Justícia, Interior i Administració Pública; d'Educació, Cultura i 
Esport; de Sanitat Universal i Salut Pública; d'Innovació, Universitats, Ciència 
i Societat Digital; d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
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Treball; de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i de Participació, 
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. 
 
 La Direcció General de Planificació i Estudis de «LABORA SERVEI 
VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ» (d'ara en avant LABORA SERVEF), va 
emetre el seu informe sobre les al·legacions i suggeriments formulats, datat 
el dia 21 d'abril de 2020. 
 
 El citat centre directiu de LABORA SERVEF va emetre l'informe sobre 
la necessitat i oportunitat d'elaborar el projecte normatiu, la memòria 
econòmica, l'informe sobre l'impacte de gènere, sobre les repercussions del 
projecte normatiu en el règim de les famílies nombroses, sobre l'impacte en la 
regulació en la infància i l'adolescència, i sobre la suficiència dels recursos 
informàtics i administració electrònica, tots ells datats el dia 21 d'abril de 
2020. 
 
 A petició de la Sotssecretaria, l'Advocacia General de la Generalitat va 
emetre el seu informe amb les observacions pertinents, el dia 5 de maig de 
2020. 
 
 La Direcció General de LABORA SERVEF va acordar declarar 
indispensable l'elaboració del projecte normatiu, en la seua resolució de 8 de 
maig del mateix any, indicant que els terminis per a la seua elaboració no 
seran objecte de suspensió ni d'interrupció. 
 
 Finalment, la Direcció General de Funció Pública i la Direcció General 
de Pressupostos van emetre els seus informes preceptius, datats el 10 de juny 
i el 29 d'octubre de 2020, respectivament, i a continuació es va elaborar la 
versió definitiva del Projecte de decret, del Consell, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, règim jurídic i funcional de LABORA Servei 
Valencià d'Ocupació i Formació. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 

Primera.- Sobre el caràcter de l'emissió del dictamen. 
 
La persona titular de la Conselleria amb competència en les matèries 

d'economia sostenible i treball ha instat la consulta amb caràcter preceptiu, 
en aplicació del que disposa l'article 10.4 de la Llei de la Generalitat 10/1994, 
de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, als efectes de la qual va remetre, en suport electrònic, l'expedient 
tramitat per a l'elaboració del Projecte de decret, del Consell, pel qual s'aprova 
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el Reglament d'organització, règim jurídic i funcional de LABORA Servei 
Valencià d'Ocupació i Formació. 
 
 Referent a això, aquest precepte i apartat contenen la regla relativa a 
les consultes preceptives que han de formular-se per l'òrgan competent en 
relació amb els expedients que tramite l'Administració autonòmica de la 
Generalitat 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 ha d'interpretar-se com l'exigència d'obtindre el previ i preceptiu 
Dictamen respecte dels denominats «reglaments executius», és a dir, els 
projectes d'aquelles disposicions autonòmiques de rang reglamentari que 
prevegen desenvolupar, completar o detallar el que disposa una o diverses 
disposicions amb rang formal de llei. 
 
 El centre directiu encarregat de la tramitació i de l'elaboració d'aquest 
Projecte de decret del Consell ha sigut la Direcció General de Planificació i 
Serveis del propi organisme autònom LABORA SERVEF, que va complir 
d'aquesta manera l'encàrrec que va realitzar la persona titular de la 
Conselleria en la seua resolució de data 4 de desembre de 2019. 
 
 En efecte, l'article 9 del Decret del president de la Generalitat 5/2019, 
de 16 de juny, va assignar a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, les competències en matèria d'economia 
sostenible, foment de l'ocupació i de l'economia social, formació professional 
ocupacional i contínua, intermediació en el mercat laboral, entre altres, i 
igualment el Decret del president de la Generalitat 7/2019, de 20 de juny, pel 
qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del 
Consell, va procedir a la creació d'una Secretaria Autonòmica d'Ocupació, que 
assumeix les funcions corresponents en matèria de treball, seguretat i salut 
laboral, conciliació laboral, inspecció de treball i relacions laborals, foment de 
l'ocupació i intermediació en el mercat laboral, a més d'exercir la direcció de 
LABORA SERVEF, segons el que estableix l'article 16 del Decret del Consell 
175/2020, de 30 d'octubre, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de 
la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 
 
 En aquest sentit, LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació és un 
organisme autònom, de naturalesa administrativa, de la Generalitat, dels 
previstos en l'article 154 de la Llei valenciana 1/2015, de 6 de febrer, 
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, a la qual 
competeix «l'impuls i l'execució de la política de la Generalitat en matèria 
d'intermediació en el mercat de treball i d'orientació laboral, i, gradualment, les 
polítiques actives d'ocupació i de formació professional, tant ocupacional com 
contínua», en aplicació de l'article 2.1 de la Llei de la Generalitat 3/2000, de 
17 d'abril, per la qual es crea el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, 
actualment LABORA SERVEF, per al que disposarà de l'estructura 
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organitzativa que es contempla en els articles 4 i següents d'aquesta llei 
autonòmica. 
 
 L'autoritat consultant de la Conselleria competent en matèria 
d'ocupació i intermediació en el mercat de treball va citar expressament 
l'apartat 2n de l'article 14 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
desembre, a la qual ja ens hem referit, per la qual cosa va instar la consulta 
amb el caràcter d'urgència, amb notable reducció del termini que aquesta 
circumstància comporta per a atendre la consulta i aprovar el Dictamen que 
legalment corresponga. 
 
 
 Segona.- El marc normatiu que caracteritza l'organisme autònom 
de la Generalitat LABORA SERVEF. 
 

L'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana preveu que la 
Generalitat ha d'impulsar un model de desenvolupament equitatiu i 
territorialment equilibrat, així com una producció sostenible i una ocupació 
estable i de qualitat, en el seu article 19 i, per això, la Generalitat disposa de 
competència exclusiva tant en matèria de gestió de les funcions del servei 
públic d'ocupació en l'àmbit del treball, ocupació i formació, com en matèria 
educativa, d'assistència i serveis socials, ocupació i formació professional 
ocupacional dels treballadors de la mar, encomanats a l'Institut Social de la 
Marina, de conformitat amb el que disposen els incisos 8é i 9é de l'apartat 3r 
de l'article 59 del propi Estatut d’Autonomia, i això sense perjudici de les 
previsions de l'article 149 de la pròpia Constitució i, si escau, de la 
competència estatal relativa a les bases i ordenació de l'activitat econòmica 
general. 
 
 A l'empara d'aquesta previsió i competència autonòmica, el legislador 
valencià va crear i va dotar de personalitat jurídica a un organisme autònom 
de caràcter administratiu, el «Servei Valencià d'Ocupació i Formació 
(SERVEF)», per mitjà de la Llei de la Generalitat 3/2000, de 17 d'abril, el règim 
del qual es va completar amb el seu Reglament d'organització i règim jurídic, 
que va ser aprovat pel Decret del Govern Valencià 41/2001, de 27 de febrer. 
 
 Aquesta llei autonòmica de creació ha sigut objecte de diverses 
modificacions parcials: per la Llei 9/2001, la Llei 16/2003, la Llei 14/2007, 
la Llei 16/2008, la Llei 16/2010 i la Llei 9/2011, que ha actualitzat les seues 
previsions legals fins a arribar a l'actual «LABORA SERVEI VALENCIÀ 
D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ», si es vol LABORA SERVEF. 
 
 Des d'un punt de vista complementari, el primer Reglament 
d'organització i règim jurídic del SERVEF, aprovat pel Decret del Govern 
Valencià 41/2001, de 27 de febrer, va ser objecte de tres modificacions, en 
virtut del Decret del Consell 173/2002, de 15 d'octubre; del Decret del Consell 
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13/2003, de 18 de febrer, i del Decret del Consell 141/2003, d'1 d'agost, fins 
que es va derogar expressament pel Decret del Consell 194/2013, de 20 de 
desembre, que va aprovar un segon Reglament d'organització i règim jurídic 
del SERVEF. Aquest segon Reglament del SERVEF es va modificar per mitjà 
del Decret del Consell 161/2017 de 20 d'octubre, i ara es projecta la seua 
derogació expressa, a causa de l'aprovació d'un nou i complet Reglament 
orgànic, de règim jurídic i funcional de LABORA SERVEF. 
 
 Aquesta Institució consultiva va analitzar l'última de les modificacions 
del vigent Reglament d'organització i règim jurídic del SERVEF, en el 
Dictamen 661/2017, de 4 d'octubre, com també en el seu moment havia 
verificat la legalitat de l'Avantprojecte de llei de creació del SERVEF, com a 
entitat o organisme autònom, de caràcter administratiu, de la Generalitat, en 
el Dictamen 364/1999, de 19 de novembre. 
 
 Aquest organisme autònom, la seua naturalesa administrativa, el seu 
règim jurídic i les competències que se li atribueixen es contemplen en les 
disposicions generals d'aquesta llei específica de creació (articles 1 a 3), 
detallant-se la seua organització bàsica en un Consell General, un Consell de 
Direcció, una Direcció General i uns òrgans de gestió (articles 4 a 8), i els 
corresponents recursos econòmics, règim patrimonial, règim pressupostari i 
de personal (articles 9 a 12). 
 
 En tot cas, com aquesta Institució consultiva va indicar en el Dictamen 
661/2017, la implementació de les finalitats i competències autonòmiques i 
de l'organisme autònom autonòmic LABORA SERVEF en matèria d'ocupació 
i de formació per a l'ocupació han de conjugar-se amb les previsions bàsiques 
que es troben en el text refós de la Llei d'ocupació, que va ser aprovada 
mitjançant el Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, que va derogar 
de manera expressa la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació, i que 
conté la regulació actual de l'Estratègia Espanyola d'Activació per a 
l'Ocupació, els Plans Anuals de Política d'Ocupació i els Sistemes d'Informació 
dels Serveis Públics d'Ocupació (articles 9 i següents), sense perjudici de les 
interpretacions dels seus preceptes que s'han formulat pel Tribunal 
Constitucional amb la finalitat de precisar l'abast de les obligacions dels 
demandants d'ocupació que perceben determinades prestacions i subsidis per 
desocupació (STC 272/2015, de 17 de desembre), l'àmbit de les funcions 
executives que es reconeixen al Servei Públic d'Ocupació Estatal (STC 
179/2016, de 20 d'octubre), o l'abast de les competències autonòmiques i les 
competències executives que es poden reconéixer a l'Administració de l'Estat 
(STC 81/2017, de 22 de juny), entre altres. 
 
 
 Tercera.- Procediment d'elaboració. 
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 Aquest Projecte de decret, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, règim jurídic i funcional de LABORA SERVEF, es va elaborar 
seguint el procediment específic d'elaboració de les disposicions 
reglamentàries autonòmiques, que es detalla en l'article 43 de la Llei de la 
Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, tenint en compte que va 
ser objecte de desenvolupament mitjançant les previsions que es regulen en 
el 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. 
 
 Aquesta regulació es completa, sobretot en relació amb la finalitat de 
garantir els tràmits de participació i d'informació pública, mitjançant els 
mecanismes de publicitat previstos en la Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 
d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 
Valenciana, i s’ha de deixar constància, a més, que aquestes regles i tràmits 
d'índole procedimental han rebut l'impacte de les previsions relatives a 
l'exercici de la potestat reglamentària i als principis de bona regulació que es 
troben en els articles 128 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, aplicable 
en els termes exposats pel propi Tribunal Constitucional (STC 55/2018, de 
24 de maig) 
 
 En aquest sentit, des del punt de vista de la planificació normativa, la 
previsió d'elaborar aquesta disposició de caràcter general i rang reglamentari 
es troba en el Pla Normatiu de la Generalitat per a 2020 que va ser aprovat 
pel Consell de la Generalitat, mitjançant l'acord que va adoptar el dia 6 de 
març de 2020. 
 
 A l'efecte d’acomplir els principis de publicitat i de transparència, van 
ser consultats tots els centres directius de la pròpia Conselleria impulsora del 
projecte normatiu, com també les sotssecretaries de la Presidència, de les 
vicepresidències i de les conselleries en què s'estructura l'Administració 
autonòmica, i han formulat al·legacions i suggeriments els anteriors centres 
directius i les sotssecretaries de les vicepresidències i de les conselleries 
d'Hisenda i Model Econòmic; de Justícia, Interior i Administració Pública; 
d'Educació, Cultura i Esport; Sanitat Universal i Salut Pública; d'Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital; d'Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball; de Política Territorial, Obres Públiques i 
Mobilitat, i de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. 
 
 Totes les recomanacions i consells van ser examinats per la Direcció 
General de Planificació i Serveis de LABORA SERVEF, que va emetre el seu 
informe. 
 
 Tenint en compte que ens trobem davant un projecte normatiu de 
marcada empremta organitzativa, van emetre els seus informes preceptius la 
Direcció General de la Funció Pública i la Direcció General de Pressupostos, 
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com a centres directius responsables dels recursos humans de 
l'Administració del Consell i de la gestió pressupostària, així com l'Advocacia 
General de la Generalitat, però no consta el parer de la Direcció General del 
Sector Públic i Patrimoni, ja que, encara que LABORA SERVEF forme part del 
sector públic instrumental de la Generalitat, es defineix i caracteritza com un 
organisme autònom, amb la qual cosa aquest informe no té caràcter 
preceptiu, a tenor de l'article 9.1 del Decret del Consell 171/2020, de 30 
d'octubre, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria 
d'Hisenda i Model Econòmic. 
 
 El centre directiu encarregat de l'elaboració d'aquest projecte normatiu 
va acomplir les exigències previstes en la legislació sectorial sobre igualtat 
entre dones i homes, sobre protecció de la infància i l'adolescència, sobre 
règim jurídic de les famílies nombroses i sobre l'adequació dels recursos 
informàtics. 
 
 No obstant això, no consta que la Sotssecretaria de la Conselleria ara 
consultant emetera el seu informe preceptiu, en aplicació de la previsió 
continguda en l'incís d) de l'apartat 1r de l'article 69 de la Llei de la Generalitat 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, la qual cosa s'haurà de formalitzar. 
 
 

Quarta.- Estructura del Projecte de decret, del Consell. 
 
 La sistemàtica i l'estructura amb la qual s'ha elaborat el citat Decret 
del Consell és la següent: el títol del projecte normatiu; un preàmbul amb huit 
paràgrafs; la fórmula d'aprovació; una part articulada que s'estructura en 31 
articles agrupats en quatre títols i aquests, a vegades, dividits en capítols, i 
les disposicions de la part final, que són dues disposicions transitòries, una 
disposició derogatòria única i una disposició final única. 
 
 La part articulada del Projecte de decret del Consell, pel qual s'aprova 
el Reglament d'organització, règim jurídic i funcional de LABORA SERVEF, es 
troba estructurada en els títols i en els capítols següents: 
 

- Les «Disposicions Generals» (que componen el títol I, amb els articles 
1 a 6). 
 

- L’«Estructura Organitzativa» (que conforma el títol II, que són els 
articles 7 a 24, que es divideix en dos capítols: «Organització», format pels 
articles 7 a 14, i «De l'estructura administrativa de la Direcció», amb els 
articles 15 a 24. 
 

- El «Règim econòmic i pressupostari» (que constitueix el títol III, els 
articles 25 a 28, i es distribueixen sistemàticament en dos capítols: el «Règim 
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econòmic», compost pels articles 25 i 26, i el «Règim pressupostari», els 
articles 27 i 28. 
 

I, finalment, el «Règim de personal i jurídic de LABORA» (que és la 
rúbrica del títol IV, articles 29 a 31, amb dos capítols titulats: «Règim de 
personal», que és l'article 29, i «Règim jurídic», amb dos preceptes, els articles 
30 i 31. 
 

Les disposicions de la part final són les següents: Unitats i llocs de 
treball i les seues retribucions (disposició transitòria primera), Funcions de 
les direccions territorials de LABORA (disposició transitòria segona), 
Derogació normativa (disposició derogatòria única), i Entrada en vigor 
(disposició final única). 
 
 

Cinquena.- Observacions i suggeriments al projecte normatiu. 
 
 Ens trobem davant un projecte de disposició reglamentària de significat 
caràcter organitzatiu, per tal com l'aprovació d'aquest Projecte de decret 
comportarà la derogació expressa del vigent Reglament d'organització i règim 
jurídic del SERVEF, que havia sigut aprovat mitjançant el Decret del Consell 
194/2013, de 20 de desembre. Per això, el marc legal que ha de respectar 
aquest projecte normatiu es troba, en primer lloc, en la legislació bàsica sobre 
els organismes públics i els organismes autònoms, que s’estableix en els 
articles 88 i següents, i en els articles 98 i següents de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
 A més, aquest enquadrament de la legislació estatal bàsica es completa, 
en segon lloc, amb les previsions de la Llei de la Generalitat 3/2000, de 17 
d'abril, de creació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, l'actual LABORA 
SERVEF, com a organisme autònom de caràcter administratiu de la 
Generalitat, i pel propi article 154, i altres preceptes concordants, de la Llei 
de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions. 
 
 Des d'aquesta perspectiva i amb la finalitat de verificar l'ajustament del 
Projecte de decret del Consell al principi de legalitat, a les disposicions abans 
citades i, en particular, a les disposicions del dret autonòmic valencià, es 
formulen les observacions, consells i recomanacions següents: 
 
 

Observació de caràcter general. 
 
 La Llei de la Generalitat 3/2000, de 17 d'abril, va crear l'organisme 
autònom autonòmic «Servei Valencià d'Ocupació i Formació» (SERVEF), en el 
seu article 1, mentre que l'article 106 de la Llei de la Generalitat 27/2018, de 
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27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i 
d'organització de la Generalitat, li va canviar la denominació per «LABORA, 
Servei Valencià d'Ocupació i Formació», siga en castellà o en valencià, per la 
qual cosa sense perjudici que a vegades es vulguen utilitzar les seues 
abreviatures «LABORA SERVEF» s’haurà d'utilitzar sempre l'expressió 
«LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació», en valencià o en castellà. 
 
 Des de diferent perspectiva, els títols s'han titulat i s'han numerat amb 
caràcters romans, amb encertat criteri (article 21 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), però els capítols 
s'han numerat amb cardinals aràbics, la qual cosa s'haurà de substituir per 
una numeració amb caràcters o números romans (article 22 del mateix Decret 
del Consell 24/2009). 
 
 

Observacions al text del projecte normatiu. 
 
 

Al preàmbul. 
 
 Es recomana que en el text del preàmbul s'indique que l'elaboració 
d'aquesta disposició es trobava programada en el Pla Normatiu de la 
Generalitat per a 2020. 
 
 D'altra banda, en el preàmbul recordem que l'article 129 de la Llei 
39/2015, referit als principis de bona regulació, resulta aplicable, 
conformement a la Sentència del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de 
maig, a l'exercici de la potestat reglamentària per part de les comunitats 
autònomes. El referit precepte assenyala que les administracions públiques 
actuaran d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència i eficiència i ha de quedar en el preàmbul de 
la norma «prou justificada la seua adequació a aquests principis». 
 
 Per tant, en el preàmbul de la norma projectada hauran d'invocar-se 
els principis que es contemplen en el precepte mencionat i justificar, a més, 
que la norma s’hi adequa. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 
Reglament d'aquest Consell. 
 
 

A la composició dels òrgans col·legiats regulats en la norma 
projectada (Consell General, Consell Rector i comissions territorials o 
sectorials). 
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 En els articles 8 i 11 es qualifica als òrgans col·legiats que s’hi regulen 
com a «paritaris», sense que quede clar si aquesta expressió es refereix al fet 
que en la seua composició ha d'haver-hi igual nombre de dones que d'homes, 
o si la paritat es refereix a la presència d'igual nombre de representants de les 
organitzacions sindicals que d'organitzacions empresarials. 
 

Com hem declarat en nombrosos dictàmens, la composició dels òrgans 
col·legiats ha d'ajustar-se al principi de presència equilibrada de dones i 
homes, tal com resulta de la legislació, tant estatal com autonòmica, en 
matèria d'igualtat entre dones i homes, principi que, d’acord amb el que va 
declarar la Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, de 10 de maig de 
2016 (reiterada en Sentència de la mateixa Sala i Secció de 27 de juny de 
2017), «opera com un principi rector de la decisió que exigeix que s'expliquen 
complidament, cas per cas, les raons per les quals es prescindeix 
casuísticament d'aquesta regla». Pel que només serà excusable no aconseguir 
la presència equilibrada quan existisquen raons fundades i objectives, 
degudament motivades, i s’imposa a l'Administració tant l'efectiva aplicació 
del principi, com l'exigència de justificar, en el supòsit concret, els motius que 
causen la impossibilitat d'aplicar-lo. 
 

Per això, haurà d'aclarir-se si el mencionat terme «paritari» es refereix a 
la composició paritària de dones i homes. I si no fora així, hauria de fer-se la 
pertinent previsió, tant en el Consell de Direcció (article 8) i en el Consell 
Rector (article 10), com en les comissions territorials o sectorials de l'article 
13.5, indicant que la seua composició s'ajustarà al principi de presència 
equilibrada entre dones i homes, expressió que resulta més ajustada a la 
legislació sobre igualtat que la de «paritària», i en tal cas aquesta observació 
és de caràcter essencial als efectes previstos en el citat article 77.3 del nostre 
Reglament. 
 
 

Al títol I. Disposicions Generals (articles 1 a 6). 
 
 La redacció d'aquests preceptes segueix molt de prop l'actual regulació 
del vigent Reglament d'organització i règim jurídic de LABORA Servei Valencià 
d'Ocupació i Formació, en relació amb la seua naturalesa jurídica (article 1), 
finalitats i competències (article 2), principis d'organització i de funcionament 
(article 3), competències de la persona titular de la Conselleria competent en 
matèria d'ocupació (article 4) i la gestió integrada de tots els serveis de 
l'organisme en la xarxa de centres propis (article 5), si bé mereix indicar-se 
que es ressalten les competències de l'entitat en la intermediació laboral. 
 
 La potenciació de l'establiment de vies de col·laboració amb els agents 
econòmics i socials més representatius, mitjançant fórmules de col·laboració 
«en totes les seues àrees d'actuació», per mitjà de la diversitat de mecanismes 
que es contemplen, com els convenis de col·laboració, els contractes programa 
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o els «encàrrecs de gestió», ha de cohonestar-se amb els límits establits perquè 
les administracions o entitats públiques puguen formalitzar convenis en els 
articles 47.1 i 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
 D'altra banda, considerem que l'estructura de l'article 6 hauria de 
millorar-se, ja que, a més de no numerar el primer apartat, mescla definicions 
amb funcions de l'ens LABORA-SERVEF. I així, el primer paràgraf, que en el 
projecte apareix sense numerar, hauria de numerar-se amb l'1 i el contingut 
del projectat número 2 («Serà organisme i entitat col·laboradora …») integrar-
se en aquest apartat com un segon paràgraf. I a continuació el precepte 
tindria un apartat número 2, que podria iniciar-se amb la següent frase o 
similar: «2. La coordinació es durà a terme en els següents termes: a) Labora 
impulsarà la celebració d'acords i convenis….» (és a dir, el que en el projecte 
és l'apartat número 1). b) Labora potenciarà l'establiment de vies de 
col·laboració….» (és a dir, el contingut del que en el projecte és l’apartat 
número 3). 
 
 

Al títol II. Estructura organitzativa (articles 7 a 24 ). 
 
 Aquest títol es dedica a l'estructura organitzativa de LABORA SERVEF 
i es divideix sistemàticament en dos capítols: el capítol I, que se centra en la 
regulació de l’«organització» (articles 7 a 14), i e l capítol II que té per objecte i 
se circumscriu en regular un dels seus òrgans administratius centrals i 
superiors, i es titula «De l'estructura administrativa de la Direcció» (articles 
15 a 24). 
 
 No obstant això, els dos últims preceptes no regulen cap òrgan 
administratiu de la Direcció o dels centres directius i centrals de LABORA 
Servei Valencià d'Ocupació i Formació (d'ara en avant LABORA SERVEF), per 
la qual cosa es recomana que l'article 23 (que regula les direccions territorials) 
i l'article 24 (que contempla la xarxa de Centres LABORA), constituïsquen un 
nou capítol III d'aquest títol II, que podria titular-se «Serveis i centres 
perifèrics» o «Serveis i Centres territorials». 
 
 

Al capítol I del títol II. Organització (articles 7 a 14). 
 
 La regulació que es projecta de l'estructura orgànica de LABORA 
SERVEF segueix els criteris del vigent Reglament quant a l'estructura 
orgànica de l'organisme autònom (article 7), la composició, funcions i règim 
de funcionament del Consell General (articles 8, 9 i 10), així com la 
composició, funcions i règim de funcionament del Consell de Direcció (articles 
11, 12 i 13), mentre que la caracterització i atribucions de la Direcció General 
de LABORA SERVEF es contemplen en l'article 14. 
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 Precisament, en relació amb les atribucions que s'enumeren en l'article 
14 respecte de la Direcció General de LABORA SERVEF, autèntic centre 
directiu i executiu de l'organisme autònom, es plantegen diverses 
recomanacions de millora, com puga ser denominar i descriure les 
«atribucions» que li corresponen, utilitzant aquesta locució en lloc de 
«competències». 
 
 D'altra banda, si se li atribueix la resolució de les homologacions dels 
centres col·laboradors per a la prestació de serveis de suport (en l'incís f de 
l'apartat 1r d'aquest article 14), sembla oportú que igualment existisca una 
referència concordant en l'article 2 del mateix Reglament, en el lloc sistemàtic 
que corresponga, com una de les finalitats i competències de l'organisme 
autònom, l'exercici de les quals després s'assigna a la Direcció General com 
una de les seues atribucions. 
 
 Des de diferent punt de vista, sembla adequat que la Direcció General 
haja de resoldre els conflictes d'atribucions entre els òrgans directius 
unipersonals de LABORA SERVEF (incís h de l'apartat 1r), però si en el 
conflicte d'atribucions intervé un òrgan col·legiat entenem que resulta 
preferible que el conflicte d'atribucions es resolga pel Consell General, en ser 
el màxim òrgan col·legiat de govern de l'organisme autònom amb atribucions 
executives. 
 

Finalment, en relació amb la facultat de resoldre els recursos de 
reposició en via administrativa (incís n del mateix apartat 1r), se suggereix 
suprimir la locució «hagen sigut dictats directament o per qualsevol òrgan per 
delegació», ja que la facultat de resoldre els recursos administratius no és 
delegable en els òrgans que hagen dictat els actes objecte de recurs (a tenor 
de l'incís c de l'article 9.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic 
del sector públic), per la qual cosa l'expressió entre cometes manca de 
significat legal. 
 
 En aquest sentit, s'observa que les recomanacions que va realitzar la 
Direcció General de la Funció Pública en el seu informe, àmpliament seguit 
pel centre directiu responsable de l'elaboració d'aquest projecte normatiu, es 
referien al règim dels recursos administratius inicialment previst, en el qual 
s'especificava que algunes resolucions no esgotaven la via administrativa; 
però aquesta última referència s'ha suprimit en el text remés, amb la qual 
cosa la resolució del recurs potestatiu de reposició (que no és susceptible de 
delegació) posa fi a la via administrativa, i la resolució del recurs d'alçada 
també posa fi a la via administrativa (article 114.1, incís b, de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre). 
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Al capítol II del títol II. De l'estructura administrativa de la Direcció 
(articles 15 a 24). 
 
 L'estructura administrativa de les direccions generals i de les 
subdireccions generales de LABORA SERVEF recorda l'actual organització 
prevista en el vigent Reglament, si bé es constata la creació de certs serveis, 
com el Servei de Coordinació, els canvis de col·locació i de denominació 
d'algunes subdireccions generals, la potenciació del Servei de Coordinació del 
Fons Social Europeu, les modificacions de la denominació d'alguns dels 
serveis i la tendència a incrementar el nombre de funcions que se'ls assignen. 
 
 D'altra banda, es mantenen les direccions territorials, de base territorial 
provincial, i la xarxa territorial de centres de caràcter bàsic ara es designen 
en l'article 24 com «Espais Labora», la creació, modificació i supressió dels 
quals podrà realitzar-se mitjançant resolució de la persona titular de la 
direcció general de l'organisme autònom, mentre que en l'actualitat es 
requereix una «Ordre de la Conselleria», amb la qual cosa els centres directius 
de la Conselleria perden la competència en aquest aspecte.  
 
 S'observa que la gran majoria de les recomanacions i dels suggeriments 
que va realitzar la Direcció General de la Funció Pública en el seu informe, 
sobre els preceptes que regulen les direccions i les subdireccions generals 
previstes en aquest capítol han sigut ateses pels serveis i unitats encarregats 
d'elaborar aquest projecte normatiu. 
 
 Es reitera la conveniència que l'àmbit de competències de les diverses 
direccions generals es denominen «atribucions» en lloc de «competències», la 
qual cosa incideix en la redacció d'aquests conceptes dels articles 16 i 20 del 
projecte normatiu remés. 
 
 

Al títol III. Règim econòmic i pressupostari (articles 25 a 28). 
 
 El text de l'article 25 del projecte normatiu regula els recursos 
econòmics de LABORA SERVEF, i en l'apartat 1r de l'article 26 el règim 
patrimonial d'aquest organisme autònom, de forma molt similar als 
correlatius preceptes del vigent Reglament d'organització i règim jurídic. 
 

En la redacció de l'article 28 del Projecte de decret, del Consell, relatiu 
al règim pressupostari del mateix organisme autònom, es constata que s'han 
atés les observacions i recomanacions que va plantejar la Sotssecretaria de la 
Conselleria ara consultant en l'informe que va emetre durant el procediment 
d'elaboració d'aquest projecte de disposició normativa. 
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Al títol IV. Règim de personal i jurídic de LABORA SERVEF (articles 
29 a 31). 
 
 La regulació del personal funcionari o laboral de l'organisme autònom 
(article 29), és similar a la regulació continguda en el Reglament vigent. 
 
 El mateix ocorre amb les previsions relatives a la «naturalesa dels actes 
administratius» de LABORA SERVEF (article 30) i amb les previsions relatives 
als recursos administratius que procedeixen contra algunes de les seues 
resolucions (article 31), encara que es tracta de DUES matèries que, en sentit 
estricte, només haurien de regular-se per normes amb rang de llei. 
 
 No obstant això, en el cas que es decidisca el manteniment de les 
referències als recursos administratius, s'aconsella que l'expressió «esgoten la 
via a dministrativa» se substituïsca per «posen fi a la via administrativa». A 
més, en tot cas, de la redacció de l'apartat 2n de l'article 31 ha de deduir-se 
inequívocament que només cap un sol recurs d'alçada, és a dir, que les 
resolucions que dicte qualsevol òrgan inferior de la Direcció General de 
LABORA ESRVEF només seran recurribles en via administrativa, per mitjà 
del recurs d'alçada, davant l'expressada Direcció General, ja que la resolució 
de qualsevol recurs d'alçada posa fi a la via administrativa, com exigeix l'incís 
a) de l'article 114.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, ja citada. 
 
 

A les disposicions de la part final. 
 
 La disposició derogatòria única i la disposició final única del Projecte de 
decret del Consell, que preveuen una derogació «expressa», i així s'haurà 
d'indicar, i l'entrada en vigor de la disposició que s'aprove i publique, no 
plantegen cap dificultat. 
 
 No obstant això, s'observa que les dues disposicions transitòries tenen 
el mateix contingut que les que ja constaven en el Reglament d'organització i 
règim jurídic del SERVEF que es va aprovar per mitjà del Decret del Consell 
194/2013, de 20 de desembre. Això planteja l'interrogant de la seua 
necessitat i procedència actual, la qual cosa s'haurà de comprovar 
fefaentment abans que el projecte normatiu se sotmeta a la deliberació i, si 
escau, aprovació del Consell de la Generalitat. 
 

 
Qüestions de tècnica normativa. 

 
 Amb caràcter general, el text del Projecte de decret, del Consell, pel qual 
s'aprova el Reglament d'organització, règim jurídic i funcional de LABORA 
Servei Valencià d'Ocupació i Formació, s'ha elaborat seguint els criteris de 
sistemàtica i de tècnica normativa que es troben en els preceptes del Decret 
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del Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el 
procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 
 En efecte, els articles s'han titulat i numerat amb cardinals aràbics 
(article 25), i els seus apartats s'han numerat també amb cardinals aràbics 
(article 26), la qual cosa és correcta i ha de seguir-se el mateix criteri en la 
redacció dels apartats dels articles 17, 18, 19, 21 i 22. Els títols s'han titulat 
i s'han numerat amb caràcters romans (article 21), i el mateix criteri s'haurà 
de seguir amb els capítols en els quals s'han dividit alguns dels títols del text 
del projecte (article 22). 
 
 Els preceptes que tenen apartats amb subapartats amb enumeracions 
d'elements, com són les classes de membres dels òrgans col·legiats o les 
atribucions de les direccions generals, s'han introduït amb lletres 
alfabèticament consecutives redactades en minúscula, la qual cosa és 
encertat, però a continuació s'aconsella utilitzar el signe de puntuació de 
tancament del parèntesi en lloc del punt i seguit. És a dir, «a)», «b)», «c)», en 
lloc d’«a.», «b.» i «c.» (articles 8, 11, 14 i 16 del projecte normatiu. 
 
 Així mateix recomanem la no utilització de la grafia · per a introduir 
apartats d'un article, com en els articles 7, 8, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 23…), 
substituint-la per números o per lletres minúscules, segons siga procedent, 
tal com recomana l'article 26 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: 1. Els articles podran dividir-se en apartats en el 
cas que regulen aspectes que s'hagen de diferenciar amb precisió. Els apartats 
es numeraran en cardinals aràbics. 2. Els apartats podran, al seu torn, dividir-
se en paràgrafs assenyalats amb lletres minúscules. 3. Només excepcionalment 
es recorrerà a subdivisions ulteriors, que es numeraran amb ordinals aràbics i 
s'evitarà l'ús de guions i asteriscos. 
 
 Finalment i amb base en el que prescriu l'article 8 del citat Decret, 
recomanem que, donat el contingut i l'extensió de la norma projectada, 
s'incloga un índex que s'inserirà a continuació del títol i contindrà les 
diferents divisions del projecte amb els seus respectius títols. 
 
 

Aspectes de redacció. 
 
 La redacció ha sigut en general bastant acurada i correcta, encara que 
es recomana revisar la redacció del text i, en particular, separar els elements 
de les disposicions reglamentàries que se citen (en el preàmbul), utilitzar 
l'accent diacrític en la redacció de la forma verbal «dé respuesta» (també en el 
preàmbul), substituir «detro» per «dentro» en l’article 6, «conceller» per 
«conseller» en l'article 9 c), i «empelo» per «empleo» (en l'article 23), així com 
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evitar l'ús de la forma «i/o», que pot substituir-se per la conjunció disjuntiva 
«o» (en els articles 2 i 21). 
 
 

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 s'aprova el Reglament 
d'organització, règim jurídic i funcional de LABORA Servei Valencià 
d'Ocupació i Formació, s'adequa a l'ordenament jurídic valencià sempre que 
s'atenguen les observacions essencials formulades 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 9 de desembre de 2020 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER DE ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. 
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VOTO PARTICULAR 
 

 
 

Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen 627/2020 
expediente 596/2020 aprobado por el Pleno del Consell de 9 de diciembre 
2020, relativo al proyecto de Decreto del Consell por el que se aprueba el 
Reglamento de organización, régimen jurídico y funcional de Labora Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación. 
 
 

Discrepo respetuosamente de la observación general esencial realizada 
a los artículos de la norma que regulan órganos colegiados, sobre la necesidad 
de realizar una referencia expresa a la composición equilibrada en cada uno 
de ellos, con fundamento en los siguientes motivos: 
 
 

En primer lugar este Consejo llama la atención sobre la omisión de una 
referencia a la composición equilibrada de mujeres y hombres, en los órganos 
colegiados que se regulan en la norma. A juicio del Consejo, deberá recogerse 
expresamente que tales órganos deberán respetar el principio de presencia 
equilibrada entre hombres y mujeres, y lo considera esencial a los efectos del 
art. 77 del Reglamento de este Consell Jurídic. 
 

No obstante tal omisión, este Consejero no considera necesario que la 
mención conste expresamente en la norma, en la medida que la sujeción de 
la Administración a la ley y al derecho, como mandato constitucional, no exige  
un apercibimiento expreso de cumplimiento del ordenamiento jurídico, en el 
particular referido a la previsión del art. 10, Ley Valenciana 9/2003, de 2 de 
abril (en adelante LV Igualdad) para igualdad entre mujeres y hombres. Que 
no se mencione expresamente en la norma que, para la composición de los 
Consejos, “procurarán (…) que exista una presencia paritaria de mujeres y 
hombres” no implica, en modo alguno, la presunción de incumplimiento de 
tal previsión. Pues la presunción no puede afirmarse sobre la hipótesis del 
incumplimiento, sino, antes al contrario, es el art. 103.1 CE el que determina 
que la presunción opera iuris tantum, en términos inversos, sobre la 
adecuación a la ley y al derecho del actuar de la Administración. 
 

Pero, y de mantenerse la sugerencia que plantea este Consejo, y según 
su razonamiento, no sólo es el art. 10 LV Igualdad  el que debe ser mencionado 
en el textual de la norma, sino que se justificaría que todos los preceptos de 
todos los proyectos normativos, efectuasen una llamada expresa a someterse 
a las normas jerárquicamente superiores. Y no es el principio de composición 
equilibrada el único al que se somete la Administración. Privilegiar éste, con 
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una mención expresa, supone desplazar y omitir otros preceptos, mandatos y 
principios, que son igualmente aplicables. 
 

En consecuencia, si el comentario plantease una mención expresa para 
que se procure la presencia paritaria de mujeres y hombres, éste no resultaría 
contrario al ordenamiento jurídico, pero tampoco necesario, pues prejuzga la 
necesidad de apercibir a la Administración de un incumplimiento de la ley si 
no se procura dicha presencia equilibrada en los nombramientos de miembros 
que integrarán los órganos colegiados. Y tal presunción de ilegalidad no es 
admisible en nuestro modelo constitucional. En cualquier caso, el término a 
utilizar no sería “garantizar” una presencia equilibrada, sino “procurar” una 
presencia equilibrada, pues ese es el tenor literal de los preceptos legales que 
dan cobertura jurídica a la observación realizada. 
 
 

En segundo lugar, motiva mi discrepancia, no el hecho de la necesidad 
de incorporar el principio de composición equilibrada, sino en la cualidad de 
esencial que irroga a la observación, y la convierte en una obligación jurídica, 
cuya inobservancia determinaría que el proyecto normativo se aprobase “Oído 
el Consell Jurídic Consultiu”. 
 

Para el correcto enfoque de la cuestión, se debe partir del significado de 
la esencialidad de las observaciones que realiza el Consell. El Reglamento del 
Consell Jurídic Consultiu, establece, en su art. 77, que “Las observaciones 
esenciales son el reparo del Consell Jurídic Consultiu a aquellos preceptos de 
un proyecto normativo que pudieran comprometer la plena observancia de la 
Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico. La 
inobservancia de las observaciones esenciales comportará que la resolución 
que se adopte deba seguir la fórmula «Oído el Consell Jurídic Consultiu”. Las 
observaciones esenciales son el óbice jurídico de mayor intensidad que puede 
plantear este Consell a un proyecto normativo. Las observaciones esenciales 
implican el mayor reparo de este Consell a aquellos preceptos cuya redacción 
pudiese comprometer la plena observancia de la Constitución, el Estatuto de 
Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico. 
 

En consecuencia, cuando se efectúa una observación esencial, se está 
advirtiendo de la existencia de alguna disconformidad entre el proyecto objeto 
de Dictamen, y el resto del ordenamiento jurídico, cuya inobservancia sería 
causa de una infracción de éste. Una disconformidad que vendrá establecida 
por contravención de normas de rango superior (principio de jerarquía) o del 
mismo rango (principio de competencia). 
 

Así, establecer como esencial la necesidad de consignar expresamente 
en la norma el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en la 
composición de los órganos colegiados, implicaría la existencia de un mandato 
en norma superior que exigiese de forma imperativa que la norma contuviese 
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tal mención, de tal forma que su no incorporación al proyecto supondría la 
infracción de ordenamiento jurídico. Sin embargo, no existe dicho mandato 
imperativo, ni es una obligación jurídica, ni es exigible la consignación de tal 
principio en el texto normativo, ni es inexcusable su aplicación. 
 

Este Consejero ha defendido -frente al criterio mayoritario del Pleno- 
que no existe mandato imperativo que establezca que la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres constituya una obligación jurídica, ni sea inexcusable 
su aplicación. La LO de Igualdad, en su art. 14.4, establece como un “criterio 
general” de actuación de los poderes públicos “la participación equilibrada de 
mujeres y hombres en las candidaturas electorales y la toma de decisiones”. 
Dicho “criterio general”, como su propio nombre indica, supone un principio 
de actuación, cuya dimensión no es la imposición de una obligación directa, 
sino que determina una pauta que deberán seguir los poderes públicos, cuya 
concreción se efectúa en otros preceptos de la propia Ley.  

 
El art. 16 LO de Igualdad, intitulado “nombramientos realizados por los 

Poderes Públicos”, concreta el criterio general del art. 14, sobre la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres para el nombramiento -por parte de los 
poderes públicos- de cargos de responsabilidad. Textualmente indica que “los 
poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de 
responsabilidad que les correspondan”. Igualmente, la LV de Igualdad, en su 
art. 10 utiliza idéntica literalidad en la acción de procurar la representación 
paritaria de mujeres y hombres: “Les Corts Valencianes y el Consell de la 
Generalitat procurarán en el nombramiento o designación de personas, para 
constituir o formar parte de órganos o instituciones, que exista una presencia 
paritaria de mujeres y hombres”. 
 

Si la LV Igualdad y la LO Igualdad utilizan el término “procurar” habrá 
que impetrar en el significado concreto del término “procurar”, escogido tanto 
por el legislador básico estatal como por el legislador autonómico, y si guarda 
coherencia con el valor jurídico del “criterio general de actuación” del art. 14.4 
de la misma ley orgánica. 
 

Así el “criterio general de actuación” que establece el art. 14.4 de la LO, 
tiene un valor jurídico programático, según expresa el propio Preámbulo de la 
norma, al considerarlo como “pauta de actuación” o “criterio de orientación 
de las políticas públicas”. La Sentencia de 23 de febrero de 2010, del Tribunal 
Superior de Justicia Madrid, Sala Contencioso-Administrativo, considera que 
en la ley Orgánica 3/2007 se “distingue una parte programática, para orientar 
políticas activas que promueva la igualdad y otra consistente en regulaciones 
específicas -entre las que cabe destacar de forma paradigmática la disposición 
adicional segunda- que constituyen verdaderos mandatos dirigidos a quienes 
participan en las relaciones jurídicas a que se refieren. El mero apartamiento 
o el incumplimiento de las principios orientadores contenidos en las normas 
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de esta naturaleza de la LO 3/2007, no puede dar lugar a la anulación del 
decreto de nombramiento de Consejeros (…)” (F. J. 4º). De esta forma, no cabe 
admitir un pretendido automatismo, que sea consiguiente a la consideración 
del principio general de presencia equilibrada que lo convierta en un deber de 
obligación aplicable imperativamente a todo supuesto. Tal automatismo ha 
sido, además, excluido expresamente por el Tribunal Supremo al afirmar que 
su naturaleza es la propia de un principio rector o criterio orientador. 

La Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 10 de mayo de 2016, 
en su Fundamento Jurídico Séptimo, indica que “El criterio de la preferencia 
de las mujeres a igualdad de méritos no opera con rígido automatismo como 
una norma universal de obligado e incondicionado desplazamiento de los 
aspirantes varones, pero sí que opera como un principio rector de la decisión 
que exige que se expliquen cumplidamente, caso por caso, las razones por las 
que se prescinde casuísticamente de esa regla”.  
 

Tal pronunciamiento se reitera en la Sentencia Tribunal Supremo, Sala 
Tercera, número 1136/2017 de 27 de junio de 2017 que fue objeto de Recurso 
de Amparo ante el Tribunal Constitucional, donde se invocaba la vulneración 
del derecho fundamental a no ser discriminada por razón de sexo, prohibición 
constitucional del inciso segundo del artículo 14 CE, por inaplicación de las 
medidas de acción positiva en favor de la mujer. El Tribunal Constitucional, 
en su Auto 119/2018, de 13 de noviembre de 2018, inadmitió dicho Recurso 
de Amparo al considerar que no existía vulneración del derecho fundamental 
invocado. El mismo Auto, respecto a la representación equilibrada de mujeres 
y hombres en los tribunales u órganos técnicos de selección, con cita de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2009 de 19 de enero, indica que la 
cláusula de reserva se interpretará “como garantía de que, respecto de los 
miembros de tales órganos de selección, cumplirá siempre con los principios 
constitucionales de mérito y capacidad (art. 103.3 CE), pues si ello no fuera 
posible puntualmente deberá romperse con la regla de proporción equilibrada 
en la constitución del órgano”1. 

                     
1 El citado Auto del Tribunal Constitucional indica: ““No forma parte del contenido esencial 
del art. 14 CE un teórico derecho fundamental a que se superen las situaciones de desigualdad 
histórica con la adopción de medidas específicas con este fin. Si bien tales medidas pueden 
implementarse, ello ha de hacerse dentro de los límites estrictos que marca nuestra doctrina; 
de lo contrario dichas medidas serán discriminatorias y por ello inconstitucionales. El derecho 
a la no discriminación del art. 14 CE no opera, pues, como fundamento de las medidas 
correctoras de la desigualdad material, aunque sí interviene activamente para la erradicación 
de las causas jurídicas que han determinado esta última. Se erige dicho art. 14 CE, más bien, 
en el límite de dichas medidas correctoras. El fundamento constitucional para la adopción de 
las diversas medidas de acción positiva se encuentra, distintamente, en el art. 9.2 CE (…)” 
“Las medidas de acción positiva que pudieran fijarse en el acceso y la promoción del empleo 
en la función pública, no pueden dictarse ni ser aplicadas al margen de los principios 
constitucionales de mérito y capacidad (art. 103.3 CE) que se integran en el contenido del 
derecho fundamental de acceso a un cargo público en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE). 
Y conforme al ordenamiento de la Unión europea que nos vincula y es fuente a su vez de 
interpretación de nuestros derechos fundamentales (art. 10.2 CE), tampoco es posible 
establecer un sistema de selección en el empleo que otorgue una preferencia automática a la 
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Dicho planteamiento ha sido el seguido en numerosos pronunciamiento 

de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España. La invocación del 
“criterio general de actuación” del art. 14.4 de la L.O. 3/2007 para instar la 
anulación de nombramientos de órganos de selección y cargos públicos que 
no han cumplido con el “criterio general” de presencia equilibrada, o incluso 
para anulación de acuerdos adoptados por éstos órganos, ha sido rechazada 
generalmente: Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 5 de febrero de 2019, 
la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de 14 noviembre de 2018, la del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria de 29 diciembre de 2016, la del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29 de diciembre 2016, 
entre otras. 
 

De la jurisprudencia citada se advierte que el art. 14.4 de la LO Igualdad 
es un criterio general de actuación el cual no determina mandato inexcusable, 
pues su concreción, respecto al nombramiento de cargos de responsabilidad, 
se convierte en “procurarán atender” (art. 16) no en un “deberán atender”. Por 
tanto, desde el criterio general, no se extrae una obligación jurídica de aplicar 
incondicionalmente el principio de presencia equilibrada, pues su contenido 
se determina en otros preceptos de la propia Ley, y, en su caso, en sus normas 
de desarrollo.  
 

Y “procurar”, en la primera acepción del término (RAE), significa “Hacer 
diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa”, esto es, un actuar 
ordenado a que algo ocurra, agotándose la obligación en el intento, y no en la 
realización efectiva, que sería la propia del mandato imperativo. La obligación 
de “procurar atender”, significa que los poderes públicos deberán esforzarse 
para atender al principio de presencia equilibrada, si bien la acción que debe 
conseguirse, finalidad de la acción de “procurar”, es “atender” al principio, y 
no su aplicación imperativa. Su realización se condiciona a las circunstancias 
del caso y a la eventual concurrencia de otros valores o principios que puedan 
entrar en concurrencia. Se debe intentar, y no conseguirlo solo será excusable 
si se dan razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Transformar 
el término “procurar” en un deber imperativo, supone alterar el significado 
pretendido por el legislador orgánico, el cual pudo establecer, como obligación 
incondicionada, la aplicación el principio de presencia equilibrada en todo 

                     

mujer, sin articular reglas en ese procedimiento que garanticen el examen de todas las 
circunstancias personales de los candidatos, susceptibles de ser tenidas en cuenta en la 
ponderación de los méritos exigidos (cláusula de apertura). 
Esta tesis de la recurrente —en este punto de su queja de vulneración del artículo 14 CE— es 
que a igualdad de méritos y sin ninguna otra consideración, la plaza debió serle otorgada por 
vía de acción positiva o discriminación inversa. Así planteado, sin embargo, resulta contrario a 
la Constitución y al ordenamiento de la Unión Europea (…) la acción positiva que se solicita en 
la demanda se sustenta en un automatismo que prescinde indebidamente de los principios 
constitucionales, y del derecho de la Unión Europea, de mérito y capacidad”. 



 23

nombramiento, pero sin embargo, no lo determinó como tal. En consecuencia, 
son los Poderes Públicos quienes establecerán las actuaciones encaminadas 
a atender al principio general de presencia equilibrada, y realizar los esfuerzos 
necesarios en tal sentido. 
 
 

En por ello que considero que la observación esencial realizada, además 
de ser innecesaria, carece de la esencialidad que se le irroga, según el art. 77 
del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu. 
 
 

En Valencia, a diez de diciembre de dos mil veinte 
 
 

 
 
 
 

Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 

 
 
 
 


