
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    642/2020 
Expedient   666/2020 
 
 
 
 

 
 
  Il·lm. Senyor: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 16 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 unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
De conformitat amb la comunicació del president del Consell Rector de 

la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, de data 3 de desembre 
de 2020 (Registre d'entrada de 3 de desembre), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient remés pel citat 
president, relatiu al projecte de modificació del Reglament orgànic i funcional 
del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. 

 

 
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  
 
Secretaria General 
(article 40 del Reglament) 
Sra. 
Patricia Boix Mañó 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
 

Únic.- Amb data 3 de desembre de 2020 el president del Consell Rector 
de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació va remetre el projecte 
de modificació del Reglament orgànic i funcional del Consell Rector. 
 
 

L'expedient remés està integrat, fonamentalment, per la Memòria 
econòmica i justificativa de la Secretaria del Consell Rector i de la Proposta 
d'acord del Consell Rector pel qual es proposa la derogació de l'apartat 3 de 
l'article 12 del precitat Reglament orgànic i funcional del Consell Rector. 
 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 

Primera.- Sobre el caràcter de l'emissió del Dictamen. 
 
L'article 10.4 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 19 de 

desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, disposa que aquest Òrgan consultiu ha de ser consultat respecte 
dels projectes de reglaments o de disposicions de caràcter general que es 
dicten en execució de lleis i les seues modificacions.  

 
Com ja va exposar aquest Consell, en el Dictamen 688/2016, emés en 

relació amb el Projecte de reglament orgànic i funcional del Consell Rector de 
la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que ara es pretén 
modificar, i en el Dictamen 488/2018, en la mesura en què la norma 
projectada constitueix una manifestació de potestat reglamentària per part 
del Consell Rector de la Corporació de Mitjans de Comunicació (entitat de dret 
públic), amb l’habilitació legal prèvia en virtut de l'article 17.3 de la Llei 
6/2016, de 15 de juliol, la petició de dictamen efectuada pel president 
d'aquesta Corporació resulta preceptiva, ex article 10.4 de la Llei 10/1994, de 
creació d'aquest Consell, com a reglament dictat en execució d'una llei. 

 
 L'exercici de la ressenyada potestat reglamentària per part del Consell 
Rector de la Corporació de Mitjans de Comunicació està subjecte al principi 
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de legalitat. D'aquesta manera, com a complement de l'article 17.3 de la Llei 
6/2016, el Reglament orgànic i funcional del Consell Rector pot concretar la 
regulació legal o aclarir preceptes de la llei que siguen imprecisos, però no pot 
contindre mandats nous respecte de la llei, ni establir excepcions al règim 
legal sense habilitació normativa específica. 

 
Finalment, cal significar que la petició de dictamen s'ha efectuat amb 

caràcter urgent. 
 
 

Segona.- Sobre la tramitació del Projecte de decret. 
 
L'article 17.3 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Corporació 

Valenciana de Mitjans de comunicació, disposa que «El Consell rector haurà 
d'aprovar, per majoria de dos terços, un reglament orgànic i de funcionament 
intern...». 

 
No es preveu en aquesta norma, com també es va exposar en els citats 

dictàmens 688/2016 i 488/2018, el procediment que ha de seguir-se per a 
l'elaboració del Reglament orgànic i funcional, ni es remet ni exclou l'aplicació 
de les disposicions establides en la Llei 5/1983 del Consell, previstes per a 
l'elaboració i aprovació de les disposicions reglamentàries del Consell. 

 
L'article 105.a) de la Constitució exigeix l'audiència dels ciutadans 

directament o a través d'organitzacions i associacions reconegudes per la Llei, 
en el procediment d'elaboració de les disposicions que els afecten. No obstant 
això, la modificació projectada del Reglament orgànic i de funcionament 
intern es limita a la derogació de l'apartat 3 de l'article 12 del precitat 
Reglament. Es tracta, per tant, d'una norma que manca de transcendència 
sobre l'esfera dels administrats de manera que esgota la seua eficàcia en el 
marc intern del Consell Rector, orgànic i funcional de l'ens, la qual cosa exclou 
el caràcter preceptiu del tràmit d'audiència als ciutadans.  

 
En aquest sentit, l'article 43.1 apartat c) de la Llei 5/1983, del Consell 

exigeix el tràmit d'audiència als ciutadans «quan el projecte normatiu afecte 
l'esfera de drets i interessos legítims dels ciutadans…», excloent, com s'ha dit, 
el caràcter preceptiu d’aquest tràmit, quan es tracte d'un reglament que 
esgota els seus efectes en l'àmbit de les relacions internes d'un ens. En 
aquesta mateixa línia, l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, assenyala 
que «Es podrà prescindir del tràmit de consulta pública, en el cas de l'elaboració 
de normes pressupostàries o organitzatives». 

 
Dit això, l'expedient remés a aquest Consell està integrat pel projecte 

de modificació del Reglament orgànic i funcional del Consell Rector, així com 
per una memòria econòmica i justificativa del secretari del Consell Rector i 
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per la certificació de l'acord del Consell Rector sobre la proposta de 
modificació de l'expressat Reglament. 

 
La tramitació seguida en l'assumpte remés s'ajusta, per consegüent, 

donada la naturalesa jurídica i l'abast del projecte de modificació del 
reglament orgànic i funcional, al que estableix l'article 17.3 de la Llei 6/2016. 
 
 
 Tercera.- Marc normatiu en la matèria objecte del Projecte de 
decret. 
 

Com ha quedat exposat amb anterioritat el marc el constitueix l'article 
17.3 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Corporació Valenciana de Mitjans 
de Comunicació, que disposa que «El Consell Rector haurà d'aprovar, per 
majoria de dos terços, un reglament orgànic i de funcionament intern... ». Així 
mateix, la disposició addicional primera de la citada Llei assenyala que «El 
Consell Rector aprovarà en el termini de dos mesos, a comptar des de la 
publicació de la seua designació, el seu reglament orgànic i de funcionament, 
que serà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana». 

 
En compliment dels precitats preceptes, el Consell Rector en la sessió 

celebrada el dia 10 de gener de 2017, va aprovar el Reglament orgànic i 
funcional d'aquest òrgan. El citat Reglament va ser publicat en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana de 18 de gener de 2017. 

 
El projecte de modificació de l'esmentat Reglament orgànic i funcional 

remés a dictamen té per objecte derogar l'apartat 3 de l'article 12 del citat 
Reglament. 

 
En la part expositiva del projecte remés s'argumenta el següent: 

 
 «El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 
va aprovar, en la sessió celebrada el dia 10 de gener de 2017, el reglament 
orgànic i funcional d'aquest òrgan. Posteriorment el reglament va ser modificat 
per acord de data 30 de juliol de 2018. 

 
Aquest reglament va ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana de 18 de gener de 2017 i la modificació amb data 20 d’agost de 
2018. 
 
 L’article 12, apartat 1 del reglament disposa que "La participació en les 
reunions del Consell Rector podrà ser presencial o a distància”, i en l’apartat 3 
disposa que "La participació serà necessàriament presencial en les reunions en 
qué hagen de prendre’s acords que requerisquen, per a ser aprovats, una 
majoria qualificada d’acord amb la Llei 6/2016.” 
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Com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 les 
reunions presencials del Consell Rector es poden veure dificultades tant per 
raons sanitàries com de mobilitat ocasionades per les restriccions acordades 
per les autoritats competents que puguen afectar els membres d’aquest òrgan. 
 
 Aquestes dificultats no poden afectar el normal funcionament del Consell 
Rector per la qual cosa es fa necessari eliminar les restriccions al vot a 
distància. D’altra banda, l’experiència acumulada durant els anys de 
funcionament, també aconsellen que aquestes restriccions s’eliminen de forma 
permanent ja que el procés de presa de decisions queda garantit». 
 
 
 Quarta.- Estructura i contingut del projecte de modificació del 
Reglament orgànic i funcional del Consell Rector. 

 
El text projectat s'articula en una part expositiva, una part dispositiva 

integrada per un article únic i una part final integrada per una disposició 
addicional i una altra final. 

 
L'apartat únic té per objecte la derogació de l'apartat 3 de l'article 12 

del citat Reglament. 
 
La disposició addicional està referida a la repercussió pressupostària de 

la derogació projectada. En ella es disposa que la implantació de la 
modificació no tindrà incidència en la dotació dels capítols de despeses 
assignades a la Corporació i en tot cas, haurà de ser atesa amb els mitjans 
personals i materials de la Corporació valenciana de Mitjans de Comunicació. 

 
La disposició final única regula l'entrada en vigor de la modificació 

projectada. 
 
 
 Cinquena.- Anàlisi jurídica de l'acord de modificació del Reglament 
orgànic i funcional. 
 
 Atés que el text remés solament té per objecte la derogació de l'apartat 
3 de l'article 12 del Reglament orgànic i funcional del Consell Rector de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, la justificació de la qual 
es troba en la part expositiva del text remés, aquest Consell no efectua cap 
objecció jurídica respecte a la precitada derogació. 
 
 
 En definitiva, el projecte de modificació del Reglament orgànic i 
funcional del Consell Rector és conforme amb l'ordenament jurídic. 
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III 

CONCLUSIÓ 
 
 
 

Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, és del parer: 

 
 Que el projecte de modificació del Reglament orgànic i funcional del 
Consell Rector és conforme amb l'ordenament jurídic. 

 
V.I., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 

 
 
 València, 16 de desembre de 2020 
 
 
 
       LA LLETRADA MAJOR 
 
      (article 40.e) del Reglament del Consell Jurídic,  
     aprobat per Decret, del Consell, 37/2019, de 15 de març) 

 

 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL·LM. SR. PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE 
COMUNICACIÓ. 


