
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    043/2021 
Expedient   012/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 27 de gener de 2021, 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 12 de gener de 2021 

(Registre d'entrada de 14 de gener de 20 21), 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, relatiu 
al Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula la Comissió Gestora de les 
Proves d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema 
Universitari Valencià. 

 
 
 
 

 
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 12 de gener de 2021, remés per la consellera 

d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, va tindre entrada en 
aquest Consell Jurídic Consultiu el Projecte de Decret del Consell, pel qual es 
regula la Comissió Gestora de les Proves d'Accés i Preinscripció en les 
Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, de conformitat amb 
el que disposen els articles 10.4 i 14.1 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 Comissió Gestora de les Proves d'Accés i 
Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, 
consten els documents, tràmits i informes següents: 
 

1. Resolució de la consellera de la Conselleria d'Innovació, Universitats, 
Ciència i Societat Digital d'inici del procediment d'elaboració del Projecte de 
decret de data 2 de desembre de 2020. 
 

2. Informe de necessitat i oportunitat del projecte emés per la directora 
general d'Innovació Educativa i Ordenació de data 1 de desembre de 2020. 
 

3. Memòria econòmica subscrita per la directora general d'Universitats 
de data 1 de desembre de 2020. 

 
4. Primer esborrany de Projecte de decret. 

 
5. Informe d'impacte de gènere, emés el 3 de desembre de 2020 per la 

directora general d'Universitats en compliment del que disposa l'article 19 de 
la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i 
homes. 
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6. Informe sobre l'anàlisi d'incidència del projecte normatiu en famílies, 
en la infància i l'adolescència emés per la directora general d'Universitats de 
data 3 de desembre de 2020, en compliment del que disposa la disposició 
addicional desena de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, i l'article 22 de la 
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. 
 

7. Informe de no afectació a programes informàtics de la Direcció 
General d'Universitats de data 3 de desembre de 2020, conforme al que 
estableix la Instrucció 4/2012 de coordinació informàtica. 

 
8. Informe de no afectació a la competitivitat de la directora general 

d'Universitats de data 3 de desembre de 2020 conforme al que estableix la 
Instrucció 1/2015 de la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i 
cooperativisme de data 25 de març de 2015. 

 
9. Informe de la Dirección General d'Universitats de data 3 de desembre 

de 2021 sobre la no necessitat de sol·licitar informe a altres conselleries 
conforme al que estableix l'article 43.1 b) de la Llei 5/1983 del Consell, així 
com de la no necessitat de donar audiència als ciutadans, de conformitat amb 
l'article 43.1 c) de la mateixa Llei, perquè l'esborrany de Decret no afecta 
l'esfera dels drets i interessos dels ciutadans. 

 
10. Informe de l'Advocacia General de la Generalitat Valenciana de data 

5 de gener de 2021. 
 

11. Segon i últim esborrany del Projecte de decret. 
 
 

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, la titular de la Conselleria d'Innovació, Universitats, 

Ciència i Societat Digital, com a autoritat consultant, ha instat la consulta 
amb caràcter d'urgent de conformitat amb els articles 10.4 i 14.1 de la citada 
Llei autonòmica10/1994, de 19 de desembre. 
 

Segona.- Objecte del Decret i marc normatiu. 
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El Projecte de decret a què es refereix el present Dictamen es dicta a 

l'empara del que disposa l'article 53 de l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana. 
 

Mitjançant el Decret 41/2005, de 25 de febrer, del Consell, es crea la 
Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats 
Públiques del Sistema Universitari Valencià. 

 
Així mateix en el Decret 80/2010, de 7 de maig, del Consell, es regula 

la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats 
Públiques del Sistema Universitari Valencià, a la qual competeix 
l'organització, d'una banda, de la prova d'accés als ensenyaments 
universitaris oficials de Grau i, d'altra banda, l'organització, desenvolupament 
i execució dels processos d'admissió a les universitats públiques. Sota la 
dependència de la Comissió Gestora, es van crear la Subcomissió Acadèmica 
de la Prova d'Accés a la Universitat i la Subcomissió Tècnica de Preinscripció 
en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià. 

 
La Comissió Gestora ha acordat, en la seua reunió del dia 29 d'octubre 

de 2019 i ratificat en la reunió del dia 10 de novembre de 2020, una nova 
regulació introduint la creació, composició i funcions d'una nova estructura, 
la Subcomissió de Suport Educatiu, ja que la vigent organització de la 
Comissió Gestora resulta insuficient per a tractar tot el volum i dificultats de 
les peticions d'adaptació dels exàmens de les Proves d'Accés a la Universitat, 
la qual cosa fa necessari que incloga la manera d'estudiar aquestes 
adaptacions de manera individualitzada per cada estudiant afectat. 
 

Tercera.- Procediment d'elaboració del Projecte de decret . 
 
El projecte de reglament proposat és una disposició de caràcter general 

que ha d'emanar del Consell i adoptarà la forma de Decret del Consell, 
conforme a 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, conforme es preveu en 

l’article 165.1) de la Llei 1/2015, i també en 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 al 

procediment i als tràmits regulats en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de 
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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. Tanmateix, no s'ha motivat ni l'absència de consulta prèvia 
ni l'emissió d'al·legacions per les conselleries, ni el tràmit d'informació 
publica, pel fet que es tracta d'una norma de règim organitzatiu intern. 

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

de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, de data 2 
de desembre de 20 20, mitjançant la qual es va iniciar l'expedient relatiu al 
procediment d'elaboració del Projecte de decret. 

 
S’ha incorporat un informe sobre l'impacte de gènere, sobre l'impacte 

en les famílies nombroses i sobre l'impacte en la infància, on es conclou que 
el Projecte de decret no té impacte. No obstant això hem d'advertir, com s'ha 
dit en dictàmens anteriors sobre projectes normatius (Dictamen 711/2019), 
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 i no ser 
unes meres declaracions rituals, sense aportació de cap dada ni anàlisi de la 
situació sobre la qual tindrà incidència la norma: «(…) 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». 

 
No consta en l'expedient cap informe del Consell Valencià d'Universitats 

i de Formació Superior, d'acord amb el que preveu l'article 21 de la Llei 
4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del sistema universitari valencià, si bé 
s’hi fa referència en el Preàmbul, encara que sense indicar-ne la data. Per 
això, si aquest informe s’ha emès caldrà incorporar-lo a l’expedient i, en cas 
contrari, caldrà recabar-ne l’emissió, sent, en tal cas, aquesta observació 
essencial a l’efecte de l’article 77.3 del nostre Reglament. 
 

Quarta.- Estructura del Projecte de decret.  
 
El projecte normatiu tramitat com a Projecte de decret, del Consell, 

presenta l'estructura i sistemàtica següent: 
 
- El títol de la disposició. 
- Preàmbul. 
- Deu articles. 
- Una disposició addicional. 
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- Una diposición derogatòria. 
- Dues disposicions finals. 
 
Com hem assenyalat, la norma consta dels següents articles i 

disposicions: 
 
Article 1. De la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció 

en les Universitats Públiques del Sistema Universario Valencià. 
 
Article 2. Finalitats de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i 

Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universario Valencià 
 
Article 3. Funcions de la Comissió Gestora en matèria de prova d'accés 

a la universitat. 
 
Article 4. Funcions de la Comissió Gestora en matèria de preinscripció 

en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià. 
 
Article 5. Composició de la Comissió Gestora. 
 
Article 6. Del titular de la coordinació general de la prova d'accés a la 

universitat. 
 
Article 7. Funcionament de la Comissió Gestora. 
 
Article 8. De la Subcomisión Académica de la Prova d'Accés a la 

Universitat. 
 
Article 9. De la Subcomissió Tècnica de Preinscripció en les Universitats 

Públiques del Sistema Universitari Valencià. 
 
Article 10. De la Subcomissió de Suport Educatiu de les Proves d'Accés 

a la Universitat. 
 
Disposició addicional única. Incidència pressupostària. 
 
Disposició derogatòria única. Derogació normativa. 
 
Disposició final primera. Habilitació normativa. 
 
Disposició final segona. Entrada en vigor. 

 
Cinquena.- Observacions al text del Projecte d'ordre. 
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A l'article 1. De la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i 
Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari 
Valencià. 
 

Suggerim la conveniència de titular els articles de forma més senzilla i 
al·ludir a aspectes als quals fa referència el contingut de l'article, com seria el 
cas d'aquest article 1, que podria titular-se «Objecte» o «Àmbit d'aplicació». 

 
A l'article 3. Funcions de la Comissió Gestora en matèria de prova 

d'accés a la Universitat. 
 
El punt quart, segon paràgraf, per la seua importància, hauria 

d’incloure's com un nou subapartat independent, i hauria de contindre 
l'expressió «aprovació dels protocols dels exercicis». 
 

A l'article 5. Composició de la Comissió Gestora. 
 

En l’últim paràgraf d’aquest article es disposa que els membres de la 
Comissió Gestora podrán delegar l’assistència a les reuniones “en altra 
persona”, sempre que s’acredite per escrit. 
 
 Aquesta delegació manca de suport jurídic i el que caldria preveure’s 
són les substitucions en la forma en que estiguen reglades o, si s’escau, 
arbitrar un règim de suplències per als casos en qué es done la impossibilitat 
d’assistència a les reunions. 
 

Aquesta observació es essencial a l’efecte de l’article 77 del Reglament 
d’aquest Consell Jurídic Consultiu. 
 

A l'article 7. Del funcionament de la Comissió Gestora. 
 
Fa referència al funcionament de la Comissió Gestora a través de 

subcomissions; no obstant això, s’hauria d'utilitzar la paraula «creació» a 
l'efecte d'una clara constitució d'aquestes, millor que l'expressió utilitzada «De 
la Comissió Gestora dependran les següents subcomissions». 
 
 En el número 3 es preveu la presència equilibrada en la composició 
“d’aquests òrgans col·legiats”. Per la seua ubicació i per la forma en qué s’ha 
redactat, podria donar lloc a confussió i entendre’s que el òrgans a qué es 
refereix són només les tres subcomissions relacionades en el número 2. Com 
que també la presència equilibrada és exigible respecte de la pròpia Comissió, 
això hauria de quedar clar en el precepte. 
 

Sisena.- Qüestions de tècnica normativa i aspectes de redacció. 
 

La titulació dels articles, com ja s'ha dit, és excessivament llarga. 
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El projecte de norma no s'ha ajustat, en el llenguatge utilitzat, 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, ja que utilitza 
expressions com ara «del/la coordinador/a general», «el/la respectiu/a 
rector/a». Recomanem que s'evite l'ús de la grafia «/» i, en el seu lloc, s'utilitzen 
termes o expressions neutres que permeten, d'aquesta manera, visibilitzar les 
dones. 

 
S’ha formulat dues observacions de caràcter essencial, a la falta de 

l’informe del Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior i a l'article 
5. 
 
 

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 Comissió 

Gestora de les Proves d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del 
Sistema Universitari és conform a l'ordenament jurídic, sempre que es 
tinguen en compte les observacions essencials realitzades. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 27 de gener de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


