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De conformitat amb la comunicació de V. H., de 15 de febrer de 2021 

(Registre d'entrada del dia 16 de febrer), el Ple del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient remés per la Conselleria 
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en relació amb la consulta 
facultativa formulada per la Universitat Jaume I de Castelló, sobre 
determinats aspectes del règim jurídic aplicable a les universitats públiques 
valencianes i les seues entitats dependents. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
 

De l'expedient sotmés a consulta resulta el següent: 
 
 
 
Únic. Mitjançant escrit de 15 de febrer de 2021 de la Conselleria 

d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb registre d'entrada 
número, es va formular una petició de dictamen, en relació amb la consulta 
facultativa formulada per la Universitat Jaume I de Castelló, sobre 
determinats aspectes del règim jurídic aplicable a les universitats públiques 
valencianes i les seues entitats dependents. 

 
 
La petició de dictamen s'ha efectuat amb caràcter urgent. 
 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 
Primera. Caràcter de la consulta. 

 
La consulta formulada per la Conselleria d’Innovació, Universitats, 

Ciència i Societat Digital té el caràcter de facultativa, conformement al que 
preveu l'article 9 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de 
creació d'aquest Consell. 

 
 
Segona. Plantejament de la consulta. 

 
L'escrit, de 2 de febrer de 2021, de la rectora de la Universitat Jaume I 

de Castelló justifica la petició de dictamen en els termes següents: «(...) La 
Universitat Jaume I i, en general, les universitats públiques valencianes, 
utilitzen el règim retributiu de la Generalitat Valenciana com a referència per a 
la regulació del seu règim propi. Però la Universitat consultant entén que 
podrien no aplicar en la seua integritat aquest règim per al seu personal propi 
sense que es produïra cap contravenció de l'ordenament jurídic. De la mateixa 
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manera, en relació amb les seues entitats dependents, la Universitat Jaume I 
utilitza com a referència el règim i les limitacions previstes per la Generalitat 
per al seu sector públic instrumental. Però en algun aspecte concret pot 
presentar-se alguna diferència la constatació de la qual no implica una 
vulneració de l'ordenament jurídic. Així ha ocorregut recentment en relació amb 
la limitació del termini de preavís del personal directiu de les entitats 
dependents, que el Decret 95/2016, de 29 de juliol, limita a 15 dies, limitació 
que la Universitat consultant interpreta que no resulta d'aplicació al personal 
directiu d'entitats dependents de la Universitat. 

 
I tot això perquè les universitats i les seues entitats dependents no són 

sector instrumental de la Generalitat Valenciana, sinó que compten amb 
personalitat jurídica pròpia. I perquè l'autonomia universitària (article 2 de la 
Llei orgànica 6/2010, de 21 de desembre, d'universitats) permet la regulació 
de les relacions laborals del seu propi personal sempre que es respecten els 
límits retributius d'aplicació general establits per les respectives lleis de 
pressupostos de la Generalitat Valenciana». 

 
En el citat escrit s'indica que «No obstant això, davant la repercussió i 

efectes que poguera tindre una interpretació contrària en els diferents 
procediments de control de la despesa pública», es planteja a aquest Òrgan 
consultiu les qüestions següents: 

 
«(…) si les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, i les 

fundacions i altres entitats dependents, han de ser considerades sector públic 
instrumental de la Generalitat Valenciana. En particular,… respecte a si: 

 
a) Les universitats públiques valencianes han de considerar-se sector 

públic instrumental de la Generalitat Valenciana. 
 
b) Si s'apliquen en les universitats i a les entitats dependents d'aquestes 

les mesures contingudes en el Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del 
Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic 
empresarial i fundacional i les mesures contingudes en el Decret 95/2016, de 
29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del 
personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. I, en general, 
qualsevol altra disposició mitjançant la qual la Generalitat exerceix, en virtut 
del principi de jerarquia respecte al seu sector públic instrumental, funcions de 
tutela i supervisió. 

 
c) Si resulten aplicables al personal de les universitats i de les seues 

entitats dependents tots els articles del títol III de les respectives lleis de 
pressupostos de la Generalitat Valenciana, relatius a les despeses de personal 
o si, al contrari, no els resulten d'aplicació els articles l'aplicació dels quals està 
delimitada al sector públic instrumental de la Generalitat». 
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En l'escrit se citen la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda, sector 
públic instrumental i subvencions, així com la Llei 4/2020, de 30 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2021. 

 
L'examen d'aquestes qüestions s'analitza en les consideracions 

següents, si bé amb caràcter previ s'efectua una breu referència a les 
universitats públiques i a les seues entitats dependents, especialment, les 
fundacions universitàries. 

 
 
Tercera. Breu referència a les universitats públiques i les seues 

entitats dependents, especialment, les fundacions universitàries. 
 

I. Pel que es refereix a les universitats públiques, la Constitució 
Espanyola (CE) reconeix en el seu article 27.10 l'autonomia de les 
universitats, garantint amb ella la llibertat de càtedra, d'estudi i 
d'investigació, així com l'autonomia de gestió i d'administració dels seus 
propis recursos.  

 
En desenvolupament d'aquest precepte constitucional, l'ordenament 

universitari, ja es tracte d'universitats públiques o privades, està recollit en 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), llei que 
conté normes de desenvolupament de l'article 20.1.c) i del citat article 27.10 
de la CE. 

 
D'acord amb l'article 1 de la LOU, la Universitat realitza el servei de 

l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi. Les 
funcions de la Universitat són la creació, desenvolupament, transmissió i 
crítica de la ciència, de la tècnica i de la cultura; la preparació per a l'exercici 
d'activitats professionals que exigisquen l'aplicació de coneixements i mètodes 
científics i per a la creació artística; la difusió, la valorització i la transferència 
del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del 
desenvolupament econòmic, i la difusió del coneixement i de la cultura a 
través de l'extensió universitària i de la formació al llarg de tota la vida. 

 
D'altra banda, la LOU estableix que les universitats estan dotades de 

personalitat jurídica i desenvolupen les seues funcions en règim d'autonomia 
i de coordinació entre si. L'autonomia universitària reconeguda en el seu 
article 2 inclou l'elaboració dels seus Estatuts; l'elecció, designació i remoció 
dels òrgans de govern i de representació; la creació d'estructures específiques 
que actuen com a suport de la investigació i la docència; l'elaboració i 
aprovació de plans d'estudi i d'investigació i d'ensenyaments específics de 
formació al llarg de tota la vida; la selecció, formació i promoció del personal 
docent i investigador i d'administració i serveis, així com la determinació de 
les condicions en les quals han de desenvolupar les seues activitats; 
l'admissió, règim de permanència i verificació dels coneixements dels 
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estudiants; l'expedició dels títols de caràcter oficial i amb validesa en tot el 
territori nacional i dels seus diplomes i títols propis; l'elaboració, aprovació i 
gestió dels seus pressupostos i l'administració dels seus béns; l'establiment i 
modificació de les seues relacions de llocs de treball; l'establiment de relacions 
amb altres entitats per a la promoció i desenvolupament de les seues finalitats 
institucionals i qualsevol altra competència per a l'adequat compliment de les 
seues funcions. 

 
D'acord amb l'article 6 de la LOU, les universitats es regiran, amb 

caràcter general, pel que disposa aquesta Llei i per les normes que dicten 
l'Estat i les comunitats autònomes, en l'exercici de les seues competències. 
Tractant-se d'universitats públiques, es regiran a més per la seua Llei de 
creació i pels seus Estatuts, que són elaborats per les pròpies universitats i 
aprovats pel Consell de Govern de la seua respectiva comunitat autònoma, 
amb el previ control de legalitat. 

 
D'altra banda, a conseqüència del règim jurídic de les universitats 

públiques, aquestes han sigut incloses dins del concepte estricte 
d'Administració Pública, com ho acredita el que les resolucions i els acords 
de determinats òrgans de la Universitat esgoten la via administrativa i siguen 
impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Així mateix, l'article 2.1, lletra e) del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, inclou dins del seu àmbit 
d'aplicació, entre les «administracions públiques», les universitats públiques; 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el seu 
article 3.1, lletra c), en delimitar el seu àmbit subjectiu, assenyala que «A 
l'efecte d'aquesta Llei, es considera que formen part del sector públic les 
següents entitats», entre els quals es troben les universitats públiques, i en 
l'apartat 2n assenyala que «Dins del sector públic, i a l'efecte d'aquesta Llei, 
tindran la consideració d'administracions públiques les següents entitats», 
entre els quals s'inclouen les universitats públiques. 

 
Pel que es refereix a la regulació continguda en la Llei 40/2015, d'1 

d'octubre, de règim jurídic del sector públic i en la Llei 39/2015, de 
procediment administratiu comú, totes dues normes situen les universitats 
públiques en l'apartat 2.2, referit al «sector públic institucional», i no en 
l'apartat 2.1 referit a les «administracions públiques». 

 
En relació amb aquestes normes és d'esment tant la Sentència 

1029/2019, de 10 de juliol, rec. 3373/2018, del Tribunal Suprem, com 
l'Informe 22/2019, de l'Advocacia de l'Estat. 

 
En la referida Sentència, el Tribunal Suprem assenyala que «(…) la 

literalitat d'aquests dos preceptes que acabem de citar no inclou les universitats 
públiques en el concepte estricte d’“administracions públiques”, quedant 
aquelles enquadrades en el cercle més ampli de “sector públic institucional”». 
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No obstant això, el citat Tribunal destaca el règim jurídic aplicable a l'activitat 
de les universitats públiques, perquè els seus actes són actes administratius; 
i, en particular, les resolucions del rector i els acords del Consell Social, del 
Consell de Govern i del Claustre Universitari són actes administratius que 
esgoten la via administrativa, sent impugnables directament davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa (article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d'universitats)». També recorda el Tribunal la normativa 
pública aplicable a aquestes universitats en l'esfera patrimonial, en matèria 
de personal i contractació. I això, a fi de concloure que «L'enunciat que acabem 
de fer, que no pretén ser exhaustiu, posa clarament de manifest que el règim 
jurídic aplicable a les universitats públiques, en els més diversos àmbits i 
aspectes, és el propi de les administracions públiques». 

 
En la mateixa línia, l'Advocacia de l'Estat en el citat Informe 22/2019, 

conclou, després d'unes extenses consideracions en el fonament jurídic II de 
l'Informe, que «A pesar del tenor literal del que es disposa en l'article 2 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i en l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
règim jurídic del sector públic, les universitats públiques mantenen la seua 
condició d'administracions públiques…». 

 
En relació amb la Universitat Jaume I de Castelló, aquesta va ser creada 

per la Llei 3/1991, de 19 de febrer, de la Generalitat. És una institució de dret 
públic dotada de personalitat jurídica pròpia i patrimoni propi. Com a 
institució d'educació superior, gaudeix d'autonomia acadèmica, econòmica, 
financera i de govern, d'acord amb l'article 27.10 de la CE i la legislació vigent. 
Pel Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell, es van aprovar els Estatuts 
d'aquesta Universitat, que han sigut modificats pels decrets del Consell 
144/2015 i 67/2013. 

 
Els objectius de la Universitat Jaume I es detallen en els articles 3 i 4 

dels seus Estatuts i els fins de l'activitat en l'article 5. Quant a tals objectius, 
l'expressada Universitat postula, com a principis rectors de la seua actuació: 
la llibertat, democràcia, justícia, igualtat, independència, pluralitat, 
integració de col·lectius desfavorits, pau i solidaritat. Correspon als òrgans de 
govern de la Universitat adoptar, si escau, mesures d'acció positiva per a 
donar compliment efectiu a aquests principis. 

 
II. Partint de la seua condició d'entitats públiques de les universitats 

públiques, la LOU permet, en el seu article 84, que per a la promoció i 
desenvolupament dels seus fins les universitats públiques, per si soles o en 
col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del 
Consell Social, puguen crear empreses, fundacions o altres persones 
jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable. «Serà aplicable el que 
disposa la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, així com la Llei 
14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació». La dotació 
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fundacional o l'aportació del capital social i qualssevol altres aportacions a 
aquestes entitats quedaran sotmeses a la normativa que a tal fi dispose la 
respectiva comunitat autònoma. 

 
Dins de les entitats creades per les universitats públiques, les 

fundacions universitàries s'han convertit en la mena d'entitat més nombrosa 
entre les entitats dependents o adscrites d'aquestes universitats, la qual cosa 
imposa una major atenció a aquesta mena d'entitats. Tals fundacions es 
poden definir com a organitzacions constituïdes sense fi de lucre que, per 
voluntat dels seus creadors, tenen afectat de manera duradora el seu 
patrimoni a la realització de fins d'interés general. 

 
Després de la inicial Llei de fundacions de 1994, el pas decisiu per a la 

consagració de les fundacions com un tipus més d'ens instrumental de les 
entitats públiques es va produir amb la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de 
fundacions, que va regular la capacitat per a crear fundacions, així com les 
fundacions del sector públic estatal, juntament amb la Llei 49/2002, de 23 
de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre. 

 
Així, l'article 8.4 de la Llei 50/2002, estableix que «les persones 

jurídiques públiques tindran capacitat per a constituir fundacions llevat que les 
seues normes reguladores establisquen el contrari». Com recorda el Tribunal 
Constitucional en la seua Sentència 120/2011, «la creació de fundacions per 
les persones jurídic-públiques no constitueix l'exercici del dret de fundació 
proclamat en l'art. 34 CE». 

 
Al costat del règim comú en matèria de fundacions previst en la Llei 

50/2002, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, 
disposa, en el seu article 128, que «Són fundacions del sector públic estatal 
aquelles que reunisquen algun dels requisits següents: 

 
a) Que es constituïsquen de manera inicial, amb una aportació 

majoritària, directa o indirecta, de l'Administració General de l'Estat o qualsevol 
dels subjectes integrants del sector públic institucional estatal, o bé reben 
aquesta aportació amb posterioritat a la seua constitució. 

 
b) Que el patrimoni de la fundació estiga integrat en més d'un 50 per cent 

per béns o drets aportats o cedits per subjectes integrants del sector públic 
institucional estatal amb caràcter permanent. 

 
c) La majoria de drets de vot en el seu patronat corresponga a 

representants del sector públic institucional estatal». 
 
La regulació d'aquesta figura es troba així mateix en les diferents 

normatives autonòmiques a través de lleis de fundacions i normativa 
reglamentària de desenvolupament. En l'àmbit de la Generalitat, és d'esment 
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la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de fundacions 
de la Comunitat Valenciana. Aquesta llei disposa en el seu article 1.2, intitulat 
«objecte i àmbit d'aplicació», que es regiran pel que es disposa en ella, entre 
altres, «a) Les fundacions que desenvolupen principalment les seues funcions 
en el territori de la Comunitat Valenciana…». 

 
D'altra banda, al costat del règim comú de fundacions, l'esmentada Llei 

8/1998 també regula les «fundacions del sector públic» de la Generalitat en 
el títol III, articles 33 a 37. Així, en el seu article 33 assenyala que «Tindran la 
consideració de fundacions del sector públic de la Generalitat aquelles 
fundacions en les quals concórrega alguna de les següents circumstàncies: 

 
a) Que es constituïsquen amb una aportació majoritària, directa o 

indirecta, del Consell o dels ens del sector públic valencià. 
b) Que el seu patrimoni fundacional, amb caràcter de permanència, estiga 

format en més d'un 50 per 100 per béns o drets aportats o cedits per les 
referides entitats». 

 
Un aspecte a destacar és que aquest precepte no recull, entre els criteris 

de pertinença al sector públic de la Generalitat, el del control de la gestió per 
part de les entitats públiques, com exigia l'anterior Directiva 2004/18/CE i la 
vigent Directiva 2014/24/UE, que consideren que les fundacions públiques 
no sols deriven del criteri patrimonialista sinó també del domini en el control 
de la gestió i nomenament dels membres dels seus òrgans de decisió. Per això, 
l'article 157 de la Llei 1/2015, LHSPS, assenyala que «Les fundacions del 
sector públic de la Generalitat són aquelles fundacions en les quals concórrega 
alguna de les següents circumstàncies: 

 
a) Que es constituïsquen de manera inicial, amb una aportació 

majoritària, directa o indirecta, del Consell o qualsevol dels subjectes integrants 
de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental, o bé 
reben aquesta aportació amb posterioritat a la seua constitució. 

 
b) Que el patrimoni de la fundació estiga integrat en més d'un 50 per cent 

per béns o drets aportats o cedits per subjectes integrants de l'Administració de 
la Generalitat o del seu sector públic instrumental amb caràcter permanent. 

 
c) La majoria de drets de vot en el seu patronat corresponga a 

representants de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic 
instrumental». 

 
Redacció donada per l'article 61 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, 

de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la 
Generalitat, a fi d'assimilar el règim de les entitats del sector públic 
instrumental al que estableixen els preceptes de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic i per la normativa comunitària. 



 9

 
D'aquesta manera, al costat de les fundacions estatals i autonòmiques, 

ens trobem al seu torn amb fundacions públiques universitàries, creades per 
aquestes a l'empara de l'habilitació continguda en l'article 8.4 de la Llei 
50/2002, en l'article 7.2 de la Llei 8/1998 i en l'article 84 de la LOU. En 
relació amb la capacitat per a crear fundacions, el Tribunal Constitucional va 
mantindre en la Sentència 120/2011, de 6 de juliol, que «Convé assenyalar, 
abans de res, que la constitució de fundacions per part de les universitats 
públiques no implica l'exercici del dret reconegut en l'art. 34.1 CE -la vulneració 
del qual ha de ser descartada per aquest motiu-, sinó de l'habilitació 
reconeguda en l'art. 8.4 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, 
que estableix que “les persones jurídiques públiques tindran capacitat per a 
constituir fundacions llevat que les seues normes reguladores establisquen el 
contrari”. Pel que respecta a les universitats públiques, les seues normes 
reguladores no sols no han fet ús d'aqueixa possibilitat, sinó que fins i tot han 
reiterat expressament el que disposa l'últim precepte citat. En efecte, la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, actualment vigent, 
habilita les universitats per a “la creació d'estructures específiques que actuen 
com a suport de la investigació i de la docència” [art. 2.2 c)] i, de forma encara 
més precisa, reconeix la capacitat de les universitats per a crear fundacions 
“[p]er a la promoció i desenvolupament dels seus fins, … per si soles o en 
col·laboració amb altres entitats públiques o privades, … d'acord amb la 
legislació general aplicable” (art. 84)…». 

 
D'altra banda, i seguint en aquest punt la definició donada pel Tribunal 

de Comptes, en el seu Informe 1079/2012, de fiscalització de les Universitats 
Públiques, «davant la falta de definició legal i regulació específica de les 
fundacions públiques universitàries, de manera anàloga a les dels sectors 
públics estatal i autonòmic, i d'acord amb la normativa comunitària, es 
consideren fundacions dependents en l'àmbit universitari, aquelles en les quals 
concórrega alguna de les circumstàncies següents: que es constituïsquen amb 
una aportació majoritària, directa o indirecta de la universitat, estiga formada 
en més d'un 50% de per béns o drets aportats o cedits per les referides entitats; 
o que els membres del seu Patronat, majoritàriament siguen representants de 
la universitat». 

 
Pel que afecta, en particular, la Universitat Jaume I de Castelló, l'article 

31 dels seus Estatuts, aprovat pel Decret 116/2010, atribueix a la Universitat 
competència per a «crear fundacions i entitats amb personalitat jurídica pròpia 
o estructures que ajuden a la realització de fins específics universitaris o que 
contribuïsquen a una millor docència, investigació o gestió…». 

 
Entre les entitats dependents de la citada Universitat es troben: la 

Fundació General de l'UJI, la Fundació G. C., la Fundació I., sent, d'especial 
esment, la Fundació Jaume I-Empresa (d'ara en avant, FUE-UJI). 
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La citada FUE-UJI va ser constituïda el dia 8 de març de 1993, de 
conformitat amb el que estableixen els seus Estatuts Socials, té com a finalitat 
promoure i fomentar la investigació científica i la docència universitària en 
tots els àmbits relacionats amb la Universitat Jaume I i el seu entorn 
socioeconòmic, mitjançant la realització de projectes d'investigació, 
desenvolupament i assessoria, concertats entre la Universitat Jaume I i 
l'Empresa Privada o l'Administració Autonòmica, Estatal o Comunitària, que 
impliquen o no a més, la participació d'Empreses Privades o de centres 
d'investigació de la Unió Europea. 

 
Al juny de 2016, la Fundació Universitat Jaume I -Empresa, mitjançant 

la modificació dels seus Estatuts, es va incloure en el «sector públic», 
reconeixent-li la consideració de mitjà propi o tècnic de la Universitat Jaume 
I. De conformitat amb el que estableix l'article 1 dels seus Estatuts, «(…) el 
seu àmbit d'actuació és el territori de la Comunitat Valenciana…». 

 
 
Quarta. Les universitats públiques valencianes i les seues entitats 

dependents en relació amb el sector públic instrumental de la 
Generalitat. 

 
I. La primera qüestió que es planteja a aquest Òrgan consultiu és la 

següent: «a) Si les universitats públiques valencianes han de considerar-se 
sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana», incloent en aquesta 
pregunta la referència també a les «fundacions i altres entitats que depenen» 
d'aquestes universitats. 

 
La resposta a aquesta primera qüestió exigeix l'anàlisi de la normativa 

autonòmica que regula el sector públic instrumental de la Generalitat 
Valenciana constituïda per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, 
sector públic instrumental i subvencions (d'ara en avant LHSPS). Aquesta 
norma en el seu article 2, apartat 1, assenyala que «A l'efecte d'aquesta llei 
formen part del sector públic de la Generalitat: 

 
a) L'Administració de la Generalitat. 
b) El sector públic instrumental de la Generalitat. 
c) Les institucions de la Generalitat, esmentades en l'article 20.3 de 

l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat, amb independència que tinguen o no 
atribuïda personalitat jurídica, i sense perjudici de les especialitats que 
s'establisquen en les seues normes de creació, organització i funcionament. No 
obstant això , el seu règim de comptabilitat i de control quedarà sotmés en tot 
cas al que estableixen aquestes normes, sense que els siga aplicable en 
aquestes matèries el que estableix aquesta llei». 

 
Per part seua, l'article 2, apartat 3, delimita el sector públic 

instrumental de la Generalitat en els termes següents: «Integren el sector 
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públic instrumental de la Generalitat, d'acord amb el que preveu el títol IX 
d'aquesta llei, els ens que es relacionen a continuació, sempre que es troben 
sota la dependència o vinculació de l'Administració de la Generalitat o d'altres 
ens del seu sector públic: 

 
a) Els organismes públics de la Generalitat, que es classifiquen en: 
 
1r Els organismes autònoms de la Generalitat, 
2n Les entitats públiques empresarials de la Generalitat, i 
3r Altres entitats de dret públic diferents de les anteriors, 
 
b) Les societats mercantils de la Generalitat, 
 
c) Les fundacions de sector públic de la Generalitat, i 
 
d) Els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes 

estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d'aquesta 
administració». 

 
Al temps d'analitzar els anteriors preceptes autonòmics, procedeix 

recordar, com va assenyalar aquest Òrgan consultiu en el seu Dictamen 
590/2016, que «en relació amb la interpretació de les normes jurídiques, 
l'article 3.1 del Codi civil disposa que “Les normes s'interpretaran segons el 
sentit propi de les seues paraules, en relació amb el context, els antecedents 
històrics i legislatius, i la realitat social del temps en què han de ser aplicades, 
atenent fonamentalment l'esperit i finalitat d'aquelles”. El citat article 3.1 del 
Codi Civil constitueix, per tant, una guia d'interpretació de normes jurídiques, 
en la qual cal partir, inicialment, de la literalitat de les paraules, sense que, en 
cap cas, aquest criteri interpretatiu conduïsca a una solució irracional en l'ordre 
lògic». 

 
Atenent, per tant, el primer criteri d'interpretació de les normes 

jurídiques, de conformitat amb el que estableix l'article 2, apartat 3 de la 
LHSPS, només formen part del «sector públic instrumental de la Generalitat» 
les entitats i organismes que expressament enumera el precitat article, entre 
els quals no es troben ni les universitats públiques, ni les fundacions 
universitàries, ni la resta d'entitats que depenen d'aquestes universitats. 

 
A les universitats públiques es refereix, per contra, l'article 2, apartat 

5, de la LHSPS, fora de l'apartat que delimita el «sector públic instrumental de 
la Generalitat». Aquest article 2.5 LHSPS assenyala que «La present llei 
s'aplicarà també, a l'efecte del seguiment dels principis recollits en el capítol II 
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, a les universitats públiques 
dependents de la Generalitat i a la resta d'ens adscrits que, sense formar part 
del sector públic de la Generalitat a l'efecte d'aquesta llei, estiguen inclosos en 
el sector administracions públiques, subsector comunitats autònomes o en el 
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subsector societats no financeres públiques, d'acord amb la definició i 
delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals». 

 
Afig el citat precepte que «Aquesta aplicació afectarà, en tot cas, tant al 

seguiment dels principis i obligacions comptables regulats en el títol VII de la 
present llei, com a la subjecció, en matèria d'endeutament, al que es preveu en 
l'article 88 de la present llei». 

 
D'aquesta manera, conformement a l'article 2.5 de la LHSPS, l'aplicació 

d'aquesta norma a les universitats públiques i entitats dependents, queda 
circumscrita als extrems següents: 

 
- A l'efecte del seguiment dels principis recollits en el capítol II de la Llei 

2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària, articles 23 a 10, sobre 
principis generals d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, 
plurianualitat, transparència, eficiència en l'assignació i utilització dels 
recursos públics, responsabilitat, lleialtat institucional, així com el referit a 
les disposicions per a l'aplicació efectiva de la Llei i mecanismes de 
coordinació. 

 
- Al seguiment dels principis i obligacions comptables regulats en el títol 

VII de la LHSPS, articles 124 a 143. 
 
- La subjecció, en matèria d'endeutament, al que preveu l'article 88 de 

la Llei 1/2015, LHSPS. 
 
La Llei 1/2015, no integra, per consegüent, dins del sector públic 

instrumental de la Generalitat a què es refereix l'article 2.3, les universitats 
públiques i altres ens dependents. Ha d'advertir-se que la consideració de tals 
entitats com a sector públic instrumental de la Generalitat exigiria incloure-
les en aquesta enumeració, eliminant la regulació específica que per a elles i 
les seues entitats es preveu en l'apartat 5 del mateix article 2. A més, la 
remissió que l'article 2.5 de la LHSPS efectua a l'article 88 de la mateixa 
LHSPS, sobre «Endeutament sector públic instrumental de la Generalitat i altres 
ens adscrits» resultaria innecessària, i, per tant, sense cap lògica, si, per si 
mateix, les universitats i les entitats dependents d'aquestes, estigueren 
englobades en el sector públic instrumental de la Generalitat. 

 
D'altra banda, ha d'advertir-se que el propi apartat 5 de l'article 2 en 

referir-se a les universitats públiques dependents de la Generalitat i a la resta 
d'ens adscrits addiciona l'important incís «que, sense formar part del sector 
públic de la Generalitat a l'efecte d'aquesta llei». Aquest apartat matisa, per 
tant, que es tracta d'entitats no incloses en el «sector públic de la Generalitat», 
«a efectes» de la LHSPS. 
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En aquesta línia, en l'Informe d'auditoria operativa i de gestió de 
l'exercici 2017, de la Intervenció General de la Generalitat -publicat en el web 
de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic-, s'assenyala en relació amb la 
Universitat Jaume I de Castelló que «Les universitats no s'integren dins del 
sector públic instrumental de la Generalitat, tal com reflecteix l'article 3 de la 
Llei 1/2015». En l'Informe d'auditoria operativa de l'exercici 2018 se cita, en 
la casella referida a la mena d'entitat dins de la Llei 1/2015, l'article 2.5 
d'aquesta norma. En el mateix sentit, l'Informe d'auditoria i de gestió referit a 
la Universitat d'Alacant. 

 
Així mateix, en l'Informe d'auditoria operativa i de gestió de l'exercici 

2018, referit a la Universitat de València, s'assenyala que «La Universitat de 
València (UV) és una institució de dret públic que, segons el que estableix 
l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, no s'inclou dins del 
sector públic instrumental de la Generalitat». S'afig, a més, que «Les 
universitats públiques dependents de la Generalitat no formen part del sector 
públic de la Generalitat a l'efecte d'aquesta llei, s'inclouen en el sector 
administracions públiques, subsector comunitats autònomes». De nou, en 
l'Informe Resum Pla Anual d'Auditories 2019, s'assenyala, en l'anàlisi 
efectuada en relació amb la Universitat de València, que «Les universitats 
públiques dependents de la Generalitat no formen part del sector públic de la 
Generalitat a l'efecte d'aquesta Llei, s'inclouen en el sector administracions 
públiques». 

 
I en el Pla Anual d'Auditories 2021 (per a l'exercici 2020), s'efectua en 

l'annex I una enumeració de les entitats del sector públic instrumental de la 
Generalitat, entre les quals no s'inclouen ni les universitats públiques ni les 
entitats dependents d'aquestes. En particular, ni està inclosa la Universitat 
Jaume I ni les fundacions d'aquesta Universitat (entre elles, la FUE-UJI). A 
les universitats es refereix l'annex II del citat Pla Anual d'Auditories. 

 
II. Tampoc pot considerar-se que les entitats dependents de les 

universitats públiques, entre elles, les fundacions universitàries siguen, de 
manera automàtica, «fundacions de sector públic de la Generalitat» a què es 
refereix l'article 2.3 de la LHSPS. 

 
Com s'ha exposat amb anterioritat, la condició de «fundació del sector 

públic de la Generalitat» exigeix el compliment d'algun dels requisits establits 
en l'article 33 de la Llei 8/1998 o en l'article 157 de la LHSPS, que són, de 
conformitat amb aquest últim, i com s'ha dit anteriorment, els següents: 

 
«a) Que es constituïsquen de manera inicial, amb una aportació 

majoritària, directa o indirecta, del Consell o qualsevol dels subjectes integrants 
de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental, o bé 
reben aquesta aportació amb posterioritat a la seua constitució. 
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b) Que el patrimoni de la fundació estiga integrat en més d'un 50 per cent 

per béns o drets aportats o cedits per subjectes integrants de l'Administració de 
la Generalitat o del seu sector públic instrumental amb caràcter permanent. 

 
c) La majoria de drets de vot en el seu patronat corresponga a 

representants de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic 
instrumental». 

 
Doncs bé, atenent aquest article, les fundacions de les universitats 

públiques valencianes només serien fundació del sector públic de la 
Generalitat si s'acreditara, mitjançant les dades que consten en el Registre de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana i els Estatuts d'aquestes entitats, 
qualsevol d'aquests requisits de l'article 157 de la LHSP, la qual cosa no 
consta, en principi, que es done en les dependents de la Universitat Jaume I. 

 
Per consegüent, no existeix una identificació entre Fundació 

Universitària i fundacions del sector públic de la Generalitat, subjectes 
aquestes últimes, necessàriament, a algun dels requisits establits en l'article 
33 de la Llei 8/1998 i en l'article 157 de la LHSPS. 

 
Per si no fos prou, en l'Informe de l'Advocacia de l'Estat, de 17 d'abril 

de 2017, emés en relació amb la fundació universitària, Associació per al 
Desenvolupament Empresarial i la Innovació Tecnològica (ADEIT), de la 
Universitat de València, es va mantindre, en l'anàlisi de l'aplicació –
precisament- de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2017, 
que «(…) Al llarg del títol hi ha moltes previsions que són aplicables a les entitats 
de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, entre 
les quals no està inclosa la Fundació ADEIT, ni la Universitat de València atesa 
la definició que del sector públic instrumental es conté en el títol IX de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, relatiu al Sector 
Públic Instrumental i a les Subvencions…». 

 
Es continua argumentant en aquest Informe que «No resulta d'aplicació 

el procediment establit en l'article 35 de la Llei 14/2006, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l'exercici 2017, ja que, com en la seua pròpia rúbrica indica, 
es refereix als requisits per a la determinació o modificació de retribucions de 
personal laboral i no funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat i 
del seu sector públic instrumental, ja que com es va exposar anteriorment la 
Fundació ADEIT no està inclosa en l'àmbit subjectiu a què es refereix tant la 
rúbrica del precepte com els seus diferents apartats». 

 
III. Resta assenyalar que, si bé les universitats públiques valencianes 

es troben «vinculades» a la Generalitat, això no determina una relació de 
jerarquia o dependència entesa en els termes regulats en les normes 
administratives sobre relacions interadministratives que comporte la seua 
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inclusió en el sector públic instrumental de la Generalitat. La Llei orgànica 
6/2001, d'universitats, en el seu article 2.1, reprodueix el recollit ja en 
l'anterior article 3.1 de la Llei orgànica de reforma universitària, i disposa que 
«les universitats estan dotades de personalitat jurídica i desenvolupen les 
seues funcions en règim d'autonomia i de coordinació entre totes elles». 

 
En la jurisprudència del Tribunal Suprem, la Sentència de 10 de maig 

de 1988 assenyala que cada Universitat «constitueix una Administració 
independent, que fa de la nota d'autonomia l'eix del seu règim jurídic”. I en la 
Sentència d'1 de desembre de 2003, s'afirma que «com que l'autonomia 
universitària és una dada de la qual cal partir, la relació de les diferents 
universitats amb l'Administració de l'Estat o, si escau, amb la corresponent 
comunitat autònoma és la de vinculació i no la de dependència». 

 
En definitiva, la consideració de les universitats públiques com a 

entitats vinculades a les administracions territorials, en aquest cas a 
l'autonòmica, ho és a l'efecte de l'aplicació de determinades normes 
comptables, en incloure-les en el «Sector Administració Pública», subsector 
«Administració Regional», en atenció precisament a la vinculació entre les 
universitats i l'Administració Territorial, conforme a les normes recollides en 
el Reglament núm. 549/2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes 
nacionals i regionals de la Unió Europea. 

 
D'altra banda, si bé és cert que les universitats públiques i les 

fundacions universitàries (com a poders adjudicadors no administracions 
Públiques) són «Sector Públic» a l'efecte de determinades normes 
administratives, com resulta, a títol d'exemple, del citat article 3 de la Llei 
9/2017, de LCSP, això no suposa la qualificació d'aquestes entitats com a 
«sector públic instrumental de la Generalitat» a què es refereix el comentat 
article 3.2 de la Llei 1/2015, LHSPS. Es tracta de conceptes diferents, sent el 
primer (sector públic) un concepte més ampli en la LCSP que el de «sector 
públic instrumental de la Generalitat» de la LHSPS. Tampoc la inclusió de les 
universitats en el concepte «sector públic institucional» que efectuen les lleis 
39/2015 i 40/2015, determina una inclusió de tals entitats en el concepte 
«sector públic instrumental de la Generalitat». De nou es tracta de conceptes 
diferents, sent el primer més ampli. En qualsevol cas, l'abast i significat de 
cadascun d'aquests conceptes ha d'analitzar-se en el marc de la norma 
jurídica de què es tracte, evitant extrapolar el seu significat a altres àmbits en 
els quals no resulta aplicable. 

 
A manera de conclusió, les universitats públiques valencianes, i, en 

particular, la Universitat Jaume I de Castelló, no formen part del denominat 
«sector públic instrumental de la Generalitat», a què es refereix l'article 2.3 de 
la Llei 1/2015, LHSPS. Tampoc els ens dependents d'aquestes universitats 
s'integren en el citat «sector públic instrumental de la Generalitat», entre ells, 
la FUE-UJI.  



 16

 
A més, les fundacions de les universitats públiques valencianes, entre 

elles, les dependents de la Universitat Jaume I , només serien fundacions del 
sector públic de la Generalitat si s'acreditara algun dels requisits exigits per 
l'article 33 de la Llei 8/1998 o per l'article 157 de la Llei 1/2015, LHSPS. 

 
 
Cinquena. Àmbit d'aplicació del Decret llei 1/2011, de 30 de 

setembre i del Decret 95/2016, de 29 de juliol, tots dos del Consell. 
 
La segona de les qüestions que se suscita a aquest Òrgan consultiu és 

la següent: Si s'apliquen en les universitats i a les entitats dependents 
d'aquestes les mesures contingudes en el Decret llei 1/2011, de 30 de 
setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del 
sector públic empresarial i fundacional i les mesures contingudes en el Decret 
95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del 
règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. I, 
en general, qualsevol altra disposició mitjançant la qual la Generalitat exerceix, 
en virtut del principi de jerarquia respecte al seu sector públic instrumental, 
funcions de tutela i supervisió. 

 
En relació amb aquesta qüestió, la determinació de si les citades 

normes resulten d'aplicació a les universitats públiques valencianes i als ens 
dependents d'aquestes exigeix, de nou, l'examen de l'àmbit subjectiu 
d'aplicació de cadascuna d'elles. 

 
En relació amb el Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de 

mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i 
fundacional, l'article 2, intitulat «Àmbit d'aplicació», disposa que «Les mesures 
recollides en aquest Decret llei seran aplicable, amb caràcter general als ens 
del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat que, a l'efecte de 
la present norma, està integrat per les empreses públiques i les fundacions del 
sector públic de la Generalitat a les quals fa referència l'article 5.2 i 5.3 del Text 
refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat». 

 
El Text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat (TRHP) al 

qual es refereix el citat precepte era el Text refós aprovat pel Decret legislatiu 
de 16 de juny de 1991, actualment derogat i substituït per la citada Llei 
1/2015, LHSPS. D'aquesta manera, els articles 5.2 i 5.3 del TRHP, referits a 
les societats públiques i fundacions del sector públic de la Generalitat, han 
quedat substituïts per l'article 2.3 de la Llei 1/2015, LHSPS, «sector públic 
instrumental de la Generalitat», ja comentat. 

 
Per tant, atés que, com s'ha argumentat en la consideració precedent, 

ni les universitats públiques ni els ens dependents d'aquestes són sector 
públic instrumental de la Generalitat, ni empreses públiques ni fundacions 
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públiques del sector públic de la Generalitat (al no complir-se, com succeeix 
amb la FUE-UJI, els requisits de l'article 157 de la Llei 1/2015, LHSPS), el 
Decret 1/2011, no els resulta d'aplicació. Cal tindre en compte que el mateix 
article 2.3 del Decret llei 1/2011, disposa que «A l'efecte d'aquesta norma, 
tenen la consideració de fundacions del sector públic de la Generalitat, les 
fundacions en la dotació de les quals participen majoritàriament, directament o 
indirectament la Generalitat, les seues entitats autònomes o altres entitats que 
forma el seu sector públic», la qual cosa no es dona, com s'ha indicat, en el 
supòsit, per exemple, de la FUE-UJI. 

 
Pel que a afecta al Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de 

regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector 
públic instrumental de la Generalitat, l'article 1, sobre «Objecte i àmbit», 
disposa que «Aquest decret té per objecte la regulació, limitació i transparència 
del personal que ocupa llocs de caràcter directiu en el sector públic de la 
Generalitat integrat pels ens de l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 
de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions, excepte els seus organisme autònoms i consorcis». 

 
En relació amb aquesta norma, circumscrita així mateix a les entitats 

del sector públic instrumental delimitat en l'article 2.3 de la LHPSP, es reitera 
de nou que, atés que les universitats públiques ni els ens dependents 
d'aquestes són sector públic instrumental de la Generalitat, ni empreses 
públiques ni fundacions públiques del sector públic de la Generalitat, tampoc 
els resulta d'aplicació el Decret 95/2016. Cal ressaltar que en la pròpia Web 
de la Generalitat (Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic) en la qual es 
publica el personal directiu del Sector Públic Instrumental de la Generalitat 
no apareix esmentat el personal directiu de les fundacions públiques 
universitàries, la qual cosa corrobora el parer d'aquest Òrgan consultiu. 

 
Per això, i com assenyala l'autoritat consultant en el seu escrit de 2 de 

febrer de 2021, la limitació del termini de preavís del personal directiu que 
preveu el Decret 95/2016, de 29 de juliol, i que es limita a 15 dies, no resulta 
d'aplicació al personal directiu d'entitats dependents de la Universitat, 
excloses de l'àmbit subjectiu d'aplicació de la citada norma. 

 
 
Sisena. Àmbit subjectiu d'aplicació del Títol III de les lleis de 

pressupostos de la Generalitat. 
 
La tercera de les qüestions plantejades a aquest Òrgan és la següent: Si 

resulten aplicables al personal de les universitats i de les seues entitats 
dependents tots els articles del títol III de les respectives lleis de pressupostos 
de la Generalitat Valenciana, relatius a les despeses de personal o si, al 
contrari, no els resulten d'aplicació els articles l'aplicació dels quals està 
delimitada al sector públic instrumental de la Generalitat. 



 18

 
Les diferents lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana han 

vingut regulant en el títol III, articles 27 a 43, diferents qüestions relatives a 
les despeses de personal, establint, amb caràcter general, en el primer 
d'aquests articles l'àmbit subjectiu d'aplicació de les previsions contingudes 
en el citat títol. Així, l'article 27 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre de 
pressupostos per a l'any 2021 (com de la Llei 10/2019, de 27 de desembre i 
de les anteriors lleis de pressupostos), intitulat «Delimitació de l'àmbit 
subjectiu», assenyala el següent: 

 
«El que disposa el present títol serà aplicable, en els termes i amb l'abast 

previst en cada cas, als subjectes següents: 
 
a) Les institucions a què es refereix l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia 

de la Comunitat. 
 
b) L'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms. 
 
c) Les societats mercantils de la Generalitat. 
 
d) Les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats 

de dret públic diferents de les anteriors. 
 
e) Les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis 

adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes 
directament o indirectament al poder de decisió d'aquesta administració. 

 
f) Les universitats públiques i centres universitaris dependents de la 

Generalitat, així com les seues entitats dependents que hagen sigut 
classificades dins del sector d'administració pública de la Generalitat, d'acord 
amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals». 

 
Doncs bé, una primera lectura d'aquest precepte autonòmic permet 

destacar, d'entrada, dues qüestions: 
 
- D'una banda, el precepte deixa entreveure el diferent abast subjectiu 

dels preceptes que integren el títol III, en emprar l'incís «en els termes i amb 
l'abast previst en cada cas». Aquest incís que resultaria innecessari si l'àmbit 
subjectiu d'aplicació de tots els articles de l'expressat títol fora el mateix. 

 
- D'altra banda, l'apartat f) inclou en l'àmbit d'aplicació del títol III –en 

els termes que procedisca-, les universitats públiques i centres universitaris 
dependents de la Generalitat, així com les seues entitats dependents que 
hagen sigut classificades dins del sector d'administració pública de la 
Generalitat. 
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En relació amb aquest apartat f), el sistema europeu de comptes (SEC-
10) està regulat –com s'ha indicat ja- pel Reglament (UE) 549/2013, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013. El Sector 13 és el 
de les administracions públiques i es regula en el capítol 20 d'aquest 
Reglament. Les universitats públiques s'inclouen, conformement al SEC-10, 
dins del Sector administració pública de la Generalitat (el que justifica la 
«vinculació» amb la Generalitat). 

 
D'altra banda, i pel que afecta les entitats dependents de les 

universitats públiques, i, en particular, les fundacions universitàries, 
aquestes seran considerades com a unitats institucionals públiques, segons 
la normativa continguda en el citat Reglament 549/2013, si el seu òrgan de 
govern i representació, el patronat, està controlat per les administracions 
públiques. En aquest sentit, han de tindre's en compte els cinc indicadors de 
control següents: 

 
a) Nomenament de responsables; 
b) altres disposicions de l'instrument habilitant, com les obligacions 

estatutàries; 
c) acords contractuals; 
d) grau de finançament; 
e) exposició al risc. 
 
És suficient un sol indicador per a considerar una institució sense ànim 

de lucre com a unitat del sector de les administracions públiques. A títol 
d'exemple, i per al supòsit de la Fundació Universitària d'Empresa de la 
Universitat Jaume I, l'aplicació de l'indicador referit al «nomenament de 
responsables» determina que siga una unitat inclosa en el sector de les 
administracions públiques, subsector societat pública, no financera. Les 
institucions sense ànim de lucre que són productors no de mercat i estan 
controlades per unitats de les administracions públiques són «unitats del 
sector de les administracions públiques» (20.13 del Reglament 459/2013). 

 
D'aquesta manera, a les universitats públiques com a les entitats 

dependents d'aquestes, entre elles, les fundacions universitàries, qualificades 
dins del sector d'administració pública de la Generalitat, com succeeix amb 
la Universitat Jaume I de Castelló i la FUE-UJI, se'ls aplica el citat títol III, en 
els termes que en cada cas es dispose. En altres paraules, al llarg del citat 
títol es recullen diferents previsions amb diferent abast subjectiu, per la qual 
cosa només els resultaran d'aplicació a les referides universitats públiques i 
a les seues entitats dependents aquells preceptes que: o bé es referisquen 
expressament a elles i a les seues entitats, o bé es referisquen, en general, a 
totes les entitats incloses en l'àmbit d'aplicació del citat títol III. 

 
Partint, per tant, de l'exposat anteriorment, podem distingir entre: 
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a) Preceptes aplicables, amb caràcter general, al personal inclòs en 
l'àmbit subjectiu del títol III de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 
l'any 2021, aplicables, per consegüent, a les universitats públiques 
valencianes i als seus ens dependents.  

 
Són, entre altres: 
 
- L'article 28, sobe «les retribucions del personal al servei de les diferents 

entitats o subjectes a què es refereix l'article 27 d'aquesta llei…».  
 
- L'article 34 que regula el «Règim retributiu del personal laboral al servei 

de les entitats i subjectes inclosos en àmbit d'aplicació del present títol». 
 
- L'article 36 que conté les normes sobre l'oferta d'ocupació pública o 

un altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal. 
 
b) Preceptes aplicables sols a les entitats de l'Administració de la 

Generalitat i/o al sector públic instrumental de la Generalitat, en el qual, com 
s'ha analitzat amb anterioritat, no estan incloses ni les universitats ni les 
fundacions universitàries (FUE-UJI). 

 
Són, entre altres, els següents: 
 
- L'article 29, que regula el «Règim retributiu del personal al servei de les 

entitats i subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació subjectiu del present títol, 
sotmés a règim administratiu i estatutari». 

 
- L'article 30, sobre «Retribucions de les persones que ocupen llocs d'alts 

càrrecs del Consell i de l'Administració de la Generalitat, així com del personal 
directiu del sector públic instrumental de la Generalitat». 

 
- L'article 31, en relació amb les «Retribucions dels funcionaris de la 

Generalitat inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de 
la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana». 

 
- L'article 32, sobre «retribucions del personal al servei de les institucions 

sanitàries». 
 
- L'article 35, que preveu els «Requisits per a la determinació o 

modificació de retribucions del personal laboral i no funcionari al servei de 
l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental». 
 

- L'article 39. Aquest precepte regula les indemnitzacions derivades de 
«l’extinció, per desistiment de l'empresari, dels contractes mercantils i d'alta 
direcció, qualsevol que siga la data de la seua celebració, del personal que 
preste serveis en el sector públic instrumental de la Generalitat». 
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D'aquesta manera, la regulació continguda en aquest últim article 39 

no resulta d'aplicació, com s'ha dit, ni a les universitats públiques, ni als seus 
ens dependents, entre els quals es troben les fundacions públiques 
universitàries, com ara la Fundació Universitària d'Empresa-UJI. 
 
 

En definitiva, l'aplicació dels diversos preceptes que integren el títol III 
de les respectives lleis de pressupostos de la Generalitat depén de la 
delimitació subjectiva que es realitze en cadascun d'ells. 

 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 
1r. Les universitats públiques valencianes i, en particular, la 

Universitat Jaume I de Castelló no formen part del denominat «sector públic 
instrumental de la Generalitat», a què es refereix l'article 2.3 de la Llei 1/2015, 
LHSPS. Tampoc els ens dependents d'aquestes universitats, entre ells, la 
FUE-UJI s'integren en el citat «sector públic instrumental de la Generalitat».  

 
D'altra banda, les fundacions de les universitats públiques valencianes, 

entre elles, les dependents de la Universitat Jaume I, només serien fundacions 
del sector públic de la Generalitat si s'acreditara algun dels requisits exigits 
per l'article 33 de la Llei 8/1998 i per l'article 157 de la Llei 1/2015, LHSPS. 

 
 
2n. Atés que ni les universitats públiques ni els ens dependents 

d'aquestes són sector públic instrumental de la Generalitat, ni empreses 
públiques, ni fundacions públiques del sector públic de la Generalitat (si no 
es compleixen, com succeeix amb la FUE-UJI, els requisits de l'article 157 de 
la Llei 1/2015, LHSPS), el Decret llei 1/2001 i el Decret 1/2011 no els 
resulten d'aplicació. 

 
 
3r. L'aplicació dels diversos preceptes que integren el títol III de les 

respectives lleis de pressupostos de la Generalitat a les universitats públiques 
i els seus ens depén de la delimitació subjectiva que es realitze en cadascun 
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dels preceptes que integren aquest títol. No els resulten d'aplicació, entre 
altres, els articles 29, 30, 31, 35 i 39 del títol III de la Llei de pressupostos de 
la Generalitat 4/2020, per a l'exercici 2021. 
 
 

V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 
 València, 3 de març de 2021.  
 
 
       EL SECRETARI GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SRA. CONSELLERA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, 
CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL. 


