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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 24 de març 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 3 de febrer de 2021, 
registrada d'entrada el 5 de febrer de 2021, el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu ha examinat l'expedient instruït per la Conselleria d'Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital relatiu al Projecte de decret del Consell 
pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló 
(expedient 18/2020 de la Conselleria). 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 

Primer.- Mitjançant un escrit de 3 de febrer de 2021, registrat el 5 de 
febrer de 2021, la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital va remetre el Projecte de decret del Consell pel qual s'aproven els 
Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló, d'ara en avant el Projecte de 
decret. 

 
En la sol·licitud, a més de suspendre el termini per a resoldre, s'instava 

l'emissió del dictamen d'aquest òrgan consultiu conforme al que disposen els 
articles 9 i 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de 
creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (LCJC). 
 
 

Segon.- Juntament amb la petició d'informe s'ha remés la següent 
documentació: 

 
1. Certificat de la secretària general de la Universitat Jaume I, d'ara en 

avant la Universitat, relatiu a l'Acord del claustre, de 6 octubre de 2020, 
aprovatori de la proposta de reforma dels seus Estatuts. 

 
2. Ofici de la secretària general de la Universitat, de 27 d'octubre de 

2020, de remissió la proposta de reforma dels Estatuts de la Universitat, d’ara 
endavant els Estatuts. 
 

3. Informe de necessitat i oportunitat del Projecte de decret, de la 
directora general d'Universitats, de 4 de novembre de 2020. 
 

4. Text del Projecte del decret, de 10 de novembre de 2020. 
 
5. Certificat de revisió lingüística del text del Projecte de decret, del cap 

de Servei d'Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política 
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, de 10 de novembre de 2020. 
 

6. Resolució d'inici de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i 
Societat Digital, d'11 de novembre de 2020. 

 
7. Informe de no afectació als objectius estratègics de competitivitat, de 

la directora general d'Universitats, de 12 de novembre de 2020. 
 

8. Informe d'impacte en la infància i l'adolescència, de la directora 
general d'Universitats, de 12 de novembre de 2020. 
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9. Informe d'impacte en la família, de la directora general d'Universitats, 
de 12 de novembre de 2020. 

 
10. Informe de no afectació als programes informàtics, de la directora 

general d'Universitats, de 12 de novembre de 2020. 
 
11. Informe de no afectació del Projecte de decret a les competències de 

Presidència i les conselleries, de la directora general d'Universitats, de 12 de 
novembre de 2020. 

 
12. Informe de l'Advocacia General de la Generalitat, de 18 de gener de 

2021. 
 
13. Informe de la secretària de la comissió de reforma dels Estatuts de 

la Universitat, de 25 de gener de 2021, a les al·legacions de l'Advocacia 
General de la Generalitat. 

 
14. Acord de la Mesa del Claustre de la Universitat, de 25 de gener de 

2021, relatiu a les al·legacions a l'informe de l'Advocacia General de la 
Generalitat. 

 
15. Resolució de suspensió del termini per a resoldre, de la directora 

general d'Universitats, de 25 de gener de 2021. 
 
I en aquest estat del procediment es va remetre l'expedient a aquest 

Consell per al seu dictamen. 
 

 
II 

CONSIDERACIONS 
 
 

Primera.- Sobre el caràcter de la consulta i abast del dictamen. 
 
La consulta s'efectua a l'empara dels articles 9 i 10.4 de la Llei 10/1994, 

de creació d'aquest òrgan consultiu. Aquest precepte prescriu l'obligació 
d'informar els «projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que 
es dicten en execució de lleis i les seues modificacions». 
 

Ara bé, les universitats, segons la STC 55/1989, de 23 de gener, tenen 
una «potestat d'autonormació entesa com la capacitat d'un ens per a dotar-se 
de la seua pròpia norma de funcionament o, cosa que és el mateix, d'un 
ordenament específic i diferenciat» (fonament jurídic tercer). Aquesta 
autonomia, com recorda la STC 106/1990, de 6 de juny, no és absoluta. Ha 
d'exercir-se, ex article 27.10 de la Constitució, «en els termes que la Llei 
[estatal i autonòmica] establisca» (fonament jurídic sisé). 
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En aquest sentit, el control de legalitat dels Estatuts pels consells de 

Govern de les comunitats autònomes -previst en l'article 6.2 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU)- té per objecte 
verificar el sotmetiment d’aquests a l'ordenament jurídic. 

 
En efecte, segons l'article 6.2 de la LOU, «les universitats públiques es 

regiran (…) pels seus Estatuts, que seran elaborats per aquelles i, previ el seu 
control de legalitat, aprovats pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma». 
En sentit anàleg es pronuncia l'article 6.3 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, 
de la Generalitat, de coordinació del Sistema Universitari Valencià (LSUV). 
Aquest afirma que «correspon a les universitats [públiques] elaborar els seus 
Estatuts (…) corresponent la seua aprovació, previ control de legalitat, al 
Consell». 

 
La funció de control de legalitat dels Estatuts, com ha manifestat aquest 

Consell en reiterades ocasions -entre altres en el dictamen 512/2012-, 
comporta, entre altres peculiaritats, que quan s'informen els Estatuts d'una 
universitat pública del Sistema Universitari Valencià només hagen de 
plantejar-se objeccions d'estricta legalitat. Segons el parer del Consell Jurídic 
Consultiu, «no procedeix realitzar observacions de legalitat (…) sempre que 
càpia alguna interpretació (…) que siga conforme amb l'ordenament jurídic». 
Tampoc és funció d'aquest Consell pronunciar-se «en relació amb aquells 
preceptes (…) respecte dels quals podria millorar-se la seua redacció o que la 
seua regulació convindria completar-la» (consideració primera). 

 
Això és així perquè, a diferència d'altres projectes de disposicions 

generals sotmesos al nostre informe, els Estatuts d'una universitat pública 
són una concreció del principi d'autonomia universitària reconeguda en 
l'article 27.10 de la Constitució. 

 
En un altre ordre de coses, els Estatuts, encara que tenen la seua 

norma habilitant en la LOU, «no són, en realitat, normes dictades en el seu 
desenvolupament, són reglaments autònoms en els quals es plasma la potestat 
d'autoordenació de la Universitat en els termes que permet la Llei» (fonament 
jurídic quart de la STC 55/1989, de 23 de febrer). 
 
 

Segona. Procediment d'elaboració del Projecte normatiu 
 
En la tramitació del procediment, s'han seguit quasi tots els tràmits 

essencials exigits per la normativa d'aplicació a l'elaboració dels Estatuts de 
les universitats del sistema universitari valencià i els reglaments de la 
Generalitat. Aquestes disposicions són: d'una banda la LOU i la LSUV; per un 
altre, l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del 
Consell, i els articles 39 a 43 i 52 a 55 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, 



 5

del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat. 
 

Com ja s'ha indicat, «els Estatuts de les universitats suposen un procés 
de creació normativa en què existeixen dues fases: una primera, d'elaboració, 
competència exclusiva de les pròpies universitats, i una segona, d'aprovació, 
que correspon a l'Executiu autonòmic, la intervenció del qual se circumscriu, a 
un control de legalitat dels Estatuts universitaris» (consideració segona del 
dictamen 754/2011). Aquesta singularitat, com es veurà, afectarà els tràmits 
d'aprovació dels Estatuts com una disposició general del Consell. 

 
Pel que fa a la primera fase, d'elaboració dels Estatuts, consta en 

l'expedient remés a aquest Consell un certificat de la secretària general. En 
ell s'indica que el Claustre de la Universitat hauria aprovat per majoria 
absoluta, en la seua sessió extraordinària de 6 d'octubre de 2020, la seua 
modificació. 

 
Aquest òrgan és el que té competència per a aprovar els Estatuts. Així 

resulta de l'article 16.1 LOU. Segons aquest precepte, al Claustre «li correspon 
l'elaboració dels Estatuts». 

 
Quant a la segona fase, els Estatuts es tramiten com una disposició de 

caràcter general. Consta una resolució d'inici de la consellera d'Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital, d'11 de novembre de 2020. Aquesta és 
competent per a iniciar la segona fase de modificació dels Estatuts exarticle 
39.1 del Decret 24/2009. 

 
De conformitat amb l'article 43.1 a) de la Llei del Consell, s'incorpora 

en l'expedient l’informe de necessitat i oportunitat de la directora general 
d'Universitats , de 4 de novembre de 2020, el contingut del qual és el següent: 

 
«(…)Per tant el present projecte de Decret del Consell, pel qual s'aprova la 

modificació dels Estatuts de la Universitat Jaume I, es tramita en virtut del 
mandat legal abans esmentat i a iniciativa de la titularitat de la Universitat en 
l'exercici de la seua autonomia universitària en els termes establits en l'article 
2 apartat 2, lletra a) de la LOU: “En els termes de la present Llei, l'autonomia 
de les Universitats comprén: a) L'elaboració dels seus Estatuts i, en el cas de 
les Universitats privades, de les seues pròpies normes d'organització i 
funcionament, així com de les altres normes de règim intern.”» 

 
Respecte de l'informe anterior, ha d'assenyalar-se que el seu contingut 

resulta insuficient, ja que no s'explica el perquè de l'aprovació dels Estatuts, 
ni quines són les modificacions introduïdes respecte del text vigent la 
derogació del qual es pretén, i és aconsellable justificar tals extrems. 
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En relació amb el tràmit de remissió del projecte normatiu, si escau, a 
la Presidència i conselleries en l'àmbit de les quals podria incidir, de l'article 
43.1.b) de la Llei del Consell, tal com va informar la directora general en el 
seu informe de 12 de novembre de 2020, no ha sigut necessari complir-lo ja 
que no afecta les seues competències.  

 
Tampoc s'han evacuat els tràmits d'audiència de l'article 43.1 c) de la 

Llei del Consell, ni els de consulta pública prèvia i informació pública de 
l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 de desembre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, perquè com va 
informar la directora general d'universitats, «no és necessari el tràmit 
d'audiència als ciutadans per a al·legacions, per no afectar el projecte normatiu 
a l'esfera de drets i interessos legítims d'aquests». 
 

No consta, no obstant això, que s'haja donat trasllat del projecte 
normatiu al Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior, a qui 
competeix «conéixer les propostes de normativa universitària a aprovar per la 
Generalitat», de conformitat amb l'article 21.2 h) de la Llei 4/2007. 

 
Així mateix, s'han evacuat la majoria dels informes transversals que es 

deriven de l'article 43.1 d) de la Llei del Consell. Ens estem referint als 
informes de no afectació a la competitivitat i els programes informàtics, així 
com els d'impacte en la infància i adolescència i en la família. Tots signats per 
la directora general d'Universitats, el 12 de novembre de 2020. 
 
 Aquests informes s'ancoren en els següents preceptes: l'article 94.1 del 
Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana; l'article 
130.2 de la Llei 39/2015; l'article 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 
15 de gener, de protecció jurídica del menor; la disposició addicional desena 
de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses. 

 
També s'ha incorporat l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat 

a què es refereixen els articles 43.1 e) de la Llei del Consell i 5.2 a) de la Llei 
10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'assistència jurídica a la 
Generalitat. Aquest informe es va emetre per l'Advocacia de la Generalitat en 
la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital el 18 de 
gener de 2021. 
 
 
 Tercera.- Marc normatiu 

 
L'article 27.10 de la Constitució, recull dins dels drets fonamentals i 

llibertats públiques «l'autonomia de les universitats, en els termes que la llei 
establisca». 
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Aquesta es configura com a autèntic dret fonamental. En efecte, «el 
fonament i justificació de l'autonomia universitària (…) està (…) en el respecte 
a la llibertat acadèmica, és a dir, a la llibertat d'ensenyament, estudi i 
investigació. La protecció d'aquestes llibertats enfront d'ingerències externes 
constitueix la raó de ser de l'autonomia universitària, la qual requereix, 
qualsevol que siga el model organitzatiu que s'adopte, que la llibertat de ciència 
siga garantida» (fonament jurídic quart de la STC 26/1987, de 27 de febrer). 

 
A més, «l'autonomia és la dimensió institucional de la llibertat acadèmica 

que garanteix i completa la seua dimensió individual, constituïda per la llibertat 
de càtedra. Ambdues serveixen per a delimitar aqueix “espai de llibertat 
intel·lectual” sense el qual no és possible la “creació, desenvolupament, 
transmissió i crítica de la ciència, de la tècnica i de la cultura” (art. 1.2.a) de la 
L.R.O.) [actual article 2.1 a) LOU], que constitueix l'última raó de ser de la 
Universitat» (FJ 4 STC 26/1987). 
 

Com ja es va indicar en el Dictamen d'aquest Consell núm. 624/2014, 
citant el Tribunal Constitucional, aquesta autonomia universitària no ha de 
concebre's de manera absoluta, sinó que «La competència de les universitats 
per a elaborar els seus propis Estatuts i altres normes de funcionament intern 
és, sens dubte, una garantia de l'autonomia universitària... però això no 
suposa, de cap manera, que puga desorbitar-se aquesta competència de l'àmbit 
de funcionament intern que li és propi fins a l'extrem de configurar-la com una 
facultat tan absoluta que vinga a constituir obstacle insuperable a l'exercici de 
les potestats que confereixen la Constitució i, si escau, els Estatuts d'Autonomia 
a l'Estat i a les comunitats autònomes...» (STC 106/1990 F.J. 12é) 
(consideració tercera). 

 
En definitiva, i com hem afirmat en anteriors ocasions, l'autonomia 

universitària (dret fonamental segons la STC 26/1987, i també garantia 
institucional segons la STC 106/1990) és un element vertebrador de la pròpia 
existència de la institució universitària. Però aquesta autonomia ha d'exercir-se 
dins del marc normatiu dissenyat per la Constitució i per les normes emanades 
per l'Estat i les comunitats autònomes en els seus respectius àmbits 
competencials. A més, el control de legalitat dels Estatuts universitaris establit 
en l'article 6.2 de la LOU està dirigit, precisament, a la verificació que l'exercici 
que de la seua autonomia realitzen les respectives universitats s'ha mantingut 
dins dels límits a aquella inherents. Per això, el dictamen dels òrgans consultius 
previ a la seua aprovació és un reforç de la garantia d'aquest control de legalitat, 
tendent a evitar que es menyscabe aquesta autonomia universitària o, en 
l'extrem oposat, el seu exercici excedisca de l'àmbit en el qual normativament 
ha de desenvolupar-se. 
 
 

Quarta.- Estructura dels Estatuts projectats. 
 



 8

El Projecte de decret està format per un preàmbul i una part dispositiva 
amb un article únic, dues disposicions addicionals, una disposició 
derogatòria única, una disposició final única i un annex. L'annex, que conté 
els Estatuts, conté una part expositiva, denominada preàmbul, i una altra 
dispositiva. En aquesta, al seu torn, pot distingir-se l'articulat i la part final.  
 

Els 172 articles dels Estatuts s'estructuren com segueix:  
 
Títol preliminar: Naturalesa, principis, finalitats i competències. 
 
Títol I: Estructura i organització de la Universitat. 

Capítol I: Disposicions generals.  
Capítol II: Facultats, escoles superiors i Escola de Doctorat. 
Capítol III: Departaments. 
Capítol IV: Instituts universitaris d'investigació. 
Capítol V: Altres centres, estructures i serveis universitaris. 
Secció primera: Altres centres i estructures. 
Secció segona: Serveis universitaris. 
 

Títol II: Òrgans de govern i representació. 
Capítol I: Disposicions generals. 
Capítol II: Òrgans col·legiats d'àmbit general. 
Secció primera: Consell Social. 
Secció segona: Consell de Govern. 
Secció tercera: Claustre Universitari. 
Secció quarta: Consell de l'Estudiantat. 
Secció cinquena: Consell de Direcció. 
Capítol III: Òrgans col·legiats d'àmbit particular. 
Secció primera: Junta de facultat i d'escola superior. 
Secció segona: Consell del departament. 
Secció tercera: Consell d'institut universitari d'investigació propi. 
Capítol IV: Òrgans unipersonals d'àmbit general. 
Secció primera: Rectorat. 
Secció segona: Vicerectorats. 
Secció tercera: Secretaria General. 
Secció quarta: Gerència. 
Capítol V: Òrgans unipersonals d'àmbit particular. 
Secció primera: Deganats, direccions i secretaries de facultats i 
d'escoles superiors. 
Secció segona: Direccions i secretaries de departament. 
Secció tercera: Vicedeganats i vicedireccions. 
Secció quarta: Direccions i secretaries d'instituts universitaris 
d'investigació.  
Secció cinquena: Direccions d'escoles de doctorat. 
Capítol VI: Òrgans d'assessorament i de negociació. 
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Títol III: Personal Docent i Investigador. 
Capítol I: Disposicions generals. 
Secció primera: Categories. 
Secció segona: Drets i deures. 
Secció tercera: Plantilles, provisió de places i contractació. 
Capítol II: Personal docent i investigador funcionari. 
Capítol III: Personal docent i investigador contractat. 
Secció primera: Disposicions generals. 
Secció segona: Professorat contractat doctor. 
Secció tercera: Ajudants i professorat ajudant doctor. 
Secció quarta: Professorat associat, associat assistencial i 
visitant. 
Secció cinquena: Personal investigador i investigador en formació. 
Secció sisena: Professorat emèrit. 
Capítol IV: Llicències d'estudis. 
Capítol V: Òrgans de representació i participació. 
 

Títol IV: Estudiantat. 
Capítol I: Accés a la Universitat. 
Capítol II: Drets i deures de l'estudiantat. 
Capítol III: Beques i ajudes. 
Capítol IV: Representació de l'estudiantat. 

 
Títol V: Personal d'Administració i Serveis. 
 
Títol VI: Sindicatura de Greuges. 

Capítol I: Sindicatura de Greuges. 
Capítol II: Del règim disciplinari. 
 

Títol VII: Estudi i investigació. 
Capítol I: Docència i estudi. 
Secció primera: Estudis de grau. 
Secció segona: Estudis de màster universitari. 
Secció tercera: Estudis de doctorat. 
Capítol II: Investigació i transferència del coneixement. 
 

Títol VIII. Règim econòmic i financer 
Capítol I: Patrimoni. 
Capítol II: Règim pressupostari. 
Capítol III: Contractació. 
 

Títol IX: Règim jurídic. 
 
Títol X: Règim electoral. 
 
Títol XI: Mecanismes de control dels òrgans unipersonals de govern. 
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Títol XII: Reforma dels Estatuts. 

 
La part final està integrada per 14 disposicions addicionals, 6 

disposicions transitòries, i una disposició derogatòria. 
 
 

Cinquena.- Observacions al text del Projecte de decret relatives al 
procediment d’elaboració. 
 

Com ja s'ha advertit en la consideració segona del Dictamen, en relació 
amb el procediment d'elaboració del Projecte de decret ha d'observar-se el 
següent: 

 
I. Malgrat que la disposició addicional segona del Projecte de decret 

estableix que «l'aplicació i desenvolupament d'aquest decret no podrà tindre 
cap incidència en la dotació de tots i cadascun dels capítols de despesa 
assignada a la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els mitjans 
personals i materials de la Universitat Jaume I», no consta que s'haja 
incorporat a l'expedient la memòria econòmica sobre l'estimació del cost 
previst que puga incidir en l'administració, regulada en l'article 43.1 a) de la 
Llei del Consell, motiu pel qual l'Administració que tramita la norma 
projectada haurà d'emetre’l. 

 
II. No s'ha evacuat l'informe d'impacte per raó de gènere previst en 

l'article 4.bis de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i 
homes de la Comunitat Valenciana i l’article 19 de la Llei orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones. Segons aquest 
precepte, que té caràcter bàsic per així preveure-ho la seua disposició final, 
«els projectes de disposicions de caràcter general (…) que se sotmeten a 
l'aprovació del Consell de Ministres hauran d'incorporar un informe sobre el seu 
impacte per raó de gènere». 

 
Recentment, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la 

Comunitat Valenciana número 46/2021, d'11 de febrer, va anul·lar el Pla 
d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat 
Valenciana, entre altres, perquè segons indica «no consta en l'expedient 
l'emissió d'un informe d'aquesta naturalesa. L'al·ludit document número 35 de 
l'expedient administratiu no pot considerar-se informe d'impacte per raó de 
gènere, ja que en aquest document el director general d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge es limita a afirmar, sense més, que «no hi ha una afectació 
que puga justificar l'anàlisi des de la perspectiva de gènere». 

 
Sobre l'informe d'impacte de gènere assenyala la mencionada STJCV 

que «s'ha pronunciat en diverses ocasions el Tribunal Suprem, citant-se ací, 
entre altres, la STS 3a, Secció 5a, de 18 de maig de 2020 —recurs de cassació 
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número 5919/2017—, que raona que [“L'impacte de gènere es considera quan, 
no existint desigualtats de partida en relació a la igualtat d'oportunitats i de 
tracte entre dones i homes, no es preveja cap modificació d'aquesta situació”], i 
afig que [“la normativa de referència imposa la necessitat d'atendre l'impacte 
que les principals disposicions generals emanades dels poders públics tenen 
en la igualtat entre dones i homes, atés el principi de transversalitat de gènere, 
que constitueix un principi dirigit a integrar la perspectiva de gènere en totes 
les polítiques i programes generals de les administracions públiques, tractant-
se d'una actuació a implementar pels Estats membres de la Unió Europea, 
dirigida a integrar les perspectives de gènere en totes les polítiques i programes 
generals a partir de l'entrada en vigor, l'1 de maig de 1999, del Tractat 
d'Amsterdam, que formalitza l'objectiu explícit que totes les activitats de la Unió 
Europea han de dirigir-se a eliminar les desigualtats i a promoure la igualtat 
entre homes i dones”]. 

 
En el present cas no pot parlar-se d'informe de contingut insuficient, 

sinó d'absència d'informe, la qual cosa justifica la necessitat d'emetre’l amb 
caràcter previ a l'emissió de dictamen per aquest òrgan consultiu. És a dir, 
l'òrgan, el departament o centre directiu que proposa el projecte de norma 
hauria d'haver incorporat l'informe des de l'inici del procés de tramitació. 

 
I la incorporació d'aquest informe des de l'inici de la tramitació té la 

seua raó de ser en què, com ja es va dir, entre altres, en el Dictamen número 
90/2021, «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 (Dictamen 383/2017, per tots), 
(consideració tercera del dictamen 310/2018)». 

 
En conseqüència, l'òrgan de l'Administració especialitzat i competent en 

la matèria (Dictàmens 569/2016 i 773/2016, entre altres) haurà d'emetre 
l’informe esmentat per a poder determinar quin impacte té i, si escau, adoptar 
les mesures corresponents. 

 
III. A més, no consta que s'haja donat trasllat del projecte normatiu al 

Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior, a qui competeix 
«conéixer les propostes de normativa universitària a aprovar per la Generalitat» 
de conformitat amb l'article 21.2 h) de la Llei 4/2007. 

 
IV. En relació amb el tràmit d'audiència regulat en l'article 43.1.c) de la 

Llei del Consell, com va informar la directora general d'Universitats, «no és 
necessari el tràmit d'audiència als ciutadans per a al·legacions, per no afectar 
el projecte normatiu l'esfera de drets i interessos legítims d'aquests».  
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En aquest cas en la pàgina web de la Universitat Jaume I consta que es 
va concedir audiència a la comunitat universitària, i es van formular 
al·legacions. 

 
V. No consta tampoc que s'hagen acomplit els tràmits de consulta 

pública prèvia i informació pública de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 de 
desembre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  

 
Aquest article, en el seu apartat 4, exceptua el compliment d'aquests 

tràmits «en el cas de normes pressupostàries o organitzatives de 
l'Administració General de l'Estat, l'Administració autonòmica, l'Administració 
local o de les organitzacions dependents o vinculades a aquestes, o quan 
concórreguen raons greus d'interés públic que ho justifiquen. 

Quan la proposta normativa no tinga un impacte significatiu en l'activitat 
econòmica, no impose obligacions rellevants als destinataris o regule aspectes 
parcials d'una matèria, podrà ometre's la consulta pública regulada en l'apartat 
primer. Si la normativa reguladora de l'exercici de la iniciativa legislativa o de 
la potestat reglamentària per una Administració preveu la tramitació urgent 
d'aquests procediments, l'eventual excepció del tràmit per aquesta 
circumstància s'ajustarà al que es preveu en aquella». 

 
Encara que aquest Consell podria considerar la concurrència de 

l'excepció, seria aconsellable que l'òrgan que tramita el projecte normatiu 
emetera un informe justificatiu de l'omissió d'aquests tràmits. 

 
VI. Finalment, ha d'assenyalar-se que aquest Consell Jurídic Consultiu 

estima que els informes de justificació de la norma, de no afecció als 
programes informàtics i a la competitivitat, així com els d'impacte en la 
infància i en l'adolescència i en la família són meres fórmules rituals.  

 
Es limiten a expressar que el Projecte de decret «no té impacte» o «no 

afecta» els programes informàtics de la Generalitat, els objectius estratègics 
de competitivitat de la Comunitat Valenciana, la infància i l'adolescència i la 
família.  

 
Com ja es va advertir en els dictàmens 90/2021 i 407/2018, «no resulta 

infreqüent que aquest Consell Jurídic verifique que, en els informes que 
acompanyen l'expedient, els preceptius informes sobre l'impacte de gènere, 
l'impacte en la protecció del menor i l'adolescència, en la família i fins i tot el de 
repercussions informàtiques, siguen tots ells idèntics, i subscrits en la mateixa 
data, mitjançant la formulació d'una declaració ritual, quan no incorporen 
idèntica redacció que en precedents bases reguladores» (consideració 5. II). 
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Sisena.- Les observacions formulades en la consideració anterior del 
dictamen, sobre vicis i irregularitats en què ha incorregut el procediment 
d'elaboració de la norma projectada impedeixen que el Consell Jurídic 
Consultiu es pronuncie en aquest moment sobre el contingut del Projecte de 
decret. I això, perquè diverses observacions –en el cas que s'atenguen- podrien 
tindre rellevància jurídica i incidir en la regulació de determinats aspectes 
dels Estatuts (com podria ser el resultat de l'informe de l'impacte de gènere 
en la regulació d'òrgans col·legiats de la comunitat universitària). 

 
Per tant, l'òrgan instructor del procediment haurà de practicar una 

instrucció complementària, emetent els informes i emplenant els tràmits 
referits i, posteriorment, remetre de nou el Projecte de decret amb –si escau- 
les modificacions que resulten, perquè aquest Consell puga pronunciar-se 
sobre la seua conformitat o no a l'ordenament jurídic. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 

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

 
Que procedeix que l'òrgan instructor del procediment d'elaboració del 

Projecte de decret del Consell pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat 
Jaume I de Castelló practique una instrucció complementària en els termes 
exposats en l'última consideració del dictamen. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 24 de març de 2021 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


