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registrada en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana el 27 
d'abril de 2021, el Ple d'aquest òrgan ha examinat l'expedient instruït per la 
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital relatiu al 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 
 
De l'examen de l'expedient administratiu remés, es desprenen els 

següents: 
 
 
Primer.- Mitjançant escrit de 23 d'abril de 2021, registrat d'entrada en 

el Consell Jurídic Consultiu el 27 d'abril 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. 
 
 

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. 
 

16.- Certificat del subdirector general d'Universitats, de 24 de febrer de 
2021, en el qual s'indica que el Ple del Consell Valencià d'Universitats i de 
Formació Superior ha tingut coneixement del Projecte de decret. 

 
17.- Dictamen del Consell Jurídic Consultiu núm. 169/2021, de 24 de 

març, sobre el Projecte de decret d'aprovació dels Estatuts. 
 
18.- Informe econòmic del vicerector de Planificació, Coordinació i 

Comunicació de l'UJI, de 4 d'abril de 2021. 
 
19.- Certificat de la secretària de l'UJI, de 7 d'abril, sobre la concessió 

del tràmit d'audiència pública del projecte normatiu des del dia 10 de juny 
fins al dia 24 de juny de 2020. 

 
20.- Certificat de la secretària de l'UJI, de 7 d'abril en el qual s'indica 

que el període en què els membres del Claustre van poder formular 
al·legacions va ser del 13 al 31 de juliol de 2020. 

 
21.- Nou informe de necessitat d'aprovació de la norma emés per la 

directora general d'Universitats el dia 13 d'abril de 2021. 
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22.- Informe sobre l'impacte de gènere emés per la directora general 
d'Universitats, de 7 d'abril de 2021. 
 

23.- Informe comparatiu dels Estatuts actuals amb els proposats 
modificar. 
 

24.- Informe de 21 d'abril, del Servei de Regulació  Universitària, sobre 
el compliment del tràmit de l'article 40 del Decret 24/2009. 

 
 
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 l’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). 

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

 
Ha de destacar-se en aquest punt que aquest Consell ja va emetre el 

dictamen núm. 169/2021 sobre el Projecte de decret, en el qual va concloure 
que era necessari que la Conselleria consultant practicara una instrucció 
complementària, perquè el procediment d'elaboració de la norma projectada 
incorria en vicis i irregularitats allí advertits, que han sigut posteriorment 
esmenats. 
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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 ex article 
39.1 del Decret 24/2009. 

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

en l'expedient 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.”» 

 
Advertit el seu contingut insuficient en el Dictamen núm. 169/2021 

citat, amb data 7 d'abril de 2021 la directora general d'Universitats va emetre 
un nou informe de necessitat i oportunitat d'aprovar el projecte normatiu en 
el qual s'indica que «Les principals línies de la proposta de reforma són adaptar 
els Estatuts a regulacions posteriors a la seua aprovació, ajustar-los a les 
necessitats de la Universitat i renovar el funcionament institucional d'alguns 
òrgans, instituts i fundacions universitaris, entre altres aspectes. Quant a 
l'abast de la iniciativa, no pretén dur a terme una reforma total dels Estatuts, 
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sinó que la reforma afectaria part del seu articulat». I concreta a quins aspectes 
dels Estatuts afecta la reforma pretesa. 

 
S'ha emés, a més, l'informe d'impacte 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, en el qual es conclou que: 

 
«En resum, el projecte d'Estatuts desplega el seu impacte en totes les 

àrees de l'àmbit universitari a curt termini:  
 
PAS i PDI: accés en igualtat (els processos de selecció amb garanties en 

l'aplicació del principi d'igualtat i garantint la presència equilibrada de dones i 
homes en les comissions avaluadores d'oposició i concurs de les places 
convocades), política salarial i condicions laborals amb criteris retributius 
aplicant el principi d'igualtat, entre altres. 

Estudiantat: garantint l'accés de l'estudiantat i adjudicació de beques i 
ajudes d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat i el gaudi dels seus 
drets en condicions d'igualtat. 

A més, el principal instrument per a concretar aquestes disposicions és 
el Pla d'Igualtat. Al febrer de 2021, la Universitat Jaume I ha iniciat el procés 
per a l'elaboració del III Pla d'Igualtat de la Universitat». 

 
I s'ha emés informe econòmic pel Vicerector de Planificació, Coordinació 

i Comunicació de l'UJI, del qual s'extrau que «l’aplicació i desenvolupament 
dels nous estatuts podrà ser atès amb el pressupost de la Universitat Jaume I, 
sense que la seua aplicació exigisca una modificació o ampliació de la 
transferència ordinària que la Generalitat consigna en els seus pressupostos 
per al funcionament de la Universitat». 
 

Així mateix, s'han emés els 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. 
 

I, com ja s'ha dit, en data 7 d'abril de 2021, la mateixa directora general 
ha emés l'informe d'impacte de gènere. 
 

En relació amb aquests informes hem de recordar el que ja hem reiterat 
en nombrosos dictàmens sobre la necessitat que han de ser emesos pels 
òrgans de l'Administració especialitzats i competents en la matèria, i que no 
siguen unes simples declaracions rituals, sense aportació de cap dada, ni 
anàlisi de la situació sobre la qual tindrà incidència la norma. 
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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. 

 
S'ha incorporat certificat del Subdirector General d'Universitats, de 24 

de febrer de 2021, en el qual s'indica que el Ple del Consell Valencià 
d'Universitats i de Formació Superior ha tingut coneixement del projecte de 
Decret. 

 
 
Finalment, en relació amb el tràmit de remissió del projecte normatiu, 

si escau, a la Presidència i a les conselleries en l'àmbit de les quals poguera 
incidir, de l'article 43.1.b) de la Llei del Consell, tal com va informar la 
directora general d'Universitats, no ha sigut necessari complir-ho ja que no 
afecta les seues competències.  
 
 
 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». 

 
Aquesta es configura com un 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 
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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 menyscapte aquesta autonomia universitària o, en 
l'extrem oposat, el seu exercici excedesca de l'àmbit en el qual normativament 
ha de desenvolupar-se. 

 
 
Quarta.- Estructura dels Estatuts projectats. 

 
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, té 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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
Títol XII: Reforma dels Estatuts. 

 
La part final està integrada per catorze disposicions addicionals, sis 

disposicions transitòries i una disposició derogatòria. 
 

 
Cinquena.- Observacions al text del Projecte de Decret 

 
 
A) Observacions de caràcter general. 
 
Amb caràcter previ a l'anàlisi detallada dels preceptes dels Estatuts 

projectats han de realitzar-se les següents observacions de caràcter general.  
 
I.- En primer lloc, els Estatuts sotmesos a la consideració d'aquest 

Consell Jurídic Consultiu són un text articulat complet amb l'estructura que 
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s'ha detallat anteriorment. Però cal assenyalar que només una part d'ells 
tenen un contingut nou respecte dels vigents, que es van aprovar mitjançant 
Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell, i la derogació del qual es 
produirà amb l'aprovació dels presents.  

 
Seria aconsellable, per tant, atés que els destinataris són tota la 

comunitat universitària, explicitar en la part expositiva -com s'ha fet en el 
segon informe sobre la necessitat d'aprovar el projecte normatiu- quines 
innovacions s'incorporen en el text normatiu i, si escau, a què obeeixen. 
 
 

II.- A pesar que els Estatuts objecte de dictamen són aprovats 
mitjançant una norma de caràcter reglamentari, com és el Decret del Consell, 
crida l'atenció la generalitat o poca minuciositat de molts dels seus articles, 
que remeten la regulació a una posterior normativa reglamentària d'àmbit 
jeràrquic inferior. Això succeeix, per exemple, amb el règim intern de l'Escola 
de Doctorat (art. 18.2), el règim de creació, modificació, extinció o fusió de 
departaments (art. 19.5), el reglament de règim intern dels instituts 
universitaris d'investigació (art. 26.3) o la regulació de les funcions de la 
comissió prevista en l'article 130, entre altres. 
 

En relació amb aquest aspecte, com es va dir en els dictàmens núms. 
525/2003 i 368/2010, en molts dels seus preceptes la LOU fa referència 
expressa al fet que són els Estatuts els que han de regular determinades 
matèries. En alguns casos no resulta possible la remissió a normes 
infraestatutàries, i està vedat als Estatuts fer una remissió en blanc per al 
seu desenvolupament en normes de rang inferior, per la qual cosa haurà de 
tindre's en compte aquesta observació. 

 
 
III.- S'observa en tercer lloc que la norma aprovatòria dels Estatuts 

inclou un text amb un únic article i un annex que incorpora els Estatuts. 
Doncs bé, existeixen dues parts expositives, la del Decret aprovatori dels 
Estatuts i la de l'annex.  

 
En conseqüència, la de l'annex haurà d'eliminar-se, perquè a més no 

compleix amb el contingut exigit per a la part expositiva pels articles 10 i 
següents del Decret 24/2009. 

 
Això no obstant, encara que aquest Consell estima necessària 

l'eliminació de la part expositiva de l'annex, seria aconsellable que les 
previsions sobre la història de la Universitat Jaume I s'incorporaren al 
preàmbul del Decret aprovatori perquè enriquirien aquesta part expositiva de 
la norma. 
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IV.- L'article 13 in fine de la LOU, respecte de la composició equilibrada 
en òrgans de govern i representació de les universitats públiques, estableix 
que «Els estatuts establiran les normes electorals aplicables, les quals hauran 
de propiciar en els òrgans col·legiats la presència equilibrada entre dones i 
homes». 

 
Doncs bé, en els articles referits a la composició dels òrgans col·legiats 

s'omet tal previsió. Per això, seria convenient que o bé s'establira un article 
que regulara l'obligatorietat de les composició equilibrada de tots els òrgans, 
o bé en cadascun dels articles en els quals es regule la seua composició 
s'incorporara la presència equilibrada. 

 
Ha de preveure's que no sols la composició dels òrgans col·legiats ha de 

tindre una composició equilibrada, sinó que aquest principi també és 
extensible a la composició de totes les comissions. La Llei 3/2007, de 22 de 
març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes, estableix en l'article 14 els 
criteris generals d'actuació dels poders públics i en el seu apartat 4 regula la 
participació equilibrada de dones i homes en la presa de decisions. Així, la 
presència equilibrada en la presa de decisions en l'actuació dels poders 
públics és un criteri general d'obligat compliment, fins al punt que la pròpia 
norma en l'àmbit de l'administració general de l'estat i en els organismes 
públics vinculats o dependents d'ella regula el supòsit que per al cas que no 
fora possible aconseguir la presència equilibrada hauria de motivar-se les 
raons fundades i objectives que impedeixen l'aplicació d'aqueix principi (art. 
53 de la LOI). 

 
La incorporació del principi de presència equilibrada en el projecte de 

Decret té el seu fonament en les normes indicades, però també en els Estatuts 
de la Universitat que es presenten per a la seua aprovació, atés que incorpora 
la Igualtat com un principi rector (art. 3.1) i el foment de les polítiques 
d'igualtat com una de les finalitats de la universitat (art. 5 m). Per això i 
conforme al que ja és doctrina reiterada d'aquest Consell, considerem que la 
norma que es projecta ha de preveure la presència equilibrada de dones i 
homes en la composició dels òrgans col·legiats i en les respectives comissions. 
 
 

V.- Finalment, convindria fer ús de fórmules abreujades en la remissió 
a normes que ja han sigut citades, de conformitat amb el que disposa l'article 
3.7 del Decret 24/2009, citat, sobre la forma, estructura i procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, com ocorre amb les 
referències a la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, citada en nombroses 
ocasions.  

 
A més, ha d'evitar-se també indicar les modificacions operades en 

aquesta Llei orgànica 6/2001, per innecessàries. 
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B) Observacions de caràcter particular. 
 
 
Al títol del Projecte de decret. 
 
En el títol del projecte ha d'indicar-se l'any en què efectivament 

s'aprove, en lloc de l'any 2020. 
 
 
A la part expositiva. 
 
I.- Sense perjudici del que s'ha observat anteriorment sobre el preàmbul 

del projecte normatiu, ha d'assenyalar-se que aquest no compleix amb el que 
disposa l'article 11 del Decret 24/2009, del Consell, que estableix que «la part 
expositiva del projecte normatiu declararà breument i concisament els motius 
que hagen donat lloc a la seua elaboració, els objectius i les finalitats que es 
pretenen satisfer. Al·ludirà als seus antecedents i a les competències en 
l'exercici de les quals es dicta, així com a les línies generals del seu contingut 
quan calga per al seu millor enteniment, fent esment a la incidència que puga 
tindre en la normativa en vigor, amb especial atenció als aspectes nous». 

 
El preàmbul objecte d'estudi manca del contingut referit; no s'expliciten 

els motius que donen lloc a l'aprovació dels Estatuts, ni s'exposen les fites del 
procediment d'elaboració de la norma. 

 
Per tant, s'aconsella que es complete, a més, amb el contingut de la part 

dispositiva de l'annex, de la qual aquest Consell ha observat la seua 
eliminació. 

 
 
II.- Respecte de la fórmula aprovatòria, de conformitat amb l'article 2.5 

de la Llei de creació d'aquest Òrgan consultiu, «les disposicions i resolucions 
de l'administració sobre assumptes dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu, 
expressaran si s'adopten conforme amb el seu dictamen, o s'aparten d'ell. En 
el primer cas, s'usarà la fórmula “Conforme amb el Consell Jurídic Consultiu”, 
en el segon, la d'“oït el Consell Jurídic Consultiu”.» 

 
Per aquest motiu la fórmula aprovatòria del Projecte de Decret, mentre 

no s'haja pronunciat aquest Consell, hauria de recollir totes dues fórmules 
alternatives, a saber: «conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana», en el segon, la d’«oït el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana», incorporant-se al text que s'aprove la que corresponga 
en funció de si s’han atés o no les observacions essencials formulades. 
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A la part dispositiva. 
 
 
Als articles 28 i 29. 
 
Regulen els membres i òrgans, respectivament, dels instituts 

universitaris d'investigació. S'aconsella invertir l'ordre de manera que l'article 
28 enumere primer els òrgans i l'article 29, a continuació, indique qui són els 
membres. 

 
 
A l'article 31.3. 
 
Assenyala aquest article que «En les entitats i fundacions en els fins 

estatutaris de les quals predominen els de caràcter universitari i aquelles en 
les quals la participació majoritària siga de la Universitat Jaume I, aquesta ha 
de tindre majoria de vots. S'han de regular d'acord amb el que establisquen les 
normes pròpies de funcionament, on també es disposarà la persona a qui pot 
correspondre la presidència». 

 
Convindria corregir la terminologia emprada de manera que en comptes 

de «majoria de vots» s'indique «una representació majoritària». 
 
 

A l'article 45.1.a). 
 
Aquest article contempla com a competències del Consell de Govern, en 

relació amb el funcionament i l'estructura de la Universitat, la de proposar o 
acordar la creació i la supressió de facultats i d'escoles superiors i d’escoles 
de doctorat. 
 

Com ja va informar l'Advocacia General de la Generalitat, entre les 
competències del Consell de Govern de la Universitat sí que està la de 
«proposar» però no la d’«acordar» la creació, la modificació i la supressió de 
facultats i d'escoles superiors i d'escoles de doctorat. 

 
La competència per a acordar la creació i la supressió de facultats i 

escoles es realitzarà per Decret del govern, d'acord amb l'article 7 de la Llei 
4/2007. 

 
Aquesta observació és essencial a l'efecte del que es preveu en l'article 

77.3 del nostre Reglament. 
 
 

A l'article 52. 
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L'apartat tercer assenyala que «Les sessions del Claustre tindran la 
màxima difusió». 

 
L'expressió «màxima difusió» és un concepte jurídic indeterminat que 

atorga, en aquest cas, al Claustre, un ampli marge de discrecionalitat per a 
determinar per quin mitjà atorga la màxima difusió a les seues sessions. 

 
Per aquest motiu s'aconsella definir, aclarir i concretar l'expressió, per 

a dotar de claredat la norma.  
 
 

A l'article 69. 
 
Aquest article regula l'elecció del rector o rectora i assenyala 

expressament que és triat per la comunitat universitària […] entre «les 
funcionàries i funcionaris del cos de catedràtics de la universitat en actiu que 
presten serveis a la Universitat Jaume I, a temps complet». 

 
La LOU, en el seu article 20, respecte del nomenament del rector 

estableix el següent: 
 
«El rector serà triat pel Claustre o per la comunitat universitària 

mitjançant elecció directa i sufragi universal, segons indiquen els estatuts de 
cada universitat, entre funcionaris en actiu del Cos de Catedràtics d'Universitat 
que presten serveis en ella. Els estatuts regularan també el procediment per a 
la seua elecció, la duració del seu mandat i els supòsits de la seua substitució 
en el cas de vacant, absència o malaltia». 

 
El fet que els Estatuts projectats limiten l'elecció a rector o rectora 

únicament a les funcionàries i funcionaris del cos de catedràtics de la 
universitat en actiu amb dedicació a temps complet restringeix la possibilitat 
que funcionaris d'aquest cos que presenten els seus serveis a temps parcial 
puguen ser triats. 

 
La crida que fa la LOU a la regulació pels Estatuts no és de les 

condicions d'elecció, sinó del procediment per a l'elecció, la duració del seu 
mandat i els supòsits de la seua substitució en el cas de vacant, absència o 
malaltia. 

 
Per això, s'aconsella fer ús d'una fórmula més àmplia que case amb el 

contingut de la Llei, podent, per exemple, establir el següent: 
 
«El rector o la rectora serà triat per la comunitat universitària…, entre 

funcionàries i funcionaris en actiu del Cos de Catedràtics d'Universitat que 
presten serveis en ella». 
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A l'article 70. 
 
L'apartat 1 estableix que «1. El cessament ordinari de la rectora o rector 

es produeix per compliment del període per al qual va ser triat o per dimissió. 
El cessament extraordinari de la rectora o rector es produeix per aprovació de 
les dues terceres parts dels components del Claustre Universitari en sessió 
expressament constituïda amb el punt únic de l'ordre del dia de convocatòria 
d'eleccions al Rectorat. En els dos casos, la rectora o rector continuarà en 
funcions fins a la presa de possessió de qui l'haja de succeir i s'abstindrà de 
prendre decisions de govern transcendents en aquest període». 

 
Novament ens trobem amb una expressió indeterminada «decisions de 

govern transcendents» que atorga un ampli marge de discrecionalitat a 
l'aplicador de la norma per a determinar quines decisions de govern són 
transcendents i quines no.  

 
En conseqüència, s'aconsella novament aclarir el contingut, perquè en 

aquest cas es tracta més d'una obligació ètica que legal. 
 
 
A l'article 73. 
 
La LOU en el seu article 21, respecte del nomenament de vicerectors 

únicament estableix que «El rector podrà nomenar vicerectors entre els 
professors doctors que presten serveis en la Universitat». 
 

I el precepte projectat assenyala que «El Rectorat designa i nomena els 
vicerectorats entre professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat 
Jaume I i amb dedicació a temps complet». 

 
Novament els Estatuts restringeixen el contingut de la LOU de manera 

que limiten la designació de vicerectors únicament al professorat doctor amb 
vinculació permanent a la Universitat i dedicació a temps complet. 

 
Es reitera l'observació formulada a l'article 69 aconsellant fer ús d'una 

fórmula més àmplia que case amb el contingut de la LOU, com podria ser: 
 
«El Rectorat designa i nomena els vicerectorats entre el professorat doctor 

que preste serveis en la Universitat». 
 

 

A l'article 75. 
 
L'apartat 1, respecte del nomenament de la secretària general, estableix 

que «El Rectorat ha de nomenar per a aquest càrrec a una funcionària o 
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funcionari públic, que preste serveis en la Universitat, pertanyent a cossos per 
a l'ingrés dels quals s'exigeix estar en possessió del títol de doctorat, màster 
universitari, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o equivalent. Si és una 
professora o professor, ha d'estar en possessió del títol de doctorat i tindre 
dedicació a temps complet». (el subratllat és del dictamen) 

 
És a dir, contempla la possessió del títol, entre altres, de màster, per a 

poder ser nomenat secretari o secretària general. 
 
No obstant això, l'article 22 de la LOU, no contempla aquest requisit, ja 

que preveu que «El secretari o la secretària general, que serà nomenat pel rector 
entre funcionaris públics que presten serveis en la universitat, pertanyents a 
cossos per a l'ingrés dels quals s'exigisca estar en possessió del títol de Doctor, 
Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o equivalent, ho serà també del Consell de 
Govern». (el subratllat és del dictamen) 

 
El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix 

l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials estructura els 
ensenyaments universitaris oficials en tres cicles, denominats respectivament 
grau, màster i doctorat. Per això la inclusió del màster com a requisit 
acumulatiu per a ser nomenat secretari o secretària general, vulnera el 
contingut de la LOU, ja que permet que persones que obtinguen aquest títol 
puguen ocupar la Secretaria General quan la LOU no ho contempla. 

 
 
A l'article 78.2. 
 
Aquest article atorga a la Gerència la condició d'alt càrrec en assenyalar 

que «La Gerència, que té la condició d'alt càrrec, s'ha de dedicar a temps 
complet a les funcions que li són pròpies i no pot exercir funcions docents». 

 
La regulació dels alts càrrecs es regula en la Llei 8/2016, de 28 

d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de 
persones amb càrrecs públics no electes, l'article 2 de la qual contempla 
l'àmbit subjectiu d'aplicació, i el Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, 
que desenvolupa la Llei citada. 

 
En conseqüència, aquest Consell estima que seria convenient eliminar 

dels Estatuts la referència a la condició d'alt càrrec de la Gerència tenint en 
compte que la regulació d'aquesta matèria té reserva de llei, no podent els 
Estatuts –en aquest cas– de caràcter reglamentari, regular tals aspectes. 

 
 
A l'article 112.3. 
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Indica que «el professorat emèrit està vinculat a la Universitat Jaume I 
per mitjà d'una relació contractual de caràcter temporal». 

 
No pot obviar-se en aquest punt que la DA 22a de la LOU preveu que 

«Els professors emèrits no seran donats d'alta en el Règim general de la 
Seguretat Social». 

 
 
A la disposició addicional tretzena. 
 
Disposa aquesta disposició que «Sense perjudici de l'existència de 

l'Escola de Doctorat en la qual se centralitzen els actuals estudis de doctorat de 
la Universitat i ateses les necessitats futures de la Universitat, excepcionalment 
i justificadament podran crear-se altres escoles de doctorat seguint el que 
estableixen els articles 12 i 13 d'aquests Estatuts». 

 
L'article 30 del Decret del Consell 24/2009, sobre la forma, l'estructura 

i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat preveu 
que les excepcions, dispenses i reserves a l'aplicació de la norma o algun dels 
seus preceptes, quan no siga possible o adequat regular aquests aspectes en 
l'articulat s'incorporen en les disposicions addicionals. 

 
En el present cas, atés que es tracta de crear, amb caràcter excepcional, 

altres escoles de Doctorat, aquest Consell aconsella incorporar el contingut 
d'aquesta disposició en la part dispositiva de la norma, article 16 i següents. 

 
 
A l'annex.  
 
L'annex incorpora els Estatuts de la Universitat.  
 
De conformitat amb el que preveu l'article 35 del Decret 24/2009, 

haurà de titular-se. I davall d’aquesta indicació se situarà el títol, centrat. 
 
A més, i com ja s'ha indicat en les observacions de caràcter general, 

l'annex conté una part expositiva que ha d'eliminar-se, perquè aquesta ja està 
incorporada en el Decret que aprova els Estatuts. 

 
 
D) Observacions de caràcter gramatical. 
 
Totes les referències al «decret» hauran de fer-se amb majúscula inicial. 
 
En la disposició addicional segona del Decret aprovatori falta un punt i 

seguit. 
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III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 

Que el Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de la 
Universitat Jaume I és conforme amb l'ordenament jurídic, sempre que 
s'atenga l’observació essencial formulada. 

 
 
V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 

 
 
 València, 12 de maig de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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

 
 

Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen expediente 
250/2021 aprobado por el Pleno del Consejo de 12 de mayo 2021, y relativo 
al Proyecto de Proyecto de Decreto del Consell, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universitat Jaume I de Castelló. 
 

Discrepo respetuosamente de la observación general IV que se realiza 
en el Dictamen, relativa a la obligatoriedad de composición equilibrada de los 
diferentes órganos colegiados que se prevén en los Estatutos, con fundamento 
en los siguientes motivos: 
 

En primer lugar, el Consejo llama la atención sobre la omisión de una 
referencia a la composición equilibrada de mujeres y hombres, en los órganos 
colegiados. A juicio del Consejo, debe recogerse expresamente que los órganos 
deben respetar el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, y 
lo hace, curiosamente, desde la mención del art. 13 in fine de la LOU. 

 
Dicho precepto establece cuales son los órganos necesarios que deben 

establecerse en los Estatutos de las universidades públicas. Y así, distingue 
entre órganos colegiados y unipersonales. Además, tal precepto consagra el 
principio de sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, para la elección 
de los representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria 
en el Claustro Universitario, Juntas de Facultad o Escuela y los Consejos de 
Departamento. E indica que las normas electorales deberán propiciar, en los 
órganos colegiados, la presencia equilibrada entre mujeres y hombres. 

 
Como se puede advertir, la previsión de la LOU, en cuanto a “propiciar” 

la presencia equilibrada entre mujeres y hombres, se refiere al contenido de 
las normas electorales que regulen la composición de los órganos colegiados. 
Y tal obligación –“propiciar”-, como expresamente se indica, debe contenerse 
en las citadas normas electorales, y respecto a órganos colegiados que deban 
seguir, para su configuración, un proceso electivo. Así, el contenido del art. 
13 de la LAU no afecta a todos los órganos colegiados de la Universidad, sino 
únicamente a aquellos cuya configuración requiera de un proceso electoral. 
El precepto es meridiano: “los estatutos establecerán las normas electorales 
aplicables, las cuales deberán propiciar en los órganos colegiados la presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres”. Sencillamente, “las cuales” se refiere a 
las normas electorales. Por lo que el deber de propiciar presencia equilibrada 
tiene como objetivo los órganos colegiados sometidos a normas electorales. 

 
Sin embargo, la mayoría de este Consell ha considerado que desde el 

textual del art. 13 LAU se establece una obligación de composición equilibrada 
para todos los órganos colegiados previstos en los Estatutos, y no sólo los que 
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requieren de la aplicación de normas electorales para su composición. Así, la 
mayoría del Consell “interpreta” dicho precepto orillando el sentido propio de 
sus palabras. Y por muy loable que pueda resultar la intención y finalidad de 
“interpretar” el precepto, la norma es lo suficientemente clara como para que 
la vía interpretativa le esté vedada a este Consell como cobertura a situaciones 
diferentes no previstas en el mismo. 

 
Cuestión diferente sería plantear la obligatoriedad de una composición 

equilibrada de mujeres y hombres en todos los órganos colegiados, pero no a 
partir del art. 13 LOU -que dice lo que dice, y no lo que se pretende por parte 
de la mayoría de este Consell-, sino desde la doctrina -igualmente en via de 
interpretación-, que viene manteniendo la mayoría del Consell respecto a la 
obligatoriedad de la “composición equilibrada” de mujeres y hombres en todo 
órgano colegiado y comisión, sea cual fuere la naturaleza del órgano -electiva 
o por designación-, o ejerza, o no, facultades jurídico-públicas. Una doctrina 
que considero jurídicamente insostenible, como he reiterado en numerosos 
votos particulares y mantendré en el presente. 

 
Y siendo cierto que en los Estatutos dictaminados no todos los órganos 

colegiados tienen la previsión de composición equilibrada, este Consejero no 
considera necesario que la mención conste expresamente en la norma, como 
apercibimiento expreso de cumplimiento del ordenamiento jurídico, respecto 
al criterio general del art. 14 Ley 3/2007, de Igualdad. Que no se mencione 
expresamente en la norma que en la composición de esos órganos se 
procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres, no implica, en 
modo alguno, presunción de incumplimiento de tal previsión, pues la 
recomendación opera sin que sea necesario consignarlo expresamente en la 
norma. Está establecido en la ley, y por tanto, reiterar lo que indica la ley es 
redundante e innecesario. 
 

Pero, además, la previsión de “procurar” hace referencia al momento del 
nombramiento o la designación de personas para constituir o formar parte de 
órganos o instituciones. No es una exigencia relativa a la configuración del 
órgano colegiado, sino que su cumplimiento es sugerencia o recomendación 
dirigida a quienes tienen que realizar los nombramientos, en el momento de 
realizarlos. Por tanto, el cumplimiento del criterio general del art. 14 de la Ley 
de Igualdad corresponde a quien efectúe los nombramientos, no al órgano en 
sí mismo. 
 

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

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

Poderes Públicos”, concreta el criterio general del art. 14, sobre la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres para el nombramiento -por parte de los 
poderes públicos- de cargos de responsabilidad. Textualmente indica que “los 
poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de 
responsabilidad que les correspondan”. Igualmente, la LV 9/2003 de Igualdad,  
art. 10, utiliza idéntica literalidad en la acción de procurar la representación 
paritaria de mujeres y hombres: “Les Corts Valencianes y el Consell de la 
Generalitat procurarán en el nombramiento o designación de personas, para 
constituir o formar parte de órganos o instituciones, que exista una presencia 
paritaria de mujeres y hombres”. Si la LV Igualdad y la LO Igualdad utilizan el 
término “procurar” habrá que impetrar en el significado concreto del término 
“procurar”, escogido tanto por el legislador básico estatal como el autonómico, 
y si guarda coherencia con el valor jurídico del “criterio general de actuación” 
del art. 14.4 de la misma ley orgánica. 
 

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

 
La Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 10 de mayo de 2016, 

en su Fundamento Jurídico Séptimo, indica que “El criterio de la preferencia 
de las mujeres a igualdad de méritos no opera con rígido automatismo como 
una norma universal de obligado e incondicionado desplazamiento de los 
aspirantes varones, pero sí que opera como un principio rector de la decisión 
que exige que se expliquen cumplidamente, caso por caso, las razones por las 
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que se prescinde casuísticamente de esa regla”. Tal pronunciamiento se reitera 
en la Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, número 1136/2017 de 27 
de junio de 2017 que fue objeto de Recurso de Amparo ante el Tribunal 
Constitucional, donde se invocaba la vulneración del derecho fundamental a 
no ser discriminada por razón de sexo, prohibición constitucional del inciso 
segundo del artículo 14 CE, por inaplicación de las medidas de acción positiva 
en favor de la mujer. El Tribunal Constitucional, en su Auto 119/2018, de 13 
de noviembre de 2018, inadmitió dicho Recurso de Amparo al considerar que 
no existía vulneración del derecho fundamental invocado. El mismo Auto, 
sobre la representación equilibrada de mujeres y hombres en los tribunales u 
órganos técnicos de selección, con cita de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 13/2009 de 19 de enero, indica que la cláusula de reserva se 
interpretará “como garantía de que, respecto de los miembros de tales órganos 
de selección, cumplirá siempre con los principios constitucionales de mérito y 
capacidad (art. 103.3 CE) pues si ello no fuera posible puntualmente deberá 
romperse con la regla de proporción equilibrada en la constitución del órgano”1. 

 
Dicho planteamiento ha sido el seguido en numerosos 

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

                     
1 El citado Auto del Tribunal Constitucional indica: ““No forma parte del contenido esencial del art. 14 CE un 

teórico derecho fundamental a que se superen las situaciones de desigualdad histórica con la adopción de 

medidas específicas con este fin. Si bien tales medidas pueden implementarse, ello ha de hacerse dentro de los 

límites estrictos que marca nuestra doctrina; de lo contrario dichas medidas serán discriminatorias y por ello 

inconstitucionales. El derecho a la no discriminación del art. 14 CE no opera, pues, como fundamento de las 

medidas correctoras de la desigualdad material, aunque sí interviene activamente para la erradicación de las 

causas jurídicas que han determinado esta última. Se erige dicho art. 14 CE, más bien, en el límite de dichas 

medidas correctoras. El fundamento constitucional para la adopción de las diversas medidas de acción positiva 

se encuentra, distintamente, en el art. 9.2 CE (…)” 

“Las medidas de acción positiva que pudieran fijarse en el acceso y la promoción del empleo en la función 

pública, no pueden dictarse ni ser aplicadas al margen de los principios constitucionales de mérito y capacidad 

(art. 103.3 CE) que se integran en el contenido del derecho fundamental de acceso a un cargo público en 

condiciones de igualdad (art. 23.2 CE). Y conforme al ordenamiento de la Unión europea que nos vincula y es 

fuente a su vez de interpretación de nuestros derechos fundamentales (art. 10.2 CE), tampoco es posible 

establecer un sistema de selección en el empleo que otorgue una preferencia automática a la mujer, sin articular 

reglas en ese procedimiento que garanticen el examen de todas las circunstancias personales de los candidatos, 

susceptibles de ser tenidas en cuenta en la ponderación de los méritos exigidos (cláusula de apertura). 

Esta tesis de la recurrente —en este punto de su queja de vulneración del artículo 14 CE— es que a igualdad de 

méritos y sin ninguna otra consideración, la plaza debió serle otorgada por vía de acción positiva o 

discriminación inversa. Así planteado, sin embargo, resulta contrario a la Constitución y al ordenamiento de la 

Unión Europea (…) la acción positiva que se solicita en la demanda se sustenta en un automatismo que prescinde 

indebidamente de los principios constitucionales, y del derecho de la Unión Europea, de mérito y capacidad”. 
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la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 29 diciembre de 2016, la 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 29 de diciembre 2016. 
 

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

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

 
En por ello que considero que la observación altera el contenido del art. 

13 LAU, art. 14 L.O. de Igualdad, y art. 10 L.V. de Igualdad. 
 

En Valencia, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno 
 
 
 
 
 

 
Enrique Fliquete Lliso 

Consejero Vicepresidente 


