
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen  487/2021 
Expedient  450/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 28 de juliol de 2021, sota la Presidència de 

l’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 6 de juliol de 2021 (Registre 

d'entrada de 13 de juliol), el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria d'Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital, sobre l'Avantprojecte de llei del Consell 
de modificació de la Llei 7/2008, de 13 de juny, de reconeixement de la 
Universitat Internacional Valenciana. 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
 
Únic. El 6 de juliol de 2021 la consellera d'Innovació, Universitats, 

Ciència i Societat Digital va remetre l'Avantprojecte de llei del Consell de 
modificació de la Llei 7/2008, de 13 de juny, de reconeixement de la 
Universitat Internacional Valenciana. 

 
L'expedient administratiu remés s'integra, fonamentalment, de 

l'informe de necessitat i oportunitat, de la Resolució d'inici del procediment, 
dels informes sobre repercussió econòmica i altres informes i tràmits 
procedimentals requerits per la normativa d'aplicació. 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Naturalesa del dictamen. 
 
L'article 10.2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 19 de 

desembre, preveu que el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana serà preceptivament consultat quan es tracte d'avantprojectes de 
lleis elaborats per l'Administració Autonòmica. 

 
Tractant-se, en el present cas, de l'Avantprojecte de llei del Consell de 

modificació de la Llei 7/2008, de 13 de juny, de reconeixement de la 
Universitat Internacional Valenciana, la consulta resulta preceptiva. 
 
 

Segona. Procediment d'elaboració del Projecte. 
 
En la tramitació del procediment s'han complit els tràmits essencials 

exigits per l'article 42 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, per 
a l'elaboració dels avantprojectes de lleis. 

 
Consta la Resolució d'inici del procediment d'elaboració de 

l'Avantprojecte de llei de 16 de febrer de 2021. 
 
Consta l’Informe de necessitat de la norma de 25 de gener de 2021 

realitzat per la directora general d'Universitats. 
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La memòria econòmica d'11 de febrer de 2021 de la directora general 

d'Universitats conclou afirmant que «la seua aplicació no comporta despesa, 
no tindrà cap incidència pressupostària per a la Generalitat, tant en el present 
exercici pressupostari com en els futurs que s'aplique». 

 
S'ha emés un informe de competitivitat i de no remissió a la Comissió 

Delegada del Consell. 
 
Consta l’Informe d'impacte per raó de gènere de la directora general 

d'Universitats de 17 de febrer de 2021, d'infància i adolescència i d'impacte 
en famílies nombroses de 18 de febrer de 2021, realitzats per la directora 
general d'Universitats. 

 
S'ha emés per la directora general d'Universitats un informe sobre la 

consulta prèvia realitzada de data 17 de febrer de 2021. 
 
El director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 

i el Cap de Servei d'Informàtica van emetre un informe el 8 de març de 2021. 
 
L'Advocacia de la Generalitat va emetre un informe el 25 de març de 

2021. 
 
Consta certificat del Consell Valencià d’Universitats i de Formació 

Superior de 24 de febrer de 2021 i de la Conferència General de Política 
Universitària de 17 de juny de 2021. 

 
S'ha emés un informe de la sotssecretària de 5 de maig de 2021. 
 
 
Tercera. Estructura i contingut del Projecte. 
 
El text del Projecte consta d'un preàmbul, un article únic, una 

disposició addicional única, una disposició final única i un annex. 
 
 
Quarta. Observacions al text del Projecte. 
 
Atés que el text remés sols té per objecte canviar la denominació de la 

Universitat Internacional i la seua forma de finançament, aquest Consell no 
efectua cap objecció jurídica respecte a la precitada modificació. 

 
En definitiva, l'Avantprojecte de llei del Consell de modificació de la Llei 

7/2008, de 13 de juny, de reconeixement de la Universitat Internacional 
Valenciana, és conforme amb l'ordenament jurídic. 
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III 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 
Que l'Avantprojecte de llei del Consell de modificació de la Llei 7/2008, 

de 13 de juny, de reconeixement de la Universitat Internacional Valenciana 
és, en general, conforme amb l'ordenament jurídic. 

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

 
 
 València, 28 de juliol de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


