
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen  503/2021 
Expedient  472/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 3 d’agost 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 V. H. de 21 de juliol de 2021 
(Registre d'entrada de 22 de juliol), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, sobre el Projecte 
de decret del Consell d'aprovació de l'Estatut de l'Institut Valencià 
d'Estadística. 

 
 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortiz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
 

Únic. El 21 de juliol de 2021 el conseller d'Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball va remetre el Projecte de decret del Consell 
d'aprovació de l'Estatut de l'Institut Valencià d'Estadística. 

 
L'expedient administratiu remés s'integra, fonamentalment, per l'acord 

d'iniciació, consulta pública prèvia, memòria econòmica i justificativa, 
informes sobre repercussió econòmica i altres informes i tràmits 
procedimentals requerits per la normativa d'aplicació. 
 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 

Primera. Naturalesa del dictamen. 
 
L'autoritat consultant ha instat el dictamen amb caràcter preceptiu, a 

l'empara del que disposen els articles 10.4 de la Llei de la Generalitat 
10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, en relació amb el Projecte de decret del Consell pel 
qual s'aprova l'Estatut de l'Institut Valencià d'Estadística. 
 
 
 

Segona. Procediment d'elaboració del Projecte. 
 
L'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, regula el 

procediment per a l'elaboració dels Reglaments, i s’han complit en general els 
tràmits essencials exigits en aquest. 

 
El procediment es va iniciar per Resolució del conseller d'Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de 16 de març de 2021. 
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L'Informe de necessitat i oportunitat de la norma s'ha realitzat per la 
directora general d'Emprenedoria i Cooperativisme l'11 de maig de 2021 i la 
memòria econòmica va ser elaborada per la directora general d'Emprenedoria 
i Cooperativisme el 8 de juliol de 2021. 

 
Consta l’Informe preceptiu de Coordinació Informàtica realitzat pel 

sotssecretari general de Sistemes d'Informació Departamentals i pel director 
general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de 19 de maig de 
2021. 

 
S'han emés informes d'impacte per raó de gènere i d'impacte en la 

normativa en la infància, adolescència i família d'11 de maig de 2021 
realitzats per la directora general d'Emprenedoria i Cooperativisme, en els 
quals s'indica que la norma projectada manca d'impacte sobre aquests 
col·lectius. 

 
En relació amb aquests informes, recordem el que ja ha dit aquest 

Consell en dictàmens anteriors sobre projectes normatius, no podem deixar 
de recordar, que perquè els informes d'impacte resultaren veritablement 
efectius haurien 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. Pel que 
respecta a l'informe d'impacte de gènere la llei d'igualtat de la Comunitat 
Valenciana 9/2003, de 2 d'abril en el seu article 4 bis) regula els informes 
d'impacte de gènere: «Els projectes normatius incorporaran un informe 
d'impacte per raó de gènere que s'elaborarà pel departament o centre directiu 
que proposa l'avantprojecte de llei o projecte de norma, pla o programa d'acord 
amb les instruccions i directrius que dicte l'òrgan competent en la matèria, i 
haurà d'acompanyar la proposta des de l'inici del procés de tramitació». 

 
La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i polítiques Inclusives amb 

competències en aquesta matèria ha elaborat una guia, que figura en la 
pàgina Web, que ha d'acompanyar-se en els projectes normatius, en la qual 
es contemplen uns continguts que per descomptat no s'han incorporat a 
l'informe d'impacte de gènere que consta en l'expedient.  

 
S'ha concedit audiència a les conselleries afectades i l’Informe de la 

directora general d'Emprenedoria i Cooperativisme relatiu a les al·legacions 
formulades de 15 de juny de 2021. 

 
La secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública va emetre 

un informe el 2 de juliol de 2021. 
 
La directora general de Pressupostos va emetre un informe favorable el 

6 de juliol de 2021. 
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I l’Advocacia de la Generalitat va emetre un informe el 20 de juliol de 
2021. 
 
 
 

Tercera. Estructura i contingut del Projecte. 
 
El text del Projecte consta d'un preàmbul, catorze articles, cinc 

disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició 
derogatòria i quatre disposicions finals. 
 
 
 

Quarta. Observacions al text del Projecte. 
 
 

Al preàmbul. 
 
D'acord amb el que disposa l'article 10 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, la part expositiva haurà de 
denominar-se preàmbul. 

 
D'altra banda en indicar que l'Institut Valencià d'Estadística ha sigut 

creat per la Llei 3/2020, de 30 de desembre, i és recomanable, atesa la gran 
extensió de la norma a la qual es remet el precepte, que s'incloga el precepte 
en el qual es crea l'Institut, expressant que ha sigut creat per l'article 114 de 
la Llei 3/2020, de 30 de desembre. 

 
 
Observacions a l'articulat 

 
 

Article 1 Naturalesa jurídica i adscripció 
 
Aquest precepte regula la naturalesa jurídica i l'adscripció de l'Institut 

Valencià d'Estadística. 
 
En el número 3 enumera la normativa per la qual es regirà. 
 
La referència al fet que es regirà per «aquest Estatut» efectuada al final 

de l'última línia ha de ser suprimida atés que ja es fa referència a «aquest 
Estatut» en la segona línia del precepte. 
 
 

Article 2 Competències i funcions 
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Aquest precepte desenvolupa les competències i funcions de l'Institut 

Valencià d'Estadística però no incorpora en el contingut dels seus informes 
l'obligatorietat d'incloure sistemàticament la variable de sexe en les 
estadístiques, enquestes i recollida de dades que es duguen a terme. Així com 
establir i incloure en les operacions estadístiques nous indicadors que 
possibiliten un millor coneixement de les diferències en els valors, rols, 
situacions, condicions, aspiracions i necessitats de dones i homes per a poder 
explotar aquestes dades, de manera que es puguen conéixer les diferents 
situacions de dones i homes en els àmbits d'intervenció, tal com es regula en 
l'article 20 de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes. Aquest article constitueix regulació de les condicions 
bàsiques d’igualtat, tal i com indica l'apartat primer de la disposició final 
primera de la citada Llei orgànica 3/2007, que estableix que «Els preceptes 
continguts en el títol preliminar, el títol I, el capítol I del títol II, els articles 28 a 
31 i la disposició addicional primera d'aquesta Llei constitueixen regulació de 
les condicions bàsiques que garanteixen la igualtat de tots els espanyols en 
l'exercici dels drets i el compliment dels deures constitucionals, d'acord amb 
l'article 149.1.1a de la Constitució». 

 
Aquesta observació es fa extensible a la lletra a) de l'apartat 3.2 de 

l'article 7 del Projecte de decret. 
 
L’observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament 

d'aquest Consell. 
 
D'altra banda, aquest article 2 regula en el seu apartat 1 les 

competències i funcions, que són les previstes en l'article 36.6 bis 2 de la Llei 
d'Estadística de la Comunitat Valenciana. I en el seu apartat 2 regula noves 
funcions que no estan previstes en aquesta Llei i, conseqüentment, en 
ampliació del que disposa aquesta, la qual cosa es troba vedat a una norma 
reglamentària com és la projectada, que únicament pot desenvolupar la llei 
però no modificar-la. 
 
 Per això, haurà de reestructurar-se el precepte, de manera que la lletra 
i) de l'apartat 2 passe a ser la lletra h) de l'apartat 1. I l'apartat 2 haurà 
d'encapçalar-se amb la següent expressió o similar: «En el desenvolupament 
de les seues funcions podrà realitzar les següents comeses: …..», mantenint la 
resta dels seus apartats excepte, com s'ha dit, la lletra i). 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre 
Reglament. 
 
 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte de decret del Consell d'aprovació de l'Estatut de l'Institut 

Valencià d'Estadística és conforme amb l'ordenament jurídic, sempre que es 
respecten les observacions essencials efectuades. 

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

 
 
 València, 3 d’agost de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SR. CONSELLER D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL.  


