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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 22 de setembre 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 majoria, el 

dictamen següent, el qual duu els vots 

particulars corresponents: 

 
 
 

 
 
 De conformitat amb la comunicació de V. H., de 28 de juliol de 2021 
(Registre d'entrada, 29 de juliol ), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
de Justícia, Interior i Administració Pública, per a elaborar el Projecte de 
decret, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica 
gratuïta (Exp. Ref. «Servei de Coordinació 25/2021», de la Conselleria 
consultant). 
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I 

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

Primer. La Consulta tramitada. 
 
 La persona titular de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració 
Pública, per ofici de 28 de juliol de 2021, que es va registrar d'entrada per 
aquest Òrgan consultiu el dia 29 del mateix mes i any, va remetre l'expedient 
amb les actuacions, i precedit d'un índex dels documents, en format de 
document portàtil i per mitjà de l'Oficina de Registre Virtual de les Entitats 
Locals (ORVE) i el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR), per a Dictamen 
per aquesta Institució consultiva, en aplicació del que disposa l'apartat 4t de 
l'article 10 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 L'expedient es refereix al procediment d'elaboració d'una disposició 
administrativa, d'àmbit autonòmic i de rang reglamentari: el Reglament 
d'assistència jurídica gratuïta, del qual convé deixar aquest que és una 
regulació que incideix directament en un dret fonamental: el dret de defensa 
dels qui no disposen de recursos suficients per a litigar (articles 24 i 119 CE). 
 
 

Segon. Documentació remesa. 
 
 La consellera titular de la Conselleria amb competència en matèria de 
justícia va acordar iniciar el procediment d'elaboració d'aquest Reglament 
d'assistència jurídica gratuïta, en la resolució de 16 de juliol de 2019, 
encomanant la seua elaboració a la Direcció General de Reformes 
Democràtiques i Accés a la Justícia, i la seua tramitació a la Sotssecretaria 
de la mateixa Conselleria. 
 
 La citada Direcció General va elaborar l'informe sobre la necessitat i 
oportunitat d'elaborar el projecte normatiu, el 9 d'agost de 2019, el text del 
qual es va sotmetre al tràmit d'audiència i informació pública mitjançant la 
publicació de l'anunci pertinent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
núm. 8625, de 2 de setembre (pàgina 39206), la correcció d'errors de la qual 
es va publicar en el DOGV núm. 8627, del dia 4 del mateix mes (pàgina 
39336). 
 
 Van formular al·legacions o suggeriments entre els mesos de setembre 
de 2019 i de febrer de 2020: el Comité d'Entitats Representatives de Persones 
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amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV), l'Il·lustre Col·legi 
de Procuradors dels Tribunals de València, l'Il·lustre Col·legi de Procuradors 
d'Alacant, el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, la coordinadora de la 
Federació d'Ecologistes en Acció del País Valencià i l'Associació de Perits 
col·laboradors amb l'Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana. 
 
 També van ser consultades les sotssecretaries de la Presidència, de les 
vicepresidències i de les conselleries en què s'estructura l'Administració 
autonòmica del Consell de la Generalitat. 
 
 Consten els informes de la Direcció General de Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions, de la Direcció General d'Infància i 
Adolescència, de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, de la Subdirecció General de Modernització de la 
Justícia, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb 
l'Administració de Justícia, que van ser objecte d'anàlisi i de valoració pel 
Centre directiu responsable de la tramitació, en el seu extens informe datat 
el dia 2 de desembre de 2020. 
 
 Es van incorporar a les actuacions l'informe d'avaluació d'impacte de 
gènere, l'informe sobre l'impacte en la infància, l'adolescència i la família, 
l'informe de competitivitat i l'informe sobre els grups d'interés, que revela que 
van ser consultats i es van celebrar diverses reunions amb representants de 
l'Administració autonòmica i del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, del 
Consell Valencià de Col·legis de Procuradors i dels Col·legis d'Advocats d'Alcoi, 
Alacant, Alzira, Castelló, Elx, Sueca, Orihuela i València. 
 
 La Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia va 
elaborar la memòria econòmica, amb data 2 de desembre de 2020, la memòria 
complementària, datada el dia 15 de gener de 2021, així com una fitxa de 
l'impacte pressupostari i un informe que intenta comparar les bases 
econòmiques i els mòduls d'indemnització per les actuacions de justícia 
gratuïta de les comunitats autònomes, en el qual es ressalten les dificultats 
que comporta concretar aquesta comparació. 
 

En tot cas, des de la perspectiva de la despesa pública, en aquesta fitxa 
d'impacte pressupostari es detallen les aplicacions pressupostàries i els 
imports anuals acumulats que, per a l'exercici de 2022, es quantifiquen en 
40.829.200, 6.313.900, 1.275.000, 55.000, 50.000, 150.000 i 30.000 euros. 
 
 La Direcció General de Pressupostos de la Conselleria amb competència 
en matèria d'hisenda pública va subscriure el seu informe favorable, el 25 de 
gener de 2021. L'Advocacia General de la Generalitat va emetre el seu informe 
amb data 3 de maig de 2021, amb diverses recomanacions i suggeriments. 
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 D'aquesta manera, la Direcció General de Reformes Democràtiques i 
Accés a la Justícia va emetre un informe específic, datat el dia 21 de juny de 
2021, en el qual s'analitzen amb detall les crítiques, les recomanacions i les 
propostes que havia realitzat l'Advocacia General de la Generalitat en el seu 
informe. 
 
 Quan la persona titular de la Conselleria amb competència en matèria 
de justícia havia sol·licitat el parer d'aquesta Institució consultiva, en ofici de 
28 de juliol de 2021, la titular de la Presidència del Consell Valencià de 
Col·legis d'Advocats va sol·licitar audiència davant aquesta Administració 
Consultiva, en la seua carta de 29 de juliol del mateix any, de manera que la 
Secretaria del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per 
delegació de la Presidència i en ofici de 30 de juliol de 2021, li va concedir deu 
dies per al tràmit, la qual cosa va possibilitar que la Presidència del Consell 
Valencià de Col·legis d'Advocats poguera formular les seues al·legacions, 
datades el 16 d'agost de 2021, que es van remetre per mitjà de correu 
electrònic que es va rebre i va ser registrat el dia 23 d'agost del mateix any, 
en el qual s'exposen possibles excessos competencials o errors en els articles 
7.1, 14.4, 15.1, 16.5, 23.4, 23.5, 47.3 i 51.2, així com una omissió en la qual 
hauria incorregut l'annex II del text del Projecte de Reglament d'assistència 
jurídica gratuïta. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 

Primera. Sobre el caràcter de la sol·licitud i de l'emissió del 
dictamen. 
 
 La persona titular de la Conselleria competent en matèria de justícia ha 
remés la consulta a aquesta Institució consultiva, de conformitat amb el que 
disposa l'article 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 efecte, aquest precepte conté la preceptivitat de la consulta a 
aquesta Administració consultiva en relació amb els expedients que versen 
sobre els «Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es 
dicten en execució de lleis i les seues modificacions», la qual cosa comporta la 
consulta preceptiva a aquest Òrgan consultiu en relació amb els denominats 
«reglaments executius», és a dir, amb els projectes normatius d'aquelles 
disposicions de caràcter general, i de simple rang reglamentari, que tenen per 
finalitat el desenvolupament i complement d'una o diverses disposicions de 
rang de llei, si bé aquest desenvolupament podrà ser general o parcial, sense 
perjudici que igualment puga haver-se elaborat amb una major o menor 
extensió o densitat normativa. 
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 Com aclareix el Tribunal Suprem, en la Sentència que va dictar el dia 4 
de juny de 2020: «Ha de recordar-se, a aquest efecte, que l'objectiu de tot 
desenvolupament reglamentari no és un altre que complementar el que 
s'estableix en la Llei. És a dir, el reglament no pot limitar-se a repetir el que 
s'estableix en la norma de rang legal, sinó que la seua tasca és desenvolupar 
el que s'estableix en aquesta, completant els aspectes necessaris per a la 
correcta aplicació del que es disposa en la Llei. És perfectament normal i 
conforme a la llei un cert contingut innovador sempre que hi haja habilitació 
sobre aquest tema. I així ho ha declarat el Tribunal Suprem en Sentències de 
22/06/2004, 18/11/2005, 09/07/2018 i 23/02/2010,» en les quals ha 
sostingut que: «(...) el reglament executiu, com a complement indispensable de 
la llei, pot explicitar regles que en la Llei estiguen simplement enunciades i pot 
aclarir preceptes de la mateixa que siguen imprecisos, de manera que el 
Reglament pot anar més enllà de ser pur executor de la Llei, a condició que el 
comportament de l'Administració siga conforme amb la Constitució i amb la 
resta de l'ordenament jurídic». 
 
 El Centre directiu encarregat de l'elaboració d'aquest Projecte de decret, 
del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica gratuïta, va 
ser la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, a la 
qual correspon organitzar, executar i verificar l'assistència jurídica gratuïta, 
de conformitat amb el que disposa la normativa estatal i autonòmica 
valenciana, com indica l'article 10.2 del Reglament orgànic i funcional de la 
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, que es va aprovar 
mitjançant el Decret del Consell 172/2020, de 30 d'octubre. 
 
 Segona. El marc normatiu de l'assistència jurídica gratuïta. 
 
 L'article 119 de la Constitució determina que la justícia serà gratuïta 
quan així ho dispose la llei i, en tot cas, respecte dels qui acrediten 
insuficiència de recursos per a litigar, per la qual cosa resulta evident la 
relació entre el dret constitucional a l'assistència jurídica gratuïta dels qui 
manquen de recursos econòmics per a litigar (article 119 CE) i el dret 
constitucional a la tutela judicial efectiva (article 24 CE), la qual cosa el propi 
Tribunal va posar en relleu promptament (STC 138/1988) i després ha 
continuat declarant (SSTC 117/1998 i 128/2014). 
 
 Per això, també s'ha afirmat que el dret a la gratuïtat de la justícia, 
previst i garantit en l'article 119 CE, constitueix un dret instrumental respecte 
del dret constitucional d'accés a la jurisdicció (STS de 30 de juny de 2011), 
sent el poder judicial un dels tres clàssics poders de l'Estat (articles 117 i 
següents CE). A més, el dret a la justícia gratuïta es concep com un dret de 
configuració legal i prestacional (STC 217/2007), que igualment haurà de 
respectar la distribució constitucional de competències entre l'Estat i les 
comunitats autònomes (STC 97/2001), i sempre correspondrà al titular de 
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l'acció l'obligació d'instar el procediment pertinent per al reconeixement del 
benefici d'assistència jurídica gratuïta (STS d'11 de juny de 2013). 
 
 En l'àmbit de la legislació de l'Estat, sense perjudici de les remissions 
puntuals contingudes en la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder 
Judicial, el dret o el benefici d'assistència jurídica gratuïta es contempla en la 
Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, que va ser 
modificada mitjançant la Llei 16/2005, de 18 de juliol, per la qual es modifica 
la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, per a regular 
les especialitats dels litigis transfronterers civils i mercantils a la Unió 
Europea, i mitjançant la Llei 2/2017, de 21 de juny. 
 

Aquesta disposició legal de l'Estat ha sigut desenvolupada aquest 
mateix any, mitjançant el Reglament d'assistència jurídica gratuïta aprovat 
per mitjà del Reial decret 141/2021, de 9 de març, que ha procedit a la 
derogació expressa de l'anterior Reglament estatal, que havia sigut aprovat 
mitjançant el Reial decret 996/2003, de 25 de juliol. 
 
 En l'esfera de la legislació autonòmica, hem de partir de l'enunciat de 
l'article 49.1.36 del nostre Estatut d’Autonomia, després de la seua reforma 
que va portar a efecte la Llei orgànica 1/2006, de 10 d'abril, en virtut del qual 
la Generalitat assumeix la competència exclusiva quant a l'Administració de 
Justícia, sense perjudici del que disposa el desenvolupament de l'article 
149.1.5a de la CE, al que ha d'afegir-se que l'apartat 3r de l'article 36 del 
mateix Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat totes les facultats en 
matèria de provisió de mitjans personals, materials i econòmics per a 
l'Administració de Justícia, així com l'ordenació dels serveis de justícia 
gratuïta, de possible prestació directa o, si és el cas, en col·laboració amb els 
col·legis professionals d'advocats, i altres associacions professionals, en 
l'apartat 5é del mateix precepte. 
 

Amb ancoratge en aquestes previsions estatutàries, la Generalitat va 
aprovar un primer Reglament d'assistència jurídica gratuïta mitjançant el 
Decret del Govern Valencià 299/1997, de 9 de desembre, que es va aprovar 
després del parer que va emetre aquesta Institució consultiva en el seu 
Dictamen 205/1997. Aquest Reglament va ser derogat i substituït pel 
Reglament anàleg que va ser aprovat mitjançant el Decret del Govern Valencià 
29/2001, de 30 de gener, sobre el projecte normatiu del qual s'havia 
pronunciat aquest Consell Jurídic Consultiu en el Dictamen 524/2000. 
 
 El tercer Reglament valencià d'assistència jurídica gratuïta va ser 
aprovat per mitjà del Decret del Consell 17/2017, de 10 de febrer, que va 
derogar l'anterior i que en el seu moment es va aprovar oït el Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana (Dictamen 51/2017). 
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 Aquesta última disposició reglamentària quedarà derogada, si escau, 
quan s'aprove el projecte normatiu que ara s'ha remés a dictamen, que serà 
la quarta regulació d'aquest dret constitucional en seu autonòmica, i que 
d'altra banda es va planificar explícitament en el primer lloc de les iniciatives 
reglamentàries de la Conselleria competent en matèria de justícia per a l'any 
2021, segons el Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2021 
i projectes normatius subjectes a avaluació, que es va aprovar mitjançant 
l'acord del Consell de 29 de desembre de 2020. 
 

Tercera. Procediment d'elaboració. 
 
 Aquest Projecte de decret, del Consell, pel qual es pretén aprovar el 
Reglament d'assistència jurídica gratuïta, ha sigut elaborat, amb caràcter 
general, seguint el procediment i els tràmits que es regulen i perfilen en 
l'article 43 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, 
que va ser objecte de desenvolupament reglamentari per mitjà del Decret del 
Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 
 D'altra banda, aquesta regulació es va completar, quant a l'impuls i 
foment del dret de participació ciutadana en els procediments d'elaboració de 
disposicions normatives, mitjançant les oportunes previsions de la Llei de la 
Generalitat 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació 
ciutadana de la Comunitat Valenciana, i, respecte de l'exercici de la potestat 
reglamentària per part de les diferents administracions públiques, mitjançant 
la regulació bàsica que contempla l'exercici de la potestat reglamentària i els 
principis de bona regulació que es formulen en els articles 128 i següents de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
 La persona titular de la Conselleria amb competència en matèria de 
justícia va encarregar l'elaboració d'aquest Projecte de decret, del Consell, pel 
qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica gratuïta, a la Direcció 
General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia de la mateixa 
Conselleria. 
 
 Consten en les actuacions l'informe sobre la necessitat i oportunitat 
d'elaborar el projecte normatiu, la memòria econòmica, l'informe que va 
complementar la memòria econòmica anterior i els informes previstos en la 
legislació sectorial sobre administració electrònica, sobre igualtat entre les 
dones i els homes, sobre la repercussió del projecte en la infància, en 
l'adolescència i en el règim jurídic de les famílies nombroses, i sobre 
competitivitat empresarial. 
 
 Ha de ressaltar-se que es va concedir el tràmit d'informació pública 
general, mitjançant la publicació de l'anunci pertinent en el DOGV, i 
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igualment es va atorgar el tràmit d'audiència a les entitats o grups de pressió 
directament relacionats amb la matèria que es regula, ja que es van 
mantindre reunions amb el Consell General dels Col·legis d'Advocats de la 
Comunitat Valenciana, amb el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors i 
amb els 8 Col·legis d'Advocats que tenen la seua seu en la Comunitat 
Valenciana, a més d'haver interessat la participació de la Secretaria de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 
 
 Totes les observacions i suggeriments van ser analitzats per la Direcció 
General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, i també van emetre 
els seus informes preceptius la Direcció General de Pressupostos i l'Advocacia 
General de la Generalitat, encara que no consta el parer de la Sotssecretaria 
de la Conselleria que ha impulsat i elaborat el text d'aquest Projecte de decret, 
del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica gratuïta. 
 
 No obstant això, quan l'autoritat competent havia sol·licitat el dictamen 
preceptiu d'aquesta Administració Consultiva, la titular de la Presidència del 
Consell Valencià de Col·legis d'Advocats es va dirigir a la Presidència d'aquest 
Consell Jurídic Consultiu, instant que se li oferira el tràmit d'audiència, que 
efectivament li va ser atorgat mitjançant la resolució que, mitjançant 
delegació, es va dictar pel titular de la Secretaria d'aquesta Institució 
Consultiva, la qual cosa va possibilitar que aquesta entitat corporativa 
formulara les al·legacions que va estimar procedents. 
 
 Quarta. Estructura del Projecte de decret del Consell remés. 
 
 El text del Projecte de decret, del Consell s'ha redactat i estructurat amb 
aquestes parts: el títol de la disposició reglamentària; l'índex; un preàmbul 
amb una extensió de huit folis; la fórmula d'aprovació; l'article únic; dues 
disposicions addicionals; huit disposicions transitòries; una disposició 
derogatòria única; tres disposicions finals, i l'annex que conté el text del 
«Reglament d'assistència jurídica gratuïta» amb 62 articles estructurats en sis 
títols i, finalment, fins a deu annexos. 
 
 Les disposicions de la part final del Projecte de decret, del Consell, són: 
Actuacions de suport i foment (disposició addicional primera), 
Subministrament d'informació i avanços tecnològics (disposició addicional 
segona), Règim transitori de les sol·licituds d'assistència jurídica gratuïta 
presentades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret (disposició 
transitòria primera), Notificació dels acords pels quals es reconeix el benefici 
de justícia gratuïta (disposició transitòria segona), Mòduls i bases 
econòmiques de compensació per a les persones professionals de l'advocacia 
(disposició transitòria tercera), Mòduls i bases econòmiques de compensació 
per a les persones professionals de la procura (disposició transitòria quarta), 
Serveis d'orientació i assistència jurídica especialitzats (SOJ especialitzats) 
(disposició transitòria cinquena), Termini per a l'adaptació de les aplicacions 
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informàtiques dels col·legis professionals de l'advocacia i la procura, i els seus 
respectius consells autonòmics (disposició transitòria sisena), Termini per a 
l'adaptació de les resolucions dictades per les comissions d'assistència 
jurídica gratuïta a format accessible (disposició transitòria setena), 
Compensació per l'exercici del dret de defensa (disposició transitòria huitena), 
Normes que es deroguen (disposició derogatòria única), Habilitació normativa 
(disposició final primera), Modificació de mòduls i bases de compensació 
econòmica (disposició final segona) i Entrada en vigor (disposició final 
tercera). 
 
 Els continguts del Reglament d'assistència jurídica gratuïta són els 
següents: les disposicions generals (que componen el títol preliminar, articles 
1 a 3); els òrgans competents (que formen el títol I, articles 4 a 13), els serveis 
i procediment (que són el títol II, articles 14 a 45), la subvenció i supervisió 
dels serveis d'assistència jurídica gratuïta (que integren el títol III, articles 46 
a 57), els supòsits excepcionals (que conformen el títol IV, articles 58 i 59) i 
l'assistència pericial gratuïta (que compon el títol V, articles 60 a 62). 
 
 Finalment, els annexos del Reglament d'assistència jurídica gratuïta 
són aquests: Sol·licitud del dret d'assistència jurídica gratuïta (annex I), 
Sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta al detingut (annex I bis), Mòduls i 
bases de compensació econòmica per a professionals de l'advocacia (annex II), 
Mòduls i bases de compensació econòmica per a professionals de la procura 
(annex III), Justificació del torn de guàrdia a la persona detinguda, presa o 
investigada (annex IV), Justificació del torn de guàrdia per a víctimes de 
violència de gènere, estrangeria, terrorisme, tràfic d'éssers humans, persones 
menors d'edat i persones amb discapacitat que siguen víctimes dels delictes 
previstos en el paràgraf g) de l'article 2 de la Llei 1/1996 (annex V), 
Justificació d'actuacions del torn d'ofici (defensa i representació) (annex VI), 
Justificació de reintegraments (annex VII), macroprocediments per a 
professionals de l'advocacia (annex VIII), macroprocediments per a 
professionals de la procura (annex IX) i Informe de manca de mitjans 
econòmics (annex X). 
 
 Hem d’indicar que hem acomodat la titulació de l'annex I i de l'annex I 
bis a la respectiva titulació que apareix en els seus impresos. 
 
 Cinquena. Observacions i suggeriments al projecte normatiu. 
 
 Quan ens trobem davant el projecte normatiu d'una disposició 
reglamentària, amb rang de Decret del Consell, el principal paràmetre de 
contrast per a verificar el compliment del principi de legalitat estarà constituït 
pels continguts de la legislació estatal bàsica, la precitada Llei 1/1996, de 10 
de gener, d'assistència jurídica gratuïta, sense perjudici dels drets reconeguts 
en la Constitució i en l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la 
qual cosa lògicament no exclou la possible assumpció d'uns certs preceptes 
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concernents l'organització i el funcionament dels òrgans integrants del poder 
judicial i, fins i tot, la legislació processal, quan fora necessari en uns certs 
aspectes. 
 
 A més, l'anàlisi jurídica del text del projecte normatiu també ha 
d'estendre's a les qüestions de tècnica normativa, de sistemàtica i de redacció, 
des de la lògica perspectiva que el text del Reglament d'assistència jurídica 
gratuïta que siga elaborat i puga aprovar-se siga més comprensible per als 
seus destinataris, amb la qual cosa es milloraran tots els pressupostos que 
repercuteixen en les seues condicions d'aplicabilitat i d'eficàcia , podent-se 
aconseguir, en principi, que la seua efectiva aplicació pels operadors jurídics 
siga més homogènia, transparent i previsible, la qual cosa augmentarà el 
compliment dels objectius previstos i la seua futura avaluació normativa. 
 
 A efectes pràctics i seguint el text del projecte normatiu, distingirem 
entre les observacions i recomanacions que formulem al Projecte de decret, 
del Consell i les recomanacions o suggeriments que puguem plantejar 
respecte dels preceptes i l'articulat del Reglament d'assistència jurídica 
gratuïta i dels seus múltiples annexos. 
 

Al text del Projecte de decret del Consell. 
 

A l'índex. 
 
 Només haurà d'existir un índex, per la qual cosa la redacció dels 
preceptes i disposicions del Decret del Consell, del Reglament d'assistència 
jurídica gratuïta i dels seus annexos haurà de ser consecutiva, formant un 
tot. Seguint el mateix criteri que el Reglament estatal, com el Reglament 
autonòmic tindrà 10 annexos, es recomana que el Reglament formalment no 
conste en un «annex», sinó que l'article únic aprove el Reglament d'assistència 
jurídica gratuïta que s'insereix «a continuació», evitant d'aquesta manera que 
existisquen «annexos de l'annex». 
 
 D'altra banda, existeixen discordances, errors gramaticals, omissions o 
criteris dispars quant a la utilització de les majúscules i les minúscules, 
comparant la redacció que consta en el text de l'índex amb la redacció de les 
corresponents titulacions del text del cos del Projecte de decret del Consell 
remés que ara s'indiquen: la titulació de la disposició transitòria primera, de 
la disposició derogatòria única (s'ha omés titular-la, com podria ser 
«Derogació normativa» o una altra expressió equivalent), de l'article 3, de la 
titulació del capítol I del títol II, de l'article 14, de l'article 18, de l'article 33 i 
de la titulació del capítol II del títol III. 
 

A la fórmula d'aprovació. 
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 La facultat de proposta de la persona titular de la Conselleria de 
Justícia, Interior i Administració Pública haurà de redactar-se en primer lloc. 
Després, l'oportuna remissió al precepte que s'indica de la Llei de la 
Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. En tercer lloc, l'oportuna 
referència al «conforme amb» o «oït» aquest «Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana» i, en quart i últim lloc, la indicació de la sessió en la 
qual el Consell puga aprovar el projecte normatiu que es troba en tramitació. 
 

A la disposició addicional primera. 
 
 Resulta oportú que aquesta disposició es referisca a les previsions sobre 
la concessió directa de subvencions o ajudes públiques contingudes de la Llei 
de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions, sobretot perquè en el present cas aquestes 
ajudes públiques tenen un caràcter «compensatori», de rescabalar aquelles 
despeses o honoraris professionals que inicialment hauria d'haver satisfet la 
persona a la qual se li reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta. 
 
 Ara bé, precisament per aquesta mateixa raó resulta incongruent que 
aquesta disposició addicional primera es remeta a «les corresponents bases 
reguladores de la subvenció», ja que el propi Reglament d'assistència jurídica 
gratuïta que si escau puga aprovar-se, amb els seus annexos, en regular els 
requisits i condicions perquè puga reconéixer-se aquest dret a les persones 
que manquen de suficients recursos econòmics, així com les sol·licituds que 
han d'emplenar-se i el procediment que haurà de tramitar-se, incloent els 
mòduls i les bases de compensació econòmica que han d'aplicar-se 
rigorosament per a la determinació de les compensacions degudes a favor dels 
professionals de l'advocacia, de la procura o dels perits, constitueix les «bases 
reguladores» d'aquestes subvencions, al que ha d'afegir-se que el propi 
Reglament autonòmic que s'aprove, mitjançant Decret del Consell, podrà ser 
objecte d'ulterior desenvolupament més detallat mitjançant Ordre de la 
Conselleria, com autoritza la disposició final primera del mateix projecte 
normatiu, la qual cosa haurà d'assumir-se en la redacció d'aquesta disposició 
addicional. 
 

A la disposició transitòria huitena. 
 
 El reconeixement d'obligacions per part de qualsevol Administració 
Pública sempre es troba subjecte al principi de legalitat pressupostària, amb 
caràcter general i bàsic, en els termes establits en l'article 46 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per la qual cosa 
aconsellem que el pagament de les certificacions relatives a aquelles 
actuacions professionals realitzades abans de l'entrada en vigor de la nova 
disposició que puga aprovar-se es realitze, quan siga procedent, amb càrrec 
a les «corresponents consignacions pressupostàries», en lloc d'afirmar en 
aquesta disposició de simple rang i valor reglamentari que tals pagaments es 
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compensaran «sempre que existisca dotació pressupostària», la qual cosa 
sembla remetre's a la voluntat que s'habiliten els crèdits pressupostaris 
oportuns, per la qual cosa es recomana utilitzar aquella expressió entre 
cometes en lloc d'aquesta. 
 

Als preceptes del Reglament d'assistència jurídica gratuïta i els 
seus annexos. 
 

Al títol preliminar. Disposicions generals (articles 1 a 3). 
 
 Aquests preceptes en gran manera reprodueixen, amb les degudes i 
oportunes actualitzacions, els preceptes correlatius del vigent Reglament 
autonòmic, aprovat pel Decret del Consell 17/2017, de 10 de febrer. 
 

Al títol I. Òrgans competents (articles 4 a 13). 
 
 En la redacció de l'article 6, en regular la composició de les comissions 
d'assistència jurídica gratuïta (a les quals es dedica el capítol I, els articles 4 
a 9), aquestes es conceben com a òrgans col·legiats que tindran membres 
titulars i suplents, amb detall del mecanisme de designació o de nomenament 
de cadascun d'ells, segons la seua respectiva procedència, i s’ha de tindre en 
compte, a més, que l'article 3.2 del propi projecte determina que la seua 
composició haurà de seguir el principi de presència equilibrada de dones i 
homes recollit en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. Per això, des d'un punt de vista de tècnica 
normativa, s'aconsella que aquesta previsió es trasllade al precepte que ara 
s'analitza, relatiu a les comissions d'assistència jurídica gratuïta. 
 
 En relació amb el Consell Assessor d'Assistència Jurídica Gratuïta (al 
qual es destina el capítol II, els articles 10 a 13), en la mesura que l'article 11 
regula la seua composició, hem de reiterar l'anterior recomanació, amb la 
finalitat que quede de manera expressa i patent, en el mateix precepte, 
aquesta exigència de presència equilibrada de dones i homes en la seua 
composició. 
 
 En relació amb l'article 7.1.g), es vulnera l'article 41 de la Llei 1/1996, 
d'Assistència Jurídica Gratuïta, quan s'exigeix en el projectat article que “Els 
col·legis estan obligats a comunicar a la Comissió, el resultat de les actuacions 
realitzades en relació amb les incidències, queixes o denúncies formulades, així 
com de les resolucions i mesures adoptades a conseqüència dels expedients 
disciplinaris que, en el seu cas, foren incoats”. 
 
 La potestat disciplinària està expressament conferida als col·legis 
professionals en l'article 5.a) de la Llei Valenciana 6/1997 i el referit article 
41 de la llei 1/1996 preveu que els col·legis d'advocats comuniquen a les 
comissions d'assistència jurídica gratuïta “les resolucions i mesures 
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adoptades a conseqüència dels expedients disciplinaris que, en el seu cas, 
foren incoats”. 
 
 El text projectat s'extralimita i amplia aquesta obligació a qualsevol 
incidència, queixa o denúncia formulada, quan la gran majoria d'aquestes no 
arriben a adquirir la rellevància suficient com per a justificar l'obertura d'un 
expedient disciplinari. 
 
 A més, cal tindre en compte que les Comissions d'assistència jurídica 
gratuïta es limiten a efectuar el reconeixement del dret i, per tant, 
habitualment es donarà la circumstància que les resolucions d'arxiu 
d'incidències, queixes o denúncies sense prèvia incoació d'expedient 
disciplinari en res afecta al reconeixement del dret de justícia gratuïta o a la 
designació de lletrat d'ofici, que competeix a la Comissió. 
 

Per això, considerem que ha d'eliminar-se la referència a les 
incidències, queixes o denúncies formulades, limitant-se el precepte al que es 
disposa en l'article 41 de la llei 1/1996. 
 
 Aquesta observació és essencial, als efectes que s'indiquen en l'article 
77.3 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, 
que va ser aprovat per mitjà del Decret del Consell 37/2019, de 15 de març. 
 

Al títol II. Serveis i procediment (articles 14 a 45). 
 
 El projecte normatiu prioritza la regulació dels serveis d'assistència 
jurídica en el seu capítol I (articles 14 a 24), amb la qual cosa es posterga al 
capítol II la regulació del procediment que ha d'observar-se per a aconseguir 
el reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta (articles 25 a 45), fet 
que constitueix una singularitat del projecte respecte de la regulació vigent. 
 
 Com a conseqüència coherent de l'observació formulada a l'article 
7.1.g), ha de suprimir-se el contingut de l'article 14.4.e). Aquesta observació 
és també essencial a l’efecte  de l’article  77.3 del nostre  Reglament. 
 
 En aquest capítol I es reflecteixen algunes de les modificacions de 
major transcendència, si realitzem l'oportuna comparació amb el vigent 
Reglament, en procedir a la creació del torn d'ofici especialitzat per a persones 
menors d'edat víctimes de violència, en els articles 20 i 21 del projecte 
normatiu, enfront dels articles 37 i 38 del vigent Reglament. 
 
 A més, es permet que s'establisca o mantinga l'actual servei del torn 
d'ofici especialitzat respecte de víctimes en les quals concórreguen factors 
d'especial vulnerabilitat, segons el que disposa la Llei 4/2015, de 27 d'abril, 
de l'Estatut de la víctima del delicte, com també que puguen crear-se altres 
torns d'ofici especialitzats, sempre que objectivament es justifique i la 
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capacitat organitzativa dels col·legis professionals ho permeta, a tenor de 
l'article 20.2 del Projecte de decret del Consell. 
 

Des de diferent perspectiva, l'article 15 del Reglament que es tramita 
exigeix que: “Cada col·legi de l'advocacia comptarà necessàriament en cada 
partit judicial amb un servei d'orientació jurídica amb caràcter gratuït dirigit a 
la ciutadania”, que prestarà les funcions que es detallen. 
 
 De conformitat amb l'article 22 de la Llei estatal 1/1996, els Consells 
Generals de l'Advocacia espanyola i els seus Col·legis regulen i organitzen els 
serveis obligatoris d'assistència lletrada i defensa de representació gratuïta i, 
a més, “els col·legis d'advocats implantaran serveis d'assessorament als 
peticionaris d'assistència jurídica gratuïta, amb la finalitat d'orientar i 
canalitzar les seues pretensions”. I en el mateix sentit, es pronuncia l'article 
31 del Reial decret 141/2021, de 9 de març, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Assistència Jurídica Gratuïta. 
 
 En resum, la normativa estatal atribueix als col·legis d'advocats la 
capacitat d'organitzar i regular amb autonomia el conegut servei d'orientació 
jurídica (SOJ) i això està reconegut expressament per la direcció promotora 
del projecte, ja que, per a derivar unes certes peticions realitzades per la 
secretaria de govern del TSJCV, s'ha argumentat la no acceptació en el fet que 
l'organització dels serveis d'assistència lletrada, defensa i representació 
gratuïtes correspon als consells i col·legis professionals d'acord amb els 
articles 22 i 24 de la Llei 1/1996, de 10 de gener. 
 
 Per tant, establir en l'article 15.1 projectat que “cada col·legi de 
l'advocacia comptarà necessàriament en cada partit judicial amb un servei 
d'orientació jurídica” suposa una ingerència en les competències judicials amb 
vulneració dels articles 22 i següents de la Llei 1/1996, cas de no suprimir-
se la frase “en cada partit judicial”. 
 
 Aquesta observació és essencial, als efectes que s'indiquen en l'article 
77.3 del Reglament d'aquest Consell Jurídic Consultiu. 
 
 Quant a l'article 16.5 projectat, resulta contradictori atribuir a la 
Conselleria amb competència en matèria de justícia gratuïta la capacitat de 
crear altres serveis d'orientació i assistència jurídica especialitzats al marge 
dels col·legis de l'Advocacia, ja que això contravindria l'article 22 de la Llei 
1/1996, abans citada, a més d'entrar en contradicció amb l'article 16.2 
projectat, en el qual s'estableix que «Els col·legis en funció dels mitjans 
materials i personals especialitzats de què disposen, i de les persones a les 
quals es dirigisquen, podran crear en el seu àmbit d'aplicació» els esmentats 
SOJ especialitzats. 
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 Aquesta observació és essencial, als efectes que s'indiquen en l'article 
77.3 del Reglament d'aquest Consell Jurídic Consultiu. 
 
 D'altra banda, l'article 23 del projecte normatiu es refereix al 
reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i a la simultània o 
posterior renúncia del sol·licitant que l'haguera instat a la designació de 
professionals d'ofici, amb la finalitat de nomenar lliurement aquells 
professionals de la seua confiança, mentre que l'article 24 del mateix projecte 
remés contempla amb detall les obligacions professionals dels col·legiats que 
exercisquen el torn d'ofici, segons la mena de procés de què es tracte i subjecte 
en tot cas a un terme final. 
 
 Ocorre, no obstant això, que aquests preceptes estan inclosos en el 
capítol I del títol II, que contempla l'organització dels serveis d'assistència 
lletrada, defensa i representació gratuïts, per la qual cosa tots dos preceptes 
sembla que tindrien un millor encaix en el capítol II del mateix títol II, a 
continuació de l'article 39, que és el precepte que regula les resolucions que 
reconeixen o deneguen aquest dret d'assistència jurídica gratuïta. En aquest 
sentit, l'acceptació d'aquest suggeriment comportaria que els corresponents 
preceptes del projecte hagueren de ser renumerats. 
 
 En relació amb el procediment per al reconeixement del dret 
d'assistència jurídica gratuïta (que integra el capítol II del mateix títol II, 
articles 25 a 45), s'observa que existeix una notable continuïtat dels 
continguts del projecte normatiu i del vigent Reglament autonòmic sobre la 
mateixa matèria, de 10 de febrer de 2017, i més en concret amb els seus 
articles 16 a 32. 
 
 L'actual article 29 del projecte normatiu es refereix a les «especialitats 
a la iniciació del procediment», mentre que el precepte similar del vigent 
Reglament, el seu article 17, el titula «actuacions prèvies a la iniciació del 
procediment a instàncies de part», i aquesta titulació és més significativa i 
concorde al seu contingut, ja que es refereix a la prestació immediata 
d'assistència lletrada d'un professional del torn d'ofici, en determinats 
supòsits i casos concrets, fins i tot abans d'haver sol·licitat el seu 
reconeixement, encara que lògicament el seu gaudi es condiciona a la 
posterior sol·licitud i reconeixement mitjançant resolució expressa, però, com 
s'ha indicat, permetent el benefici del dret encara que després la persona 
interessada ni tan sols el sol·licite, o el sol·licite i no l'obtinga, per la qual cosa 
proposem que aquest precepte es titule: «Gaudi provisional i condicionat del 
dret en determinats supòsits particulars». 
 
 Quant al procediment per a determinar si una persona que va obtindre 
el reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta ha arribat a millor 
fortuna i haja d'afrontar el pagament de les costes a què va ser condemnat, 
en un període temporal de 3 anys, l'apartat 2n de l'article 44 del Projecte de 
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decret del Consell remés determina el següent: «Practicada la prova, o 
recaptada la informació que s'estime necessària, es donarà trasllat per a 
informe a l'Advocacia General de la Generalitat. Si aquest fora desfavorable, la 
Comissió desestimarà la petició, si fora favorable, la Comissió dictarà la 
resolució que estime procedent». 
 
 No obstant això, l'article 36 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, 
d'assistència jurídica gratuïta, explicita en el seu apartat 2n que: «(…) 
correspondrà a la Comissió la declaració de si el beneficiari ha arribat a millor 
fortuna conforme al que disposa l'article 19, i pot ser impugnada la resolució 
que es dicte en la forma prevista en l'article 20», del que es desprén que la 
referida Comissió adoptarà l'acord que procedisca, en funció del resultat de 
les proves que es practiquen, però sense trobar-se subjecta al contingut d'un 
informe vinculant. Vol dir-se amb això que no es qüestiona que en aquest 
procediment s'exigisca un informe preceptiu de l'Advocacia General de la 
Generalitat, però sí que es critica que aquest informe tinga caràcter vinculant, 
quan aquest és desfavorable, ja que en aquest aspecte el precepte que es 
proposa incorre en extralimitació, com a desenvolupament que es proposa del 
citat precepte legal de la norma estatal està anant més enllà del seu contingut 
necessari, sense conformar-se a ser un simple complement o 
desenvolupament indispensable, amb la qual cosa s'altera notablement el 
significat del precepte transcrit de la Llei estatal 1/1996, de 10 de gener.  
 

Aquesta observació és essencial, als efectes previstos en l'article 77.3 
del Reglament d'aquesta Institució consultiva. 
 

Al títol III. Subvenció i supervisió dels serveis d'assistència jurídica 
gratuïta (articles 46 a 57). 
 
 En els articles 46 a 48 del projecte normatiu es regula la subvenció 
dels serveis d'assistència gratuïta, la compensació econòmica per les despeses 
de funcionament i d'inversió dels serveis d'orientació jurídica, així com la 
tramitació del pagament per a la compensació econòmica de les despeses de 
funcionament i d'inversions, de manera que aquests preceptes han de 
relacionar-se amb l'article 52.3 del propi projecte, on es materialitza l'esforç 
d'intentar establir, amb caràcter general, el pagament mensual de la 
subvenció, en aquest cas als consells autonòmics, almenys en relació amb la 
prestació del servei d'assistència jurídica gratuïta, ja que aquest va ser un 
dels arguments principals que van justificar en el seu moment l'aprovació del 
nou Reglament estatal d'assistència jurídica gratuïta, per mitjà del Reial 
decret 141/2021, de 9 de març. 
 
 Sobre aquest tema cal indicar que l'apartat 6é de l'article 44 del 
Reglament estatal ha previst el termini d'un mes, comptador a partir de la 
data de realització de l'actuació professional de què es tracte. Aquest termini 
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de 3 mesos entenem que no pot referir-se a cap termini de prescripció d'una 
acció civil. 
 

Al títol V. Assistència pericial gratuïta (articles 60 a 62). 
 
 La regulació continguda en aquests preceptes, relatius a l'abonament 
de les despeses derivades de les actuacions pericials practicades en els 
processos en els quals hi haja persones a les quals s'haja reconegut el dret 
d'assistència jurídica gratuïta, és anàloga a les determinacions dels articles 
52 a 54 (el capítol VII) del vigent Reglament d'assistència jurídica gratuïta, 
que va ser aprovat mitjançant el Decret del Consell 17/2017, de 10 de febrer. 
 

Als annexos. 
 
 Sense perjudici d'unes certes millores que s'han proposat als impresos 
que es consignen en els diferents annexos del Reglament d'assistència jurídica 
gratuïta, s'observa que els seus continguts concorden amb les diverses 
determinacions i continguts del propi Reglament, si bé respecte de les 
quanties concretes que es proposen en els mòduls i bases de compensació 
econòmica per als professionals de l'Advocacia i de la procura (en els 
respectius annexos II i III), ens limitem a constatar que són les que es 
proposen pel Centre directiu de la Conselleria i que en el procediment 
d'elaboració van ser oïts els col·legis professionals concernits. 
 

L'omissió en l'annex II d'un concepte com la «interposició de querella» 
es justifica objectivament, d'una banda, en què la interposició d'una querella 
requereix un advocat amb la deguda representació, però la seua interposició 
no és obligatòria, i, d'altra banda, perquè en el nostre sistema penal la 
persecució de la gran majoria dels delictes és pública, de manera que l'exercici 
de l'acció és obligatòria i pública, exercint-la de manera inexcusable el 
Ministeri Fiscal. No obstant això, existeixen supòsits en els quals la 
presentació de la querella resulta obligatòria per tal que s'inicie un procés 
penal, per la qual cosa considerem que aquests supòsits sí que haurien 
d'incloure's en el referit annex. 
 
 Sisena. Qüestions de tècnica normativa i aspectes de redacció. 
 
 El text del projecte normatiu remés ha seguit, en termes generals, els 
criteris de sistemàtica i de tècnica normativa que s'expliciten en el Decret del 
Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 
 En efecte, els títols i els capítols s'han numerat amb números romans i 
s'han titulat (articles 21 i 22), mentre que els articles s'han numerat amb 
cardinals aràbics, excepte quan es tracta de l’«article únic» i s'han titulat 
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(article 25), i s’han numerat també els apartats dels articles en cardinals 
aràbics (article 26). 
 
 Les disposicions de la part final del Projecte de decret del Consell s'han 
numerat en ordinals, redactats en paraules, i s'han titulat (article 28), excepte 
la disposició derogatòria única, que no s'ha titulat, la qual cosa s'haurà de 
corregir. 
 

En relació amb el llenguatge utilitzat, s'observa, amb caràcter general, 
que, en diverses ocasions, s'han encadenat paraules de manera improcedent, 
tractant-se segurament d'un error mecanogràfic, com ha ocorregut en la 
redacció de les titulacions de l'índex («deassistència», «irepresentació»), i en la 
redacció del propi Reglament en tramitació, en l'article 1 («apartat 1del», 
«article 7de»), en l'article 5 («prevénen»), en l'article 11 («justícia.En»), en 
l'article 23 («confiança.Aquesta»), en l'article 33 («dela»), o en l'article 30 
(«conexpresión»), entre altres, per la qual cosa s'haurà de repassar la redacció 
del text del projecte remés. 
 
 També amb caràcter general, com, segons l'article 32 de la Llei de la 
Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, existeixen «decrets del 
Consell» i «decrets del president», s'aconsella que les expressions «aquest 
Decret» o «el present Decret» es corregisquen per: «aquest Decret del Consell» 
o «el present Decret del Consell», respectivament, i sense que aquesta 
recomanació excloga altres expressions similars. 
 
 No obstant això, l'expressió de l'article 28.2 «del present Decret», es 
corregirà per: «del present Reglament». 
 

D'altra banda, es recomana evitar l'ús de la grafia «/» per a diferenciar 
entre dones i homes, en l'article 6.1 a) («el degà o la degana designat/ada»), i 
es recomana utilitzar fórmules o expressions neutres de caràcter inclusiu que 
permeten visibilitzar les dones. 
 
 També s'aconsella prescindir de la fórmula «i/o», que se substituirà per 
la conjunció disjuntiva «o», en la redacció del text de l'article 16, de l'article 
47, etc. 
 
 Finalment, en la versió en castellà, es recomana substituir l'expressió 
de l'incís c) de l'apartat 3 de l'article 47 del Reglament «porcentaje del 3,5 por 
cien» és incorrecta, i s’ha d'utilitzar «porcentaje del 3,5 por ciento». 
 
 S'han formulat cinc observacions de caràcter essencial, als articles 7.1 
g), 14.4 e), 15, 16.5 i 44.2 del projecte normatiu, als efectes previstos en 
l'apartat 3r de l'article 77 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, que va ser aprovat pel Decret del Consell 37/2019, de 
15 de març. 
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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, de Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
d'assistència jurídica gratuïta, s'ajusta a l'ordenament jurídic, sempre que 
s'atenguen les observacions essencials que s'han formulat. 

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

 
 
 València, 22 de setembre de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA  
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VOTO PARTICULAR DISCREPANTE QUE FORMULAN LA 
PRESIDENTA MARGARITA SOLER SÁNCHEZ Y LA CONSEJERA 
ASUNCION VENTURA FRANCH AL DICTAMEN 553/2021 

 
En el ejercicio de la facultad que confiere el artículo 64.2 del Reglamento 

del Consell Juridic Consultiu, formulamos voto particular por discrepar 
respetuosamente del sentir mayoritario del pleno, en cuanto a las 
observaciones que se hacen en el Dictamen a los artículos 15.1 y 16.5 del 
proyecto de Decreto del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita (Exp. 490/2021). 

  
En el Decreto proyectado, el artículo 15, en su apartado 1 se señala que 

“Cada colegio de la abogacía contará necesariamente en cada partido judicial 
con un servicio de orientación jurídica con carácter gratuito dirigido a la 
ciudadanía (…)”. 

 
Esta regulación, para la mayoría del pleno expresada en el texto del 

Dictamen, “supone una injerencia en las competencias judiciales con 
vulneración de los artículos 22 y siguientes de la Ley 1/1996, caso de no 
suprimirse la frase “en cada partido judicial”, por lo que estiman necesario la 
realización de una observación de carácter esencial. Aprecia además la 
mayoría del pleno que ello supone una alteración de la capacidad de regular 
y organizar tales Servicios de Orientación Jurídica, atribuida por la normativa 
a los Colegios de la abogacía. 

Las consejeras que suscribimos este voto, entendemos que se está 
haciendo una inexacta interpretación de la capacidad de organizar tales 
servicios que efectivamente tienen atribuidos los Colegios profesionales. La 
capacidad de organizar tales servicios no se ve amenazada con la delimitación, 
por parte del  legislador autonómico, del ámbito territorial en que se prestará 
este servicio que será en cada Partido judicial. Y en cualquier caso 
entendemos que nada interfiere con competencias de tipo judicial como se 
afirma en el texto del dictamen. 

Lo que la administración autonómica está fijando en este proyecto de 
Reglamento no es sino que cada Colegio de la abogacía, en los partidos 
judiciales que correspondan a su ámbito competencial, prestará tal Servicio. 
La fijación del ámbito territorial, como una mejor forma de asegurar el objeto 
de la prestación de una asistencia jurídica, gratuita para el ciudadano o 
ciudadana que lo precisa, abonada con fondos públicos y prestada por los 
profesionales de la abogacía en los términos regulados por la normativa, en 
nada empece las facultades de los Colegios sobre el funcionamiento operativo 
de estos servicios. El artículo 22 de la Ley 1/1996, al que se hace referencia 
para argumentar la contravención jurídica del precepto regulado, no hace sino 
regular la “gestión colegial” de estos Servicios, gestión que comprende la 
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facultad de regular y organizar tal prestación que han de prestar los Colegios 
profesionales, en cada partido judicial de los que competen a su ámbito 
territorial. Una facultad, desde luego no cuestionada, que en cualquier caso 
no es tampoco absoluta y debe contar con una serie de requisitos establecidos 
por la normativa estatal y autonómica al respecto. 

Consideramos asimismo que cuando en el texto del Dictamen se hace 
referencia a la posible vulneración del ya mencionado artículo 22 “y 
siguientes”, se está refiriendo al articulado comprendido en el capítulo III de 
la Ley 1/1996, intitulado “Organización de los servicios de asistencia letrada, 
defensa y representación gratuitas” y que comprende la regulación en los 
artículos 23 a 26 de la Autonomía profesional y disciplina colegial, 
Distribución por turnos, formación y especialización y responsabilidad 
patrimonial, respectivamente. Aspectos todos ellos que entendemos que no se 
ven alterados ni modificados por la regulación prevista en el texto proyectado 
de residenciar la prestación del SOJ en cada uno de los partidos judiciales, 
como una forma de materializar el derecho de asistencia jurídica gratuita, 
entendido como un conjunto de prestaciones entre las que se encuentra la 
prestación de este Servicio de orientación. 

Por similares razones no compartimos la observación esencial que se 
hace al artículo 16.5 proyectado en el que la mayoría del pleno entiende, en 
base a los mismo argumentos señalados más arriba, la contravención de los 
artículos 22 y siguientes de la Ley 1/1996. En dicho apartado 5, se establece 
la posibilidad de crear otros servicios especializados de orientación jurídica 
por parte de la Consellería con competencias en esta materia. Entendemos 
que nada obsta, dentro de las razones de oportunidad que se consideren, a 
crear otros servicios especializados, como ya existen los de extranjería, 
diversidad funcional, los de personas que se encuentren en centros de 
internamiento o los de las personas internas en centros penitenciarios. Todos 
ellos prestados por los colegios profesionales, que tiene la capacidad de la 
organización de su puesta en funcionamiento, organización y regulación que 
en cualquier caso tampoco tiene un carácter absoluto y está sometido a los 
requisitos fijados en la normativa para la prestación de este Servicio público 
que debe ser en último término una garantía de una mejor tutela judicial 
efectiva de la ciudadanía. 

Valencia, 28 de septiembre de 2021 
 

      La Presidenta                                               La Consejera 
 
 
 
 

Fdo.: Margarita Soler Sánchez                 Fdo.: Asunción Ventura Franch 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ASUNCIÓN 

VENTURA FRANCH AL DICTAMEN 553/2021. 
 
En el ejercicio de la facultad que confiere el artículo 31.1 c) del 

Reglamento del Consell Jurídic Consultiu se presenta voto particular, por 
discrepar del sentir mayoritario del pleno, respecto a la consideración jurídica 
de los informes de impacto y concretamente con la del informe de impacto de 
género. El dictamen no cuestiona los informes de impacto de género  que a 
mi entender no se ajustan a las directrices señaladas por la Vicepresidencia 
y  Consellería d’Igualtat i Politiques inclusives que es la competente en esta 
materia y por tanto se aparta de lo establecido en el artículo 4) bis de la Ley 
de Igualdad 9/2003, de 2 de abril de la Comunitat Valenciana. Por ello, a 
través de este voto particular se argumentará la importancia y la 
obligatoriedad legal de un determinado contenido de los informes de impacto 
de género, por lo que su no cumplimiento conllevaría necesariamente a la 
consideración por este Consell Jurídic de una observación de carácter 
esencial. 

 
Antes de entrar en este aspecto concreto es necesario hacer una 

referencia a los origines y motivaciones para la regulación de los informes de 
impacto  de género. 

 
La regulación de los informes de impacto de género tienen su origen en 

la Unión Europea, tras la puesta en marcha del plan de acción “legislar mejor” 
que recogió los criterios expuestos en el informe Mandelkern, sobre la mejora 
en la regulación. Esta idea de mejorar la elaboración de las leyes para la 
consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres se plasmó en una 
Directiva cuya transposición se realizó en la ley 30/2003, de 13 de octubre 
sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabore el gobierno. Esta ley en su exposición 
de motivos hace referencia al principio de transversalidad concepto acotado 
en la IV Conferencia de Beijing 1995 y regulado en el derecho comunitario, en 
el tratado de Amsterdam (apartado 2 del artículo 3). La ley incorpora la 
dimensión de género cómo un término referido a las diferencias sociales entre 
mujeres y hombres asociadas al sexo. La introducción de la perspectiva de 
género, en la actuación de los poderes públicos implica la necesidad de valorar 
la situación de partida, de los hombres y las mujeres en un hecho o ámbito 
concreto en el que se va a establecer una política pública o una regulación 
legal, para intentar que la acción fáctica o legal tenga una mayor efectividad 
en la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. 

 
La Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la 

valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore 
el Gobierno, ha modificado la ley 50/1997, del Gobierno en los artículo 22.2 
(elaboración de proyecto de ley) y añadido un segundo párrafo en el artículo 
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24.1.b.), (elaboración de reglamentos) para que se elabore un informe sobre 
el impacto por razón de género con el objeto de evitar consecuencias negativas 
no intencionales que favorezcan situaciones de discriminación. 

 
En la Exposición de Motivos de la Ley se indica que la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la mujer que tuvo lugar en Pekín en 1995 renovó 
el compromiso de la comunidad internacional para lograr la igualdad entre 
los “géneros” (sic), así como el desarrollo y la paz para todas las mujeres. En 
dicha Conferencia se instó a los Gobiernos a “integrar las perspectivas de 
género en todas las políticas y los programas para analizar sus consecuencias 
para las mujeres y los hombres, respectivamente, antes de tomar decisiones”. 

 
Sin duda esa regulación supuso un paso importante en el proceso 

conducente a la plena equiparación real y efectiva de las personas con 
independencia del sexo. Aunque a primera vista puede parecer que la 
aplicación de las normas jurídicas cuya aprobación se proyecta no va a 
generar discriminación alguna, es conveniente el informe que 
preceptivamente exige ahora la Ley de Gobierno a fin de analizar 
expresamente las consecuencias negativas a este respecto, –quizás 
imprevistas al tiempo de redactar los proyectos normativos–, que de su 
aplicación puedan derivar. 

 
Posteriormente la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007, de 22 de marzo  

regula los informes de impacto de género, esta ley tal y cómo fundamenta en 
la exposición de Motivos (apartado III) considera dichos informes como un 
instrumento básico, junto a los planes estratégicos, para la consecución de la 
igualdad de mujeres y hombres. También algunas comunidades autónomas 
en sus leyes de igualdad incluyen la obligatoriedad de que las disposiciones 
de carácter general incorporen un informe sobre el impacto de género. 

 
Tanto la LOI como las leyes autonómicas regulan los informes de 

impacto de género como un instrumento necesario para la consecución de la 
igualdad, en aplicación del principio de transversalidad. Sin embargo, las 
leyes no concretan el contenido de estos informes dejando al buen entender 
de la administración que inicie el procedimiento regulativo de cumplimentar 
y darle contenido. Es verdad que se han desarrollado guías que facilitan la 
elaboración de los mencionados informes, así la guía de la Comisión Europea 
de 1997 sirvió de referente, en nuestro país al igual que en los demás países 
de la Unión Europea, para el desarrollo de guías tanto las del Instituto de la 
Mujer como de los organismos similares de las CCAA. 

 
La guía propuesta por la Comisión Europea 1999 consta de cuatro 

partes, la primera es una introducción en la que se explica cómo decisiones 
políticas o normas que no parecen sexistas pueden tener un diferente impacto 
en los hombres y las mujeres, aun cuando esta consecuencia no estuviera 
prevista; la segunda parte recoge conceptos básicos como sexo, género, 
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igualdad de mujeres y hombres; la tercera parte, incluye la pertenencia con 
respecto al género  en el ámbito dónde va a desplegar sus efectos las políticas 
o las normas a adoptar y, por tanto resulta  necesario analizar si existen 
diferencias, en ese ámbito, entre las mujeres y los hombres  en lo que se 
refiere a los derechos, recursos, la participación y los valores vinculados a la 
pertenencia a uno u otro sexo. En el apartado cuarto establece la evaluación 
del impacto en función del género, esto es el resultado que cabría esperar de 
la política o norma propuesta (y para ello se necesitarían también datos 
desagredados por sexo, así como conocer las relaciones entre mujeres y 
hombres) y en base a ello establecer propuestas de modificación. La guía 
establece una serie de criterios con ejemplos para la evaluación del impacto y 
a pesar del tiempo transcurrido desde su aprobación sigue siendo un 
referente en esta materia. 

 
Esta guía ha servido de base para que el Estado Español tanto el 

gobierno central como las CCAA (algunas de ellas antes que el gobierno del 
Estado) adaptaran guías pero sin unificar criterios, así dependiendo de los 
diferentes ministerios o consejerías variaban sus contenidos de manera 
considerables. Además, al tratarse de meras recomendaciones y no exigirse la 
obligatoriedad de las mismas, el resultado en los primeros años fue de muy 
poca eficacia. Así, la cuestión del impacto se despachaba con una frase “esta 
Ley no tiene impacto de género”, sin saber por qué dado que no existía ningún 
informe que avalara dicha afirmación. Si, a esta indefinición añadimos la 
escasa formación en materia de igualdad y el escaso interés en la igualdad de 
mujeres y hombres de las administraciones públicas, las dificultades se 
multiplican y no es hasta mucho más tarde que las administraciones públicas 
toman conciencia de que algo hay que hacer para cumplimentar una parte 
del procedimiento que además ya se iba declarando por los tribunales la 
importancia de las mismas y la posibilidad de declarar la nulidad de la 
disposición ( STS de 21 de enero de 1998(RJ 1998,911). 

 
La necesidad de desarrollar reglamentariamente el artículo 19 de la LOI 

así como los correspondientes artículos de las leyes autonómicas que regulan 
los impactos de género se está evidenciando a través de las observaciones de 
los Consejos jurídicos Consultivos y de la jurisprudencia que, cada día más, 
se pronuncia en el sentido de anular disposiciones generales, entre otros 
motivos, por considerar que los informes son estrictamente formales y no 
cumplen con los requisitos establecidos en la norma ( STSJCV 46/2021 de 
11 de febrero). El desarrollo reglamentario de los impactos de género está en 
consonancia con las recomendaciones de la OCDE que en su recomendación 
sobre política normativa y gobernanza de 2012 y en su informe de 2014 insiste 
en la idea de incluir la evaluación de los impactos normativos en las etapas 
iniciales para una mejor regulación y una mayor eficacia de las normas. Estas 
recomendaciones motivan el RD 931/2017, de 27 de octubre, por el que se 
regula la memoria de análisis de impacto normativo en el que se incluye un 
apartado sobre los impactos de género (apartado f) del artículo 2). Esta norma 
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establece criterios para  mejorar los procesos normativos y, de alguna manera, 
representa una consolidación de los avances realizados pero la complejidad 
de los impactos de género no queda resuelta y necesita de un desarrollo 
reglamentario que sea acorde con contenido de las leyes de igualdad y el 
principio de transversalidad. 

 
La Comunitat Valenciana fue una de las primeras autonomías que 

aprobó una ley de Igualdad pero en un primer momento no reguló los informes 
de impacto de género. La Ley de igualdad de la Comunidad Valenciana 
9/2003, de 2 de abril se modificó en la Ley 13/2016, de 29 de diciembre que 
en el artículo 45 añade el artículo 4bis en el que se regula los informes de 
impacto de género: “Informe de impacto de género. 

Los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto por razón 
de género que se elaborará por el departamento o centro directivo que propone 
el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa de acuerdo con 
las instrucciones y directrices que dicte el órgano competente en la materia, y 
deberá acompañar la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación.” 

 
Esta regulación concreta que la elaboración tiene que ser desarrollada 

por el departamento o centro directivo que propone la norma, plan o programa 
de acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte el órgano competente 
en la materia y deberá acompañar la propuesta desde el inicio de la 
tramitación. Con la finalidad de dar cumplimiento a este precepto el gobierno 
Valenciano a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que 
tiene las competencias en materia de igualdad de mujeres y hombres ha 
elaborado una guía que figura en su página web (consultada 13/09/21) que 
debe acompañarse con los proyectos normativos. En esta guía se indican los 
contenidos mínimos que se deben incorporar en los informes, siguiendo el 
modelo europeo aunque algo más extensa, se organizan seis apartados que 
deben cumplimentarse por los diferentes departamentos o centros. Estos 
apartados se concretan en: 

 
El primero de los apartados se refiere a una descripción general del 

proyecto o norma. Denominación del proyecto o norma. Órgano 
administrativo que la promueve. Contexto o ámbito de actuación de la norma. 
Objetivos generales del proyecto. Objetivos para promover la igualdad entre 
mujeres y hombres. El segundo incluye el análisis de la pertenencia de género 
(Justificación de la respuesta afirmativa o negativa). Hay que tener en cuenta 
si la propuesta va dirigida a uno o más grupos objetivos, si afectará su vida 
diaria, y si existen en ese ámbito diferencias entre hombres y mujeres en los 
ámbitos económico, social, educativo, de participación y representación en 
órganos de decisión, y cultural. El tercero análisis de la situación 
(descripción de la situación de partida utilizando indicadores de género 
cualitativos y cuantitativos con respecto a la presencia de hombres y mujeres 
en el ámbito de actuación mediante estadísticas oficiales desagregadas por 
sexo -INE, IVE, CIS, Eurostat-, así como estudios, investigaciones, encuestas 
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de opinión sobre las relaciones de género en el ámbito. Es recomendable la 
inclusión de una breve conclusión del análisis). El cuarto previsión de efectos 
sobre la igualdad (descripción de la previsión de resultados positivos o 
negativos en la igualdad). El quinto valoración del impacto de género: a) 
Presencia de mujeres y hombres. Impacto y justificación. b) Acceso a los 
recursos, impacto y justificación. c) Participación en la toma de decisiones. 
Impacto y justificación. d) Normas sociales y valores, impacto y justificación. 
e) Cumplimiento de la normativa en materia de igualdad, impacto y 
justificación. El sexto valoración del impacto de género (Marcáis lo que 
consideráis conveniente) (Argumentación), Positivo, Negativo. Propuesta de 
modificación, en la misma norma o política (descripción de modificaciones a 
incluir en el texto y contenidos). Otras actuaciones o futuras normas 
(Propuestas de adopción de medidas dirigidas a complementar o mejorar la 
eficacia de la norma o política). 

 
La guía es muy completa quizá el problema que se plantea es si los 

departamentos o centros tienen suficiente personal especializado para 
cumplimentar de manera adecuada los apartados de la misma, su extensión 
y complejidad, requieren de una serie de medios humanos y materiales de los 
que carece la administración para poder cumplimentarla adecuadamente y 
no es casual que la mayoría de los informes de impacto no están 
correctamente cumplimentado. 

 
La guía elaborada por la Consellería con competencias en la materia, 

representa un avance pero ello no impide la posibilidad de establecer un 
desarrollo reglamentario del artículo 4bis de la ley 9/2003, como se ha 
recomendado en alguno de los Dictámenes del CJCV. 

 
Ante esta situación el papel de los Consejos Jurídicos Consultivos 

resulta fundamental en cuanto han de analizar si el procedimiento se ha 
realizado de acuerdo con las normas que lo regulan pero además deben 
constatar no solo la formalidad del procedimiento sino también el contenido 
del mismo, esto es comprobar si se adjunta, o no el informe de género y si se 
ajusta a los estándares que figuran en las guías, porque de ello depende la 
efectividad en la aplicación del principio de igualdad. 

 
El Consell Jurídic en un primer momento no reparó en esta obligación, 

así no es hasta el año 2014 que se realiza una observación en la memoria 
sobre el alcance de los impactos de género (Memoria del Consell Jurídic 
Consultiu, 2014), a pesar de que la ley 3/2007 ya obligaba a la realización de 
estos informes. No obstante, en su actuación se puede observar una clara 
evolución hacia una mayor exigencia y consideración de los informes de 
impacto de género. En un primer momento, se efectuó una clara identificación 
de determinados informes como rituales, en la medida en que se convertían 
en una fórmula que más allá de analizar el lenguaje, llegaba a considerar el 
impacto de género como inexistente o positivo, tan solo por el hecho de que 
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no provocara discriminación. La limitación de esta perspectiva permitió que 
ya en el año 2017, en nuestro Dictamen 264/2017 expresáramos la necesidad 
de que los informes, para que resultaran efectivos, tenían que contener datos 
suficientes para poder permitir el análisis “en lo que respecta a la situación de 
los hombres y las mujeres en el ámbito dónde la norma va a desplegar sus 
efectos” y, por ello, en el mismo se concluye que: 

 
“La falta de un estudio más pormenorizado plasmado en los impactos de 

género impide que las políticas públicas puedan adoptar las medidas 
adecuadas para reequilibrar las diferencias por razón de sexo”. 

 
Una de las cuestiones que la doctrina plantea como importantes a la 

hora de desarrollar los impactos de género es que sean realizados por 
organismos especializados, sin embargo a pesar de que en la Comunidad 
Valenciana las distintas Consellerías cuentan con una Unidad de Igualdad, la 
tramitación de los proyectos normativos no se ha visto beneficiada de dicha 
perspectiva, continúan huérfanos de un auténtico informe sobre el impacto 
de la norma en materia de género, habiéndose desatendido las numerosas y 
reiteradas consideraciones realizadas en los Dictámenes acerca de la mejora 
de este instrumento positivo para la tramitación de las normas, insistiendo 
en declaraciones rituales, sin análisis previo, y sin explorar medidas efectivas. 
A lo largo de 2018 los Dictámenes han puesto el acento en esa perspectiva, 
concretamente los números 310/2018 y 407/2018. En el primero, se realiza 
el siguiente pronunciamiento, de aplicación también a otros informes de 
impacto: 

 
“Como se ha dicho en dictámenes anteriores de proyectos normativos, los 

informes sobre el impacto de género, sobre el impacto en la infancia y en la 
adolescencia y sobre el impacto en la familia deberían haber sido emitidos por 
los órganos de la Administración especializados y competentes en la materia 
(Dictámenes 569/2016 y 773/2016, entre otros). 

 
Para que los informes de impacto resulten efectivos deben contener una 

serie de datos que permitan el análisis en lo que respecta a la situación en el 
ámbito donde la norma va a desplegar sus efectos. Una vez reunida esta 
información se podría determinar si la norma de referencia tiene impacto 
positivo o negativo y, en caso de impacto negativo, poder adoptar medidas para 
favorecer la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la norma 
proyectada (Dictamen 383/2017, por todos). 

 
El CJCCV realizó una sugerencia para que el Consell pudiera regular el 

contenido mínimo de los informes de impacto, de tal manera que su redacción 
vaya alejándose de su carácter ritual, y consiguiendo que a la hora de motivar 
la oportunidad y necesidad de las normas, el impacto de género sea un 
elemento valioso, útil y eficaz para la igualdad de mujeres y hombres, así en 
el Dictamen 310/2018 se señala: 



 28

 
“Este tipo de apreciaciones genéricas, sin evaluación concreta del 

impacto normativo en los distintos colectivos, sin apreciación del punto de 
partida, ni identificación del número y entidad de los beneficiarios a los que se 
pretende acceder, ni evaluación de las convocatorias anteriores, podría ser 
remediada en el futuro mediante la adopción de alguna normativa ad hoc por 
parte del Consell, de regulación del contenido de los impactos, de tal forma que 
pudiera ser apreciada y, en su caso, evaluada”. 

 
El informe de impacto de género no puede considerarse tan solo como 

la evaluación del impacto de la norma en los objetivos que se pretende 
conseguir con su aprobación, sino que adquiere su auténtica virtualidad en 
la medida en que analizando la situación previa en materia de género en el 
concreto sector al que se dirigen las medidas, se analiza si la normativa es 
neutral, negativa o positiva para modificar la situación de desigualdad inicial. 
De esta manera un análisis singular y con perspectiva de género del sector de 
actividad sobre el que se proyecta la norma permitiría incorporar medidas 
normativas que corrigieran dicha discriminación. 

 
En un reciente Dictamen se ha cuestionado el contenido del impacto de 

género dado que a pesar de que existe un modelo de guía, cómo se ha señalado 
anteriormente, el desarrollo del mismo no deja de ser deficiente porque, en la 
mayoría de los casos, no se introducen los datos desagregados por sexo y los 
apartados se cumplimentan fundamentalmente en base a literatura sobre 
igualdad de hombres y mujeres, por ello el dictamen llama la atención sobre 
el contenido del mismo indicando aspectos que se tenían que haber 
incorporado necesariamente. Así en el dictamen 140/2021 se señala: 

 
“En relación con los referidos informes y, en particular, el de impacto de 

género, debemos recordar lo que ya hemos reiterado en numerosos dictámenes 
sobre la necesidad de que sean emitidos por los órganos de la Administración 
especializados y competentes en la materia y no ser una mera recopilación de 
normativa aplicable, sin aportar datos de la situación real de mujeres y 
hombres en el ámbito donde la norma va a desplegar sus efectos. 

 
El Dictamen analiza el contenido del informe y con respecto a los datos 

se hace hincapié en la necesidad de que sean datos relacionados con el ámbito 
de la norma y además se establezca la relación  con el objeto de la misma y 
señala que: 

 
Los datos que se aportan……, sin explicar la conexión que tienen estos 

datos con la norma sobre la que se realiza el informe de impacto de género, lo 
que impide tener un conocimiento real de la situación de hombres y mujeres, 
imposibilitando que la norma proyectada pudiera adoptar medidas correctoras 
que resultaran pertinentes para alcanzar la igualdad, a partir de los resultados 
que arrojara dicho análisis. Sin embargo, y a pesar de ello, en la valoración del 
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impacto de género de la norma se señala como positivo, fundamentalmente, en 
base a que se aplica un lenguaje no sexista y se establece la paridad en los 
órganos colegiados, señalando que estas medidas son acciones positivas”. 
Medidas ambas que en ningún caso pueden calificarse como acciones positivas, 
sino como medidas de igualdad de trato establecidas en las leyes de igualdad 
y de obligado cumplimiento. 

 
Las observaciones realizadas por el CJCCV en los dictámenes ha tenido 

su repercusión en los intentos de mejora que se han realizado en los sucesivos 
procedimientos para la elaboración de las normas autonómicas, poco a poco 
los informes de impacto de género van mejorando, pero la cuestión ya no se 
circunscribe a un ámbito de la voluntad política ni de la voluntariedad del 
funcionariado que realiza los mencionados informes sino a la necesidad de 
regular el contenido de las guías metodológicas y dotar de medios para que el 
desarrollo de las mismas se realicen por organismos especializados. 

 
En el Dictamen 503/21 de 3 de agosto de 2021 el CJCV avanzando en 

su doctrina señala: 
 
En relación con dichos informes, recordamos lo que ya ha dicho este 

Consell en dictámenes anteriores sobre proyectos normativos, no podemos 
dejar de recordar, que para que los informes de impacto resultasen 
verdaderamente efectivos deberían contener una serie de datos que permitan 
el análisis en lo que respecta a la situación en el ámbito donde la norma va a 
desplegar sus efectos. Por lo que respecta al informe de impacto de género la 
ley de igualdad de la Comunitat Valenciana 9/2003, de 2 de abril en su artículo 
4bis) regula los informes de impacto de género: “Los proyectos normativos 
incorporarán un informe de impacto por razón de género que se elaborará por 
el departamento o centro directivo que propone el anteproyecto de ley o proyecto 
de norma, plan o programa de acuerdo con las instrucciones y directrices  que 
dicte el órgano competente en la materia, y deberá acompañar la propuesta 
desde el inicio del proceso de tramitación”. 

 
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y políticas Inclusivas con 

competencias en esta materia ha elaborado una guía, que figura en la página 
Web, que debe acompañarse en los proyectos normativos, en la que se 
contemplan unos contenidos que desde luego no se han incorporado al 
informe de impacto de género que consta en el expediente.  

 
Llegados a este punto, entendemos que para que los informes de 

impacto resultasen verdaderamente efectivos  deben no solo cumplimentarse 
de manera formal y ritual, sino que deben contener una serie de datos que se 
señalan en las directrices de la Conselleria, en la guía referenciada. El informe 
de impacto que consta en el expediente 490/2021 sobre el que emitimos este 
voto sigue, formalmente, solo en parte los enunciados de la guía, tiene 4 
apartados cuando en realidad tenía que contener 6, pero además en el 
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desarrollo de los mismos no incluye los contenidos que se señalan en las 
directrices de la Conselleria con competencias en igualdad. Solamente el 
apartado primero es coincidente con la guía de referencia, el resto no 
desarrolla la información que de acuerdo con aquella debería de contener. No 
aporta datos ni determina los grupos a los que va dirigido, ni analiza  las 
diferencias de hombres y mujeres en ese ámbito,  sin embargo y a pesar de 
ello llega a la conclusión de que el impacto es Positivo. Es posible que una vez 
realizado correctamente el informe de impacto de género se llegara a la misma 
conclusión pero con la diferencia de que los datos aportados corroboraran la 
afirmación realizada. Pero también podría darse el caso contrario y, en ese 
supuesto, las directrices señalan que la guía debe realizar propuestas de 
modificación del proyecto normativo con el fin de mejorar la norma, en el 
sentido de poder alcanzar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en 
el ámbito de regulación de la norma. 

 
Por todo ello, entendemos que en el Dictamen se debería incorporar la 

obligatoriedad de desarrollar el informe de impacto de género, de acuerdo con 
los contenidos que se señalan en la guía editada por la Conselleria de 
igualdad, de acuerdo con el artículo 4bis de la Ley de Igualdad de la 
Comunidad Valenciana que ostenta las competencias en esta materia, lo que 
motivaría una observación de carácter esencial, a los efectos que se indican 
en el artículo 77.3 del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, que fue aprobado por el Decreto del Consell 37/2019 
de 15 de marzo. 

 
Valencia, 23 de septiembre de 2021 
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