
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   792/2022 
Expedient   806/2022 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 14 de desembre de 2022, 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, al qual s’ha formulat el vot 

particular concurrent adjunt: 

 
 

 
 
De conformitat amb la comunicació de V. H., de 25 de novembre de 

2022 (Registre d'entrada de 28 de novembre), el Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la 
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, 
relatiu al Projecte de decret, del Consell, pel qual es regula l'adopció i el 
reconeixement dels Pactes territorials per l'ocupació i desenvolupament local 
participatiu i sostenible de la Comunitat Valenciana i es crea el seu registre. 

 
 
 
 
 

 
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 
 
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: 
 
Primer. Sol·licitud de dictamen. 
 
Mitjançant un escrit de data 25 de novembre de 2022, remés pel  

conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, va 
tindre entrada en aquest Consell Jurídic Consultiu el Projecte de decret, del 
Consell, pel qual es regula l'adopció i el reconeixement dels Pactes territorials 
per l'ocupació i desenvolupament local participatiu i sostenible de la 
Comunitat Valenciana i es crea el seu registre, i en el qual se sol·licita el 
dictamen preceptiu, de conformitat amb el que disposen els articles 9 i 10.4 
de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 
Segon. Documentació remesa. 
 
L'expedient que conforma el procediment instruït per a l'elaboració del 

Projecte de decret està integrat per la documentació següent: 
 

1. Informe sobre la consulta pública prèvia de la directora general 
d'Ocupació, de 22 de novembre de 2022. 

 
2. Resolució d'inici del procediment del conseller d'Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de 30 d'agost  de 2022. 
 
3. Text del Projecte d'ordre . 
 
4. Informe de necessitat i oportunitat realitzat per la directora general 

d'Ocupació i Formació, d'11 de novembre de 2022. 
 
5. Memòria econòmica de la norma de 7 de setembre de 2022 elaborada 

per la directora general d'Ocupació i Formació. 
 
6. Tràmit d'audiència a conselleries, al·legacions realitzades i Informe 

de la directora general d'Ocupació i Formació, de 27 de setembre de 2022, 
sobre l'adaptació de la norma a les al·legacions efectuades. 

 
7. Informe de coordinació informàtica, de 7 de setembre de 2022, 

realitzat per la directora general d'Ocupació i Formació i de la Direcció de 
General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, de 5 d'octubre 
de 2022. 

 



 3

8. Informe sobre la consulta realitzada als agents socials i econòmics de 
la directora general d'Ocupació i Formació, de 19 de setembre de 2022. 

 
9. Informe sobre Impacte de gènere, de 7 de setembre de 2022, realitzat 

per la  directora general d'Ocupació i Formació. 
 
10. Informe sobre impacte en la infància, adolescència i família, de 4 de 

juliol de 2022, realitzat per la directora general d'Ocupació i Formació, de 7 
de setembre de 2022. 

 
11. Informe sobre no subjecció a la política de la competència de la Unió 

Europea, de 7 de setembre de 2022, realitzat per la directora general 
d'Ocupació i Formació. 

 
12. Informe sobre la no inclusió de la norma en el Pla Estratègic de 

subvencions, de 7 de setembre de 2022, de la directora general d'Ocupació i 
Formació. 

 
13. Informe de petjada negativa, de 3 de novembre de 2022, realitzat 

per la directora general de Planificació i Serveis. 
 
14. Informe de la Direcció General de Política Territorial, de 15 de 

novembre de 2022, realitzat per la cap de Secció d'Anàlisi Territorial 
Estratègica. 

 
15. Informe de l'Advocacia de la Generalitat, de 28 d'octubre de 2022. 
 
16. Informe d'adequació de la norma a les observacions efectuades per 

l'Advocacia de la Generalitat de la directora general d'Ocupació i Formació de 
18 de novembre de 2022. 

 
17. Text definitiu de la norma. 

 
 

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 es regula l'adopció i el reconeixement dels Pactes territorials per 
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l'ocupació i desenvolupament local participatiu i sostenible de la Comunitat 
Valenciana i es crea el seu registre. 

Cal significar que s'ha sol·licitat l'emissió del present Dictamen amb 
caràcter urgent a l'empara del que disposa l'article 14.2 de la Llei de creació 
d'aquest Consell. 

 
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 els tràmits 
essencials que s’hi exigeixen. 

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

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de 30 d'agost de 2022. 
 
L'Informe sobre la necessitat i oportunitat de la norma es va emetre per 

la directora general d'Ocupació i Formació, d'11 de novembre de 2022, i la 
Memòria econòmica de la norma, de 7 de setembre de 2022, va ser elaborada 
per la directora general d'Ocupació i Formació. 

 
S'ha realitzat tràmit d'audiència a conselleries i s'ha emés un Informe per 

la directora general d'Ocupació i Formació, de 27 de setembre de 2022, sobre 
l'adaptació de la norma a les al·legacions efectuades. 

 
Consta un Informe de coordinació informàtica, de 7 de setembre de 2022, 

realitzat per la directora general d'Ocupació i Formació i de la Direcció de 
General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de 5 d'octubre de 
2022. 

 
S'ha consultat als agents socials i econòmics i s’ha emés un Informe de 

la directora general d'Ocupació i Formació de 19 de setembre de 2022. 
 
Consten els informes sobre impacto de gènere, en la infància i 

l'adolescència i en la família realitzats per la directora general d'Ocupació i 
Formació, de 7 de setembre de 2022. 

 
En relació amb l'Informe d'impacte de gènere del projecte, s'indica: 
 
«En aquest sentit, si bé per la seua naturalesa aquest projecte de Decret no 

té un impacte directe en el col·lectiu de dones, cal entendre que les mesures en 
l'àmbit de les polítiques públiques d'ocupació que puguen arribar a acordar-se 
territorialment pels Pactes sí que tindran una incidència directa en el col·lectiu de 
dones en representar, segons les últimes dades disponibles de desocupació 
registrada en la Comunitat Valenciana (març 2021), el 58,89% de les persones 
inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais LABORA, col·lectiu que els 
Pactes territorials han de prioritzar en la seua actuació». 
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Com s'ha dit en dictàmens anteriors de projectes normatius, els informes 

sobre l'impacte de gènere, sobre l'impacte en la infància i en l'adolescència i 
sobre l'impacte en la família haurien d'haver sigut emesos pels òrgans de 
l'Administració especialitzats i competents en la matèria. 

 
La Llei 9/2003, d'igualtat de la Comunitat Valenciana, de 2 d'abril, es va 

modificar per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, que en l'article 45 afig l'article 
4bis en el qual es regulen els informes d'impacte de gènere. 

 
Aquesta regulació concreta que l'elaboració ha de ser desenvolupada pel 

departament o centre directiu que proposa la 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 de la tramitació. Amb la finalitat 
de donar compliment a aquest precepte el govern valencià, a través de la 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que té les competències en matèria 
d'igualtat de dones i homes, ha elaborat una guia que figura en la seua pàgina 
web (consultada 03/11/2022) per a l'elaboració de l'informe que ha 
d'acompanyar-se amb els projectes normatius. En aquesta guia s'indiquen els 
continguts mínims que s'han d'incorporar en els informes que, seguint el model 
europeu encara que una mica més extensa, s'organitzen en sis apartats que 
han d'emplenar-se pels diferents departaments o centres. 

 
S'ha emés l’Informe sobre no subjecció a la política de la competència de 

la Unió Europea, de 7 de setembre de 2022, realitzat per la directora general 
d'Ocupació i Formació i de no inclusió de la norma en el Pla Estratègic de 
subvencions, de 7 de setembre de 2022, de la directora general d'Ocupació i 
Formació. 

 
Consta l'Informe de petjada negatiu, de 3 de novembre de 2022, realitzat 

per la directora general de Planificació i Serveis. 
 
La Direcció General de Política Territorial va emetre un Informe de 15 de 

novembre de 2022. 
 
L'Advocacia de la Generalitat va emetre un Informe el 28 d'octubre de 

2022. 
 
I la directora general d'Ocupació i Formació va emetre un Informe 

d'adequació de la norma a les observacions efectuades per l'Advocacia de la 
Generalitat, de 18 de novembre de 2022. 

 
Finalment cal assenyalar que el projecte estudiat està inclòs en el Pla 

Normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2022. 
 
Tercera. Estructura i contingut del Projecte. 
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El text del Projecte consta d'un preàmbul, quinze articles, dues 

disposicions addicionals, dues disposicions transitòries i dues disposicions 
finals. 

 
Quarta. Marc normatiu. 
 
La Generalitat, d'acord amb l'article 51.1.1ª de l'Estatut d'Autonomia 

de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, 
té competència per a l'execució de la legislació de l'Estat en «Laboral, assumint 
les facultats, competències i serveis que en aquest àmbit i a nivell d'execució 
ostenta l'Estat respecte a les relacions laborals, sense perjudici de l'alta 
inspecció d'aquest, i el foment actiu de l'ocupació». 

 
I l'article 19 de l'Estatut d'Autonomia, en la modificació operada per la 

Llei orgànica 1/2006, de 10 d'abril, estableix el següent: 
 
 «1. En l'àmbit de les seues competències la Generalitat impulsarà un 

model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible, 
basat en la incorporació de processos d'innovació, la plena integració en la 
societat de la informació, la formació permanent, la producció obertament 
sostenible i una ocupació estable i de qualitat en la qual es garantisca la 
seguretat i la salut en el treball. 

La Generalitat promourà polítiques d'equilibri territorial entre les zones 
costaneres i les de l'interior.  

2. Queda garantit el dret d'accés dels valencians a les noves tecnologies 
i al fet que la Generalitat desenvolupe polítiques actives que impulsen la 
formació, les infraestructures i la seua utilització». 

 
Finalment, l'article 79.1 del citat Estatut determina que «La Generalitat, 

en l'exercici de les seues competències que li venen atribuïdes pel present 
Estatut, podrà constituir entitats i organismes per al foment de la plena 
ocupació i el desenvolupament econòmic i social, i fomentarà la cooperació entre 
els agents públics i privats que constitueixen el sistema valencià de R+D+I». 

 
En l'àmbit competencial estatal, l'article 4 del text refós de la Llei 

d'ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, 
estableix que «la política d'ocupació, en el seu disseny i model de gestió, haurà 
de tindre en compte la dimensió local per a ajustar-la a les necessitats del 
territori, de manera que afavorisca i done suport a les iniciatives de generació 
d'ocupació en l'àmbit local».  

 
I el mencionat article preveu l'establiment de mecanismes de 

col·laboració amb les entitats locals i la participació d'aquestes en el procés 
de concertació territorial de les polítiques actives d'ocupació. 
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Entre els principis generals als quals han de sotmetre's les polítiques 
actives d'ocupació, d'acord amb l'article 37.1.e) de la citada Llei d'Ocupació, 
està la seua adequació a les característiques del territori, tenint en compte la 
realitat del mercat de treball i les peculiaritats locals i sectorials. 

 
Finalment s'ha de tindre també en compte el Decret 1/2011, de 13 de 

gener, del Consell pel qual s'aprova l'Estratègia Territorial de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Cinquena. Observacions al text del Projecte. 
 
Al preàmbul 

 
Quan s'aprova una disposició legal o administrativa seguint el parer 

d'aquesta Institució consultiva s'ha d'indicar en la fórmula d'aprovació, per 
exigència legal, l'expressió «conforme amb el Consell Jurídic Consultiu», de la 
mateixa forma que quan es decideix no seguir el criteri que expresse s'ha 
d'indicar «oït el Consell Jurídic Consultiu», tal com exigeix l'article 2.5 de la Llei 
de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, la qual cosa s'haurà de tindre en 
compte en la redacció definitiva de la fórmula d'aprovació, per a acomplir 
l’expressat precepte legal. 

 
Observacions a l'articulat 

 
A l'article  2. Definició 
 
L'article es titula «definició», però eixe títol no es correspon amb el 

contingut dels apartats 2 i 3 del precepte, que no contenen cap definició, per 
la qual cosa hauria de reconsiderar-se aquesta titulació.   
 

En l'apartat 1 igual que es fa referència a l'article 7.1a de la Llei 
orgànica 11/1985, on es determina quins sindicats tindran la consideració 
de més representatius, per a determinar aquest mateix caràcter en relació 
amb la representació institucional dels empresaris, també hauria de citar-se 
la disposició addicional sisena, «Representació institucional dels empresaris» 
del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i el Decret 193/2015, de 23 
d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 7/2015, de 2 
d'abril, de la Generalitat, de participació i col·laboració institucional de les 
organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat 
Valenciana, l’article 2 del qual, titulat «Determinació de la representativitat 
amb vista a la participació institucional», estableix la forma d'acreditació de la 
condició «de més representatives» per a donar lloc al dret de participació 
institucional en els diferents òrgans, atenent en primer lloc la disposició 
addicional sisena, anteriorment citada. 
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L'apartat tres hauria de constituir un article independent que podria 

titular-se «Àmbit d'actuació territorial». 
 
En aquest apartat s'incorpora literalment com a punt i seguit i última 

frase incorporada l'observació de l'Advocacia de la Generalitat 
 
Per a una millor comprensió i unió amb la resta del contingut d'aquest 

apartat tres, se suggereix que se suprimisca el punt i seguit i es constituïsca 
un únic paràgraf, enllaçant-se a continuació de «…pel qual s'aprova 
l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana» i «havent-se de considerar 
necessàriament els vincles ja existents entre els municipis de naturalesa 
històrica, administrativa i socioeconòmica». 

 
A l'Article 7. Contingut 
 
En l’incís lletra i) s'indica «període de vigència de l'acord, quan no es 

constituïsca per temps indefinit». 
 
Haurà d’harmonitzar-se amb l'article 9, que estableix un termini màxim 

de duració del pacte de quatre anys, sense perjudici de pròrrogues o extinció 
d'acord amb les normes que regisquen el seu funcionament. 
 

A l’article 8. Modificació de les entitats integrants del Pacte 
territorial 

 
En l'apartat 3 ha de suprimir-se la  paraula «el Pacte» del final de la línia 

segona. 
 

També se suggereix, en la línia tercera d’aquest apartat, canviar 
«aquesta proposta» per «aquesta sol·licitud», ja que els agents socials i 
econòmics que manifesten la seua voluntat de no continuar formulen una 
petició, i serà la Comissió de Seguiment la que emeta la proposta. 
 

Hauria d'aclarir-se el final d'aquest apartat quan s'indica «un o diversos 
dels agents socials i econòmics», si n'hi ha prou que ho sol·licite un perquè es 
produïsca la dissolució del Pacte, ja que, si és aquest el supòsit, sobraria 
l'expressió «o diferents», o si, en tot cas, aquesta dissolució no ho és de manera 
automàtica i dependrà de la proposta de la Comissió de Seguiment. 

 
A l'article 10. Registre de Pactes territorials 
 
Aquest article es titula simplement «Registre de Pactes». 

 
El títol hauria d'incloure  el nom complet de «Registre de Pactes 

territorials de la Comunitat Valenciana». I així mateix  en relació amb la 
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denominació d'aquest registre hauria de concretar-se si és aquesta tal com 
s'indica en l'apartat primer o si es correspon amb la denominació que se li 
dona en els articles 11.1 i 13.5 de «Registre de Pactes territorials per l'ocupació 
i desenvolupament local participatiu i sostenible de la Comunitat Valenciana». 
 

A l'article 15. Comissió de seguiment 
 
 En l'últim paràgraf de l'apartat 2 recomanem canviar la redacció i 
substituir «estiga alineada amb» per «complisca» els criteris de presència 
paritària de dones i homes. 
 

Observació al peu de recurs 
 
Al final de la norma s'expressa el següent: 
 
«Contra aquest decret, que esgota la via administrativa, podrà interposar-

se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des 
de l'endemà de la seua publicació, davant la Sala contenciosa administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia, d'acord amb el que estableix l'article 10 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa». 

 
Considerem que resulta innecessari que la norma continga la instrucció 

sobre els recursos que poden interposar-se contra aquesta, ja que això és una 
exigència legal prevista únicament per als supòsits de notificació dels actes 
administratius als interessats, no per a les disposicions de caràcter general. 

 
En qualsevol cas, si es manté el text, caldrà tindre en compte que seria 

més precís remetre's al que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, que és 
el que regula el termini de dos mesos per a interposar el recurs contra les 
disposicions de caràcter general, i no a l'article 10 d'aquesta Llei, que regula 
les competències de les sales contencioses administratives dels tribunals 
superiors de Justícia. 
 

Observacions de caràcter gramatical 
 

En l'article 6 apartat 2 substituir la «I» majúscula per «i» minúscula. 
 
En l'article 13 apartat segon línia tercera «garantizaran» ha d'anar amb 

accent en l'última síl·laba, en la versió en castellà. 
 

Al llarg de la norma s'utilitza decret amb majúscula o minúscula, és 
recomanable que s'escriga sempre amb majúscula o sempre amb minúscula. 

 
En la disposició transitòria segona línia segona «el Pacte» ha de 

substituir-se per «del Pacte». 
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En general es recomana revisar els signes de puntuació. 

 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
Pel que queda exposat, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte de decret del Consell pel qual es regula l'adopció i el 

reconeixement dels Pactes territorials per l'ocupació i desenvolupament local 
participatiu i sostenible de la Comunitat Valenciana i es crea el seu registre, 
és conforme amb l'ordenament jurídic. 
 

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

 
 
 València, 14 de desembre de 2022 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SR. CONSELLER D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 
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VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE FORMULA 

 LA CONSEJERA ASUNCIÓN VENTURA FRANCH  
AL DICTAMEN 792/2022 (EXPTE. 806/2022) 

 
 

En el ejercicio de la facultad que confiere el artículo 64.3 del Reglamento 
del Consell Jurídic Consultiu y con el máximo respeto a la posición mayoritaria 
del Pleno del Consell, se propone el Voto Particular Concurrente en la medida 
que no comparto algunos aspectos de la fundamentación jurídica del 
Dictamen arriba expresado, sobre el proyecto de Decreto del Consell por el 
que se regula la adopción y el reconocimiento de los pactos territoriales por el 
empleo y desarrollo local participativo y sostenible de la comunidad 
Valenciana y se crea su registro. 

 
La discrepancia con respecto a la interpretación que se realiza en el 

Dictamen se centra en los artículos 2, 3, 4 y 15 y su relación con el informe 
de impacto de  género aportado en el expediente. 
 

El Dictamen señala la incorrección del informe del impacto de género 
aportado en el expediente que no se adecua a lo establecido en el artículo 4 
bis de la ley de igualdad de la comunidad Valenciana de 9/2003 de 2 de abril. 
Observación en la que estoy completamente de acuerdo. No obstante, 
entiendo que a pesar de ello el informe de impacto realiza una afirmación de 
sumo interés que debería tener unas consecuencias jurídicas en el contenido 
del proyecto de Decreto, así en el mismo se señala “que según los últimos datos 
disponibles de desempleo registrado en la comunidad Valenciana (marzo 2021) 
el 58,89% son mujeres, colectivo que los pactos territoriales deben priorizar en 
su actuación”. 
 

El análisis del texto del Decreto no establece criterio alguno de 
priorización sobre estos datos ni tan solo establece en el artículo 15 la 
obligatoriedad  de que en la Comisión de seguimiento se establezca una 
presencia paritaria de mujeres y hombres, textualmente señala: “se procurará 
que la Comisión de seguimiento este alineada con los criterios de presencia 
paritaria de mujeres y hombres.” 
 

Ha sido reiterado por este Consell que la presencia equilibrada, que 
incluye la presencia paritaria, está regulada en la disposición adicional 
primera de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres y que además esta presencia equilibrada debe presidir 
la toma de decisiones en la actuación de los poderes públicos (art. 14.4 de la 
mencionada Ley), tanto la disposición adicional como el artículo 14 tienen 
carácter básico de acuerdo con la Disposición final Primera de la menciona 
ley. 
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En base a ello, entiendo que la presencia equilibrada no solo debe 
garantizarse en la Comisión regulada en el artículo 15 de la norma, sino 
también en la composición de los grupos y organizaciones que conforman los 
pactos territoriales de carácter supramunicipal o local. Dado que la Ley 
Orgánica de Igualdad efectiva de mujeres y hombres 3/2007 también es de 
aplicación. 
 

La presencia equilibrada de mujeres y hombres no se limita 
simplemente a la aplicación del principio de presencia equilibrada desde un 
punto de vista meramente cuantitativo sino que también está relacionada con 
la efectividad del principio de igualdad, cumpliendo así con un mandato 
constitucional (art. 9.2 CE) para que todos los poderes públicos contribuyan 
a su alcance. Desde las investigaciones académicas1 se ha demostrado que 
existe una relación directa entre las comisiones que tienen una composición 
equilibrada con una mayor adopción de medidas de igualdad, al contrario que 
en aquellas que no respetan la presencia equilibrada, y cuya composición es 
mayoritariamente de varones, en las que se adoptan un número inferior de 
medidas de igualdad. Este también es un buen argumento, junto con la 
obligatoriedad jurídica, para que se incluya en el proyecto de Decreto que 
todos los grupos que formen parte de esa concertación territorial, necesaria 
para adoptar los pactos territoriales supramunicipales o de carácter local, 
tengan una composición equilibrada, porque  de acuerdo con el mandato 
constitucional (art. 9.2 CE) corresponde a los poderes públicos remover los 
obstáculos que impidan alcanzar la igualdad real y efectiva. 
 

El informe de impacto recoge una desigualdad en las personas 
demandantes de empleo en la Comunidad Valenciana que perjudica a las 
mujeres y que de acuerdo con el mismo los pactos territoriales deben priorizar 
en su actuación a ese “colectivo”. En base a esa afirmación y de acuerdo con 
el artículo 11 de la ley 3/2007 se deberían adoptar medidas en favor de las 
mujeres para corregir situaciones patentes e desigualdad respecto de los 
hombres, esto es adoptar acciones positivas. Esta recomendación no se 
contempla en ninguno de los apartados del proyecto de Decreto ni tan siquiera 
se anuncia la obligatoriedad de tener presente esta situación a la hora de 
adoptar acuerdos, tal y como se recomienda en el informe de impacto de 
género, ello representa una situación de discriminación por omisión de 
acciones positivas de acuerdo con la Sentencia del TSJCV Sentencia 
134/2021, de 24 de marzo de la Sala de lo Contencioso Administrativo que 
básicamente señala que la omisión de acciones positivas  cuando existen 
patentes situaciones de desigualdad da lugar a una discriminación por razón 
de sexo que debe merecer una censura jurídica expresada en los artículos 3 
y 6 de la ley Orgánica 3/2007. El profesor Santiago Garcia Campá2, en el 
                     
1 Lucia Romani Sancho. ‘‘La presencia equilibrada en las mesas de negociación de los 
convenios colectivos y su influencia en las medidas de igualdad. Un estudio de la 
Comunidad Valenciana en el periodo 2007 a 2015’’. Tesis Doctoral leída el 14 de 
noviembre en la Universitat Jaume I de Castelló 
2 Santiago Gracia Campà. La discriminación por omisión de acciones positivas. 
Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia dela Comunidad Valenciana, 
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comentario a la Sentencia, señala que: “la omisión de acciones afirmativas 
cuando la situación de desigualdad es patente precisa que en el trato no exista- 
una inacción que vulnera la obligación de evitar la discriminación-; es decir, 
incumple una obligación de hacer o discrimina por lo que no hace o produce… 
su contenido no implicará solo una obligación de no hacer, la prohibición de 
discriminación, sino también exigirá, con la misma intensidad, el cumplimiento 
de toda una serie de obligaciones de hacer. Entre ellas, adoptar de forma 
razonable y proporcionada acciones positivas en favor de las mujeres que 
corrijan una situación de hecho discriminatoria respecto de los hombres en el 
ámbito de la aplicación de las políticas públicas específicas”. 
 

Por ello, el proyecto de Decreto debería incluir la presencia equilibrada 
en todo el proceso de formación de los pactos y obligatoriedad de que en los 
contenidos de los mismos, se establecieran medidas de acción positiva para 
las mujeres dada la situación patente de desigualdad, de acuerdo con la 
recomendación del informe de impacto de género que consta en el expediente, 
porque no hacerlo se podría considerar una discriminación por omisión. 
 

 
València, 15 de diciembre de 2022 

 
 

La Consejera 
 
 
 
 

Asunción Ventura Franch 
 
 
 

                     
Sala de lo Contencioso-Administrativo, 134/2021, de 24 de febrero. Publicado en ‘‘La 

Revista mensual Trabajo y Seguridad Social. CEF’’. Junio 2021, núm. 459. 


