PROJECTE DE DECRET ____ / 2019, de __________, del Consell, pel qual es regula
el Comité d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana.
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PREÀMBUL
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa en l’article 49.1.28 que
l’esport és competència exclusiva de la Generalitat.
La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la
Comunitat Valenciana, estableix en l’article 3, com una de les línies generals
d’actuació de la Generalitat en el desenvolupament de la seua política esportiva,
“l’establiment de mesures de col·laboració i coordinació amb les universitats per al
desenvolupament de l’esport universitari i la investigació en les ciències de l’esport i
l’activitat física”.
Així mateix, l’article 42 de la mateixa llei estableix “que les universitats, d’acord amb la
seua pròpia autonomia, exerceixen competències en matèria de competicions i
activitats esportives dins del seu àmbit respectiu d’actuació”, i l’article 43 estableix que
la conselleria competent en matèria d’esport col·laborarà amb les universitats en
l’organització i el desenvolupament de les seues competicions i activitats esportives,
principalment les de caràcter interuniversitari.
L’article 44 de la Llei 2/2011 crea el Comité d’Esport Universitari de la Comunitat
Valenciana, adscrit a la conselleria amb competències en matèria d’esport, com a
òrgan de coordinació, programació, i promoció de l’activitat i la competició esportives
de les universitats, i també amb la competència específica de qualificar les
competicions esportives oficials d’àmbit universitari de la Comunitat Valenciana. La Llei
2/2011 disposa que la seua composició i funcions s’hauran d’establir
reglamentàriament.
Els articles esmentats anteriorment de la Llei 2/2011, de 22 de març, de l’esport i
l’activitat física, justifiquen la necessitat i l’eficàcia de l’elaboració d’aquest decret. Tot
això porta, seguint el principi de proporcionalitat, al desenvolupament reglamentari de
la llei i a l’adopció necessària d’aquelles mesures que calen per a fomentar l’esport
universitari.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat
per a 2019.
Per la seua banda, l’article 6 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la
Generalitat, pel qual es determina les conselleries en què s’organitza l’Administració
de la Generalitat, atribueix a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la
competència en matèria d’esport.
Pel que s’ha exposat, fent ús de les atribucions conferides per l’article 18.f de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del conseller d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, d’acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, després de la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de
_________________,
DECRETE
Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte regular el règim jurídic, la composició i el funcionament
del Comité d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Naturalesa jurídica i adscripció
1. El Comité d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana és un òrgan col·legiat de
participació i assessorament en matèria de coordinació, programació, i promoció de
l’activitat i la competició esportives de les universitats.
2. Està adscrit a la conselleria amb competències en matèria d’esport, i es regeix, pel
que fa a la seua composició i funcionament, pel que es preveu en aquest decret i pel
que, si és el cas, establisquen el respectiu reglament de règim intern i totes altres
disposicions que hi siguen aplicables.
Article 3. Funcions
El Comité d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana té com a funcions:
1. Qualificar les competicions esportives oficials d’àmbit universitari de la Comunitat
Valenciana.
2. Promoure l’esport universitari coordinant actuacions entre universitats.
3. Convocar el Campionat Autonòmic d’Esport Universitari-CADU i fomentar la
participació de les universitats.
4. Impulsar propostes de millora de l’esport universitari.
5. Elaborar, si és el cas, el seu reglament de règim intern de funcionament.
6. Assessorar, quan se li requerisca, sobre qualsevol actuació o incidència en l’àmbit
de l’esport universitari.
7. Qualsevol altra funció que se li atribuïsca legalment o reglamentàriament.
Article 4. Composició
1. El Comité d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana està compost pels
membres següents:
a) Presidència: la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria
d’esport.

b) Vicepresidència primera: la persona titular del rectorat de la universitat que
exercisca la secretaria del Campionat Autonòmic d’Esport Universitari-CADU.
Vicepresidència segona: la persona titular de la direcció general competent en matèria
d’esport.
c) Vocalies:
1r. La persona titular de la subdirecció general competent en matèria d’esport.
2n. Un representant, amb rang no inferior a subdirecció general, de la direcció general
amb competències en matèria d’universitats.
3r. La persona titular del servei competent en matèria d’esport universitari de la
direcció general competent en matèria d’esport.
4t. Les persones titulars dels vicerectorats amb competència en matèria d’esport de
totes les universitats de la Comunitat Valenciana.
5é. Les persones titulars dels serveis d’esport de totes les universitats de la Comunitat
Valenciana.
6é. Un representant del Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants.
7é. Dos representants de federacions esportives, a proposta de la Presidència del
Comité.
d) Secretaria: correspondrà a la universitat que exercisca la secretaria del Campionat
Autonòmic d’Esport Universitari-CADU, amb veu i vot.
2. Per a un coneixement més gran dels temes a tractar, a les reunions del Comité
podran assistir el personal funcionari, experts o aquelles altres persones que el mateix
òrgan col·legiat decidisca, que disposaran de veu però no de vot.
3. El Comité podrà acordar la creació de comissions tècniques de treball. El mateix
comité determinarà, en cada cas, la composició i les funcions de cada una de les
comissions.
4. La Presidència dirimirà amb el seu vot els empats, a l’efecte d’adoptar acords.
Article 5. Mandat, cessament i substitució
1. La pertinença al Comité d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana, en
representació tant de les administracions públiques com de les altres entitats, estarà
supeditada a la permanència dels seus membres en el càrrec en virtut del qual van ser
proposats i nomenats.
2. En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa justificada, la presidència
serà substituïda per la vicepresidència que corresponga pel seu ordre, i si no és
possible, pel membre del vicerectorat amb competència en matèria d’esport de més
edat.
3. En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa justificada, les vocalies
podran ser representades, respectivament, per un suplent designat per les institucions
i entitats a què representen.
4. La secretaria podrà ser suplida per una altra universitat, d’entre les participants en el
Campionat Autonòmic d’Esport Universitari-CADU, per elecció entre elles.
Article 6. Funcionament
1. La constitució, convocatòria, règim de les sessions i d’adopció d’acords i, en
general, el funcionament del Comité d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana,

s’haurà d’ajustar al que s’ha establit en els articles 15 al 18 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i als articles 19 al 22 en tot allò no previst
en aquest decret.
2. El Comité, sense perjudici del que s’ha disposat en l’apartat anterior, podrà aprovar
normes pròpies de funcionament intern per al millor exercici de les seues atribucions.
3. El Comité es reunirà, almenys, una vegada a l’any en sessió ordinària, i en sessió
extraordinària quan la importància o urgència dels assumptes a tractar ho requerisca,
per convocatòria de la presidència, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus
membres.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Incidència en la dotació de despeses
La implantació i el posterior desenvolupament d’aquest decret no podrà tindre cap
incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignats a la
conselleria amb competències en matèria d’esport i, en tot cas, s’haurà d’atendre amb
els mitjans personals i materials de la conselleria esmentada.
Segona. Retribucions econòmiques
Les persones pertanyents al Comité d’Esport Universitari de la Comunitat Valenciana
no percebran retribució o compensació econòmica per l’exercici de les seues funcions.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rango o d’un rang inferior en allò
que contradiga o s’opose al que es disposa en aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Facultat de desenvolupament
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria d’esport per a dictar
totes les disposicions que requerisca el desenvolupament i l’execució del present
decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
València, _______________ de 2019
El president de la Generalitat, XIMO PUIG FERRER
El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

