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 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
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de la Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 
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marge s’expressen va emetre, per majoria, el 

dictamen següent, el qual duu el vot particular 
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De conformitat amb la comunicació de V. H., d'1 de desembre de 2020, 
registrada el 3 de desembre en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, el Ple d'aquest Òrgan ha examinat l'expedient instruït per la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport l'Ordre per la qual s'estableixen les 
bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià 
en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de 
notícies. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
Únic.- Mitjançant l'escrit d'1 de desembre de 2020, el conseller 

d'Educació, Cultura i Esport va remetre a aquest òrgan, amb caràcter urgent, 
l'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores del procediment de 
subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació 
i publicacions privats i agències de notícies, d'ara en avant el Projecte d'ordre 
o les bases. 

 
En la sol·licitud s'insta l'emissió del nostre dictamen d'acord amb el que 

disposa l'article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, 
de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (LCJC). 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera.- Sobre el caràcter de l'emissió del dictamen. 
 
La consulta té caràcter preceptiu en efectuar-se a l'empara de l'article 

10.4 LCJC en relació amb l'article 165.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de 
la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. 

 
El primer prescriu que hauran de ser informats pel Consell Jurídic 

Consultiu «els projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que 
es dicten en execució de les lleis i de les seues modificacions». 

 
El segon estableix que «les bases reguladores de la concessió de 

subvencions seran aprovades mitjançant ordre de la persona titular de la 
Conselleria competent per raó de la matèria, i s'han de publicar en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana». 
 
 
 Segona.- El marc general normatiu. 
 

El preàmbul de la Constitució espanyola (CE) proclama la voluntat de 
protegir «tots els espanyols i pobles d'Espanya en l'exercici dels drets humans, 
les seues cultures i tradicions, llengües i institucions». Cenyint-nos al patrimoni 
lingüístic, l'article 3 de la CE atribueix al castellà la condició de «llengua oficial 
de l'Estat», i disposa que «tots els espanyols tenen el deure de conéixer-la i el 
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dret a usar-la» (apartat 1). També estableix que «les altres llengües espanyoles 
seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els 
seus Estatuts» (apartat 2), així com que «la riquesa de les diferents modalitats 
lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial 
respecte i protecció» (apartat 3). 

 
La Carta Magna reconeix la pluralitat lingüística i conté el model 

lingüístic constitucional de les llengües d'Espanya. La característica 
fonamental d'aquest model és que, per pròpia voluntat de la Constitució, 
aquest no es troba definit exclusivament en la norma fonamental. Aquesta 
remet, en bloc i en blanc, als estatuts d'autonomia la fixació del règim jurídic 
primari de les llengües oficials diferents a la llengua comuna. 

 
A partir d'ací l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (EACV) 

equipara legalment el valencià al castellà a la Comunitat Valenciana. D'acord 
amb el seu article sisé «la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el 
valencià» (apartat 2), i «l'idioma valencià és l'oficial a la Comunitat Valenciana, 
igual que ho és el castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat» (apartat 2). És més, 
preveu que «s'atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del 
valencià» (apartat 5) i imposa a la Generalitat la càrrega de garantir «l'ús 
normal i oficial de les dues llengües, i adoptarà les mesures necessàries per a 
assegurar el seu coneixement» (apartat 4). 

 
Per tant, l'EACV exigeix als poders públics protegir les llengües oficials, 

i en particular el valencià. Aquesta obligació comprén tant el deure de 
procurar el respecte -prohibició de marginació o repressió- com la protecció. 
Imposa a les administracions públiques una actuació positiva de respecte de 
la diversitat lingüística de la Comunitat Valenciana, tant en l'àmbit públic 
com privat. 

 
En desenvolupament d'aquest mandat, l'article 25.2 de la Llei 4/1983, 

de 23 de novembre, de la Generalitat, d'ús i ensenyament del valencià, preveu 
que el Consell «impulsarà en les emissores de ràdio i televisió l'ús del valencià». 
Més recentment, l'article 3.2 a) 1. de la Llei 1/2006, d'1 d'abril, de la 
Generalitat, del sector audiovisual, imposa als «poders públics de la Comunitat 
Valenciana (…) el foment de la llengua i de la cultura pròpies». Aquesta actuació 
positiva, la major part de les vegades, s'ha realitzat per la via de l'acció de 
foment. Així va ocórrer amb l'Ordre 48/2016, de 16 d'agost, de la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es van aprovar les bases 
reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a 
mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i 
digital. Aquestes bases van ser informades pel nostre dictamen 309/2016. 

 
En el pla internacional, la Generalitat també està obligada a complir els 

compromisos derivats de la Carta Europea de les Llengües Regionals i 
Minoritàries, de 25 de juny de 1991, d'ara en avant la Carta.  
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Segons aquest tractat internacional, promogut en el si del Consell 

d'Europa, son llengües regionals o minoritàries les «parlades tradicionalment 
en un territori d'un Estat pels nacionals d'aquest Estat que constitueixen un 
grup numèricament inferior a la resta de la població de l'Estat, i diferents de 
la/les llengua/llengües oficial/s de l'Estat: no inclou els dialectes de la/les 
llengua/llengües oficial/s de l'Estat ni les llengües dels immigrants» (article 1 
a) de la Carta). «L'adjectiu "regional" fa referència a llengües parlades en una 
part limitada del territori d'un Estat en la qual, així mateix, poden ser parlades 
per la majoria dels ciutadans» (Explanatory report to the European Charter for 
the Regional or Minoritory Languages, point 18, Council of Europe, 1993). 

 
A l'efecte de la Carta, el valencià és una llengua regional. «En 

l'Instrument de ratificació [de la Carta,] publicat en el BOE el 15 de setembre 
de 2001[,] (…) es conté la declaració segons la qual, a l'efecte de (…) la Carta, 
"Espanya declara que (…) s'entenen per llengües regionals o minoritàries, les 
llengües reconegudes com a oficials en els Estatuts d'Autonomia de les 
Comunitats Autònomes del País Basc, Catalunya, Illes Balears, Galícia, 
Comunitat Valenciana i Navarra"» (FJ 10 STC 89/2017, de 4 de juliol). Així, 
per a «la Carta Europea feta a Estrasburg» [són llengües regionals, les] 
«llengües cooficials en [les] diferents comunitats autònomes i (…) el valencià és 
cooficial (…) en el territori d'aquesta», això és la Comunitat Valenciana (FJ 5 
Sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana 319/2018, de 17 de juliol). 

 
Cal destacar que la Carta protegeix i promou les llengües regionals o 

minoritàries com un aspecte del patrimoni cultural. Enfront de la visió dels 
drets lingüístics com a drets col·lectius dels pobles, o com a drets individuals 
de les persones singularment considerades, la Carta adopta una perspectiva 
«cultural». La Carta no procura fer costat a determinats grups o col·lectius 
ètnics o lingüístics. Tampoc els reconeix drets subjectius. Únicament pretén 
protegir el patrimoni lingüístic d'Europa, assegurar la pervivència de la seua 
riquesa com a valor cultural. Per això, encara que s'imposen obligacions als 
estats part, no es reconeixen drets subjectius als ciutadans o col·lectivitats. 

 
De fet, el control del compliment dels compromisos de la carta es 

realitza mitjançant l'evacuació d'informes periòdics. Fins hui s'han realitzat 
cinc informes de compliment, l'últim dels quals analitza la situació de les 
llengües regionals o minoritàries entre 2014 i 2016. A partir del seu resultat, 
el Consell de Ministres d'11 de desembre de 2019 va realitzar una sèrie de 
recomanacions, les quals -amb vista al sisé informe de 2023- van ser 
contestades pel Ministeri de Política Territorial i Funció pública al juliol de 
2020. 

 
Partint d'aquesta perspectiva cultural, en les parts II i III de la Carta 

s'enumeren els compromisos que poden adoptar els estats part. Aquests 
poden dividir-se en dos grups: prescripcions negatives i adopció de mesures 
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positives. Les prescripcions negatives fan referència a la prohibició de 
discriminació per raó de llengua. La resta de compromisos imposen l'adopció 
de mesures en favor de les llengües regionals o minoritàries.  

 
Les accions positives, la major part de les vegades, es tradueixen en 

obligacions de comportament, i a vegades de resultat. Les primeres 
requereixen una conducta amb vista a la consecució d'un resultat, les segones 
obliguen directament a un resultat. Les obligacions de conducta imposen 
estàndards, prescripcions flexibles a concretar a partir del costum i la pràctica 
internacional. En canvi, les de resultat obliguen a mesures concretes. 
Aquelles exigeixen actuar amb la deguda diligència, només aquestes imposen 
obligacions stricto sensu. En els articles relatius a les obligacions de 
comportament es reitera l'ús de verbs com «vetlar», «afavorir», «fomentar i/o 
facilitar», «secundar», «ampliar» i «definir». També es recorre a expressions que 
remeten a una conducta de mera diligència, entre altres: «segons la situació 
de cada llengua», «en la mesura en què les autoritats públiques, de manera 
directa o indirecta, tinguen competències» i «respectant al propi temps els 
principis d'independència i autonomia». En canvi en les obligacions de resultat 
s'utilitzen verbs com ara «preveure», «assegurar» i «garantir». Així ocorre, 
fonamentalment, en els articles dedicats a les mesures relatives a 
l'ensenyament i justícia. 
 

En matèria de mitjans de comunicació, l'article 11.1 de la Carta imposa, 
en relació amb l'instrument de ratificació de 2 de febrer de 2001, les següents 
obligacions de comportament als poders púbics d'Espanya: 
 

- «En la mesura en què la ràdio i la televisió tinguen una missió de servei 
públic (…) garantir la creació de, almenys, una emissora de ràdio i un canal de 
televisió en les llengües regionals o minoritàries» (article 11.1 a.i de la Carta) 

- «Fomentar i/o facilitar la creació de, almenys, una emissora de ràdio en 
les llengües regionals o minoritàries» (article 11.1 b.i de la Carta) 

- «Fomentar i/o facilitar la creació de, almenys, una canal de televisió en 
les llengües regionals o minoritàries» (article 11.1 c.i de la Carta) 

- «Fomentar i/o facilitar la producció i la difusió d'obres d'audició i 
audiovisió en les llengües regionals o minoritàries» (article 11.1 d de la Carta) 

- «Fomentar i/o facilitar la creació i/o manteniment de, almenys, un òrgan 
de premsa en les llengües regionals o minoritàries» (article 11.1 e.i de la Carta) 

- «Ampliar les mesures existents d'assistència financera a les produccions 
audiovisuals en llengües regionals o minoritàries» (article 11.1 f.ii de la Carta) 
 
 
 Tercera.- Procediment d'elaboració. 

 
En la tramitació del procediment s'han seguit els tràmits essencials 

exigits per la normativa d'aplicació a l'elaboració de disposicions generals i en 
matèria de subvencions. Aquests són, per una banda, els articles 128 a 133 
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de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPAC); l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, de la Generalitat, del Consell, i el Decret 24/2009, de 13 de febrer, 
del Consell, que regula, entre altres extrems, el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat. D'altra banda, la Llei 38/2013, de 17 
de novembre, general de subvencions (LGS); el Reial decret 887/2016, de 21 
de juliol, que la desenvolupa (RLGS); els articles 26, 164.e) i 165.1 de la Llei 
1/2015, de la Generalitat, i els decrets 105/2017, de 28 de juliol, i 128/2017, 
de 29 de setembre, tots dos del Consell. El primer desenvolupa la Llei 2/2015, 
de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del 
Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. El 
segon regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió 
Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o 
modificar ajudes públiques. 

 
L'expedient s'inicia amb la resolució, de 8 de juny de 2020, del conseller 

d'Educació, Cultura i Esport. Aquesta acorda la incoació del procediment 
d'elaboració d'una disposició de caràcter general i encarrega la seua 
tramitació al director general de Política Lingüística i Gestió del 
Plurilingüisme, d'ara en avant el director general. La resolució es dicta a 
l'empara de l'article 39.1 del Decret 24/2009, del Consell. 

 
Prèviament, segons afirma el director general en un informe de 20 de 

gener de 2020, es va substanciar la consulta pública prèvia a què es refereix 
l'article 133.1 LPAC. 

 
S'han incorporat a l'expedient l'informe de necessitat i oportunitat, així 

com una memòria econòmica. Tots dos estan signats pel director general, els 
dies 1 de juny de 2020 i 17 de juliol de 2020, respectivament. 

 
Segons consta en un ofici del director general, de 26 de juny de 2020, 

en aplicació de l'article 43.1 b) de la Llei del Consell, es va remetre el Projecte 
d'ordre a Presidència. En contestació, el sotssecretari de Presidència, el 22 de 
juliol de 2020, va descartar que la disposició afectara les competències de 
Presidència de la Generalitat. 

 
El 10 de juny de 2020 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana l'obertura d'un tràmit d'informació pública, de 7 dies hàbils, 
perquè els interessats pogueren realitzar al·legacions. Segons afirma el 
director general, en un informe de 26 d'agost de 2020, transcorregut aquest 
termini han formulat al·legacions les següents persones: E. M. SL, el Sr. J. B. 
F., À. O. S., L. S., M. A. P. S., E. P. A. S., M. C. S., la A. de M. de I. y C. V., la 
A. de M. D. de la C. V., la E. A. SL, la Sra. S. T. G., N. T. S., N. T. S., E. C. SL., 
la cooperativa E. D. L. V., T. M. SL, El D. de la C. V. SL, la Sra. B. S. T., la A. 
de la P. C. V., S. Q. D. SL, D. D. de C. SL, E. de P. P. A. SL, el Sr. J. M. O. E., 
V. E. SL. i la A. E. SAU SME. S'ha complit amb la càrrega, prevista en l'article 
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43.1 c) de la Llei del Consell, de difondre en el butlletí oficial de la Generalitat, 
la tramitació del procediment.  

 
Així mateix, s'han evacuat els informes que es deriven del 43.1 d) de la 

Llei del Consell. Ens estem referint als informes transversals d'impacte per 
raó de gènere, en la família, i la infància i l'adolescència, així com el de 
coordinació informàtica i administració electrònica. Els tres primers estan 
subscrits pel director general, el 17 de juliol de 2020. L'últim està signat pel 
director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, el 24 de 
juliol de 2020. 

 
Aquests informes venen imposats pels següents preceptes: l'article 19 

de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes 
i dones; l'article 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor, i la disposició addicional desena de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses. Per part 
seua, l'article 94.1 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat 
Valenciana, és el que preveu l'elaboració de l'informe de coordinació 
informàtica de projectes normatius per a «l'aprovació o modificació de tota 
normativa reguladora d'un procediment administratiu competència de la 
Generalitat». 

 
Addicionalment, el 17 de juliol de 2020, del director general va emetre 

un informe en el qual es descartava l'aplicació del principi d'incompatibilitat 
article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) al 
Projecte d'ordre. Segons el seu parer les ajudes podien acollir-se als articles 
53 i 54 Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es 
declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior 
en aplicació dels articles 107 i 108 TFUE. Aquests preceptes es refereixen a 
les ajudes a la cultura i la conservació del patrimoni i a les obres audiovisuals. 
D'aquesta manera es va complir amb el que disposa l'article 4.5 del Decret 
128/2017, del Consell. Aquest preveu que les «ajudes a les quals no els siga 
aplicable l'article 107, apartat 1 del TFUE, hauran de remetre el projecte de 
l'instrument jurídic que les vaja a regular, amb inclusió dels motius pels quals 
no els resulta aplicable l'article 107.1 del TFUE (…) a la direcció general 
competent en matèria de coordinació i control de les ajudes públiques 
concedides per la Generalitat». 

 
També s'han elaborat, el 17 de juliol de 2020, pel director general, 

sengles informes de competitivitat i polítiques socials, en els quals es nega 
que el Projecte d'ordre incidisca en la competitivitat o afecte les competències 
de la Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials. 

 
Per part seua, la directora general de Pressupostos va expedir, el 24 de 

novembre de 2020, l'informe favorable a la compatibilitat de les bases amb les 
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disponibilitats pressupostàries i escenaris pressupostaris pluriennals. La 
necessitat i el caràcter vinculant d'aquest informe estan prescrits en l'article 
26.1 de la Llei 1/2015, de la Generalitat. 

 
L'Advocacia de la Generalitat va emetre, el 22 d'octubre de 2020, 

l'informe jurídic previst en els articles 43.1 e) de la Llei del Consell; 165.1 de 
la Llei 1/2015, de la Generalitat, i 5.2 h) de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, 
de la Generalitat, de l'assistència jurídica de la Generalitat. 

 
Complementàriament, el 26 de novembre de 2020, la interventora 

delegada en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, va evacuar l'informe 
previst pel 165.1 de la Llei 1/2015, de la Generalitat. 

 
Arribats a aquest punt s'indica el següent: 
 
1) No consta ni les dates ni el resultat de la consulta pública prèvia a 

què es refereix l'article 133.1 de la LPAC. Únicament s'han incorporat el text 
de la consulta pública prèvia i un ofici del director general, de 20 de gener de 
2020, en el qual s'afirma que aquesta ha tingut lloc. 

 
Es recomana completar aquest informe i indicar els dies en què es va 

practicar la consulta prèvia, el lloc on es va difondre aquesta, i els eventuals 
suggeriments i aportacions ciutadanes que podrien haver-se efectuat. 
  

2) De conformitat amb l'article 52.1 de la Llei 39/2015, l'informe de 
necessitat i oportunitat ha de convalidar-se. Està datat l'1 de juny de 2020, 
set dies abans de la resolució d'incoació del procediment, de 8 de juny de 
2020. 

 
3) Els informes d'impacte en la família i en la infància i l'adolescència, 

així com en la competitivitat i els drets socials, emesos el 17 de juliol de 2020, 
són merament rituals. Se suggereix completar-los i ampliar-los. Tots ells es 
limiten a afirmar que el Projecte d'ordre manca d'impacte en la família, la 
infància i l'adolescència, la competitivitat i les competències de la Comissió 
Delegada del Consell d'Inclusió i els Drets Socials. 

 
Com vam dir en el nostre dictamen 407/2018, «no resulta infreqüent 

que aquest Consell Jurídic verifique que, en els informes que acompanyen 
l'expedient, els preceptius informes sobre l'impacte de gènere, l'impacte en la 
protecció del menor i l'adolescència, en la família i fins i tot el de repercussions 
informàtiques, siguen tots ells idèntics, i subscrits en la mateixa data, 
mitjançant la formulació d'una declaració ritual, quan no incorporen idèntica 
redacció que en precedents bases reguladores» (consideració 5.II). 

 
També, «s'ha dit en dictàmens anteriors de projectes normatius, que els 

informes sobre l'impacte de gènere, sobre l'impacte en la infància i en 
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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 (Dictàmens 
569/2016 i 773/2016, entre altres). 

 
Perquè els informes d'impacte resulten efectius han de contindre una 

sèrie de dades que permeten l'anàlisi pel que fa a la situació en l'àmbit on la 
norma desplegarà els seus efectes. Una vegada reunida aquesta informació es 
podria determinar si la norma de referència té impacte positiu o negatiu i, en 
cas d'impacte negatiu, poder adoptar mesures per a afavorir la igualtat de 
dones i homes en l'àmbit de la norma projectada (Dictamen 383/2017, per tots)» 
(consideració tercera del dictamen 310/2018). 

 
4) El Projecte d'ordre, addicionalment, hauria de difondre's en la pàgina 

web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i donar publicitat en línia 
d'aquesta actuació d'informació pública. 

 
El tràmit d'audiència ciutadana de l'article 43.1 c) de la Llei del Consell 

no és exactament el mateix que el d'audiència i informació pública establit en 
l'article 25 del Decret 105/2017, del Consell. L'article 25.4 del Decret 
105/2017, del Consell, preveu que «en tot cas se substanciaran els processos 
de participació ciutadana establits en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, i es publicarà el resultat de la valoració global dels esmentats 
processos». Al seu torn, l'article 133.2 de la Llei 39/2015, declarat 
inconstitucional per la STC 55/2018, contemplava el següent: «quan la norma 
afecte els drets i interessos legítims de les persones, el centre directiu competent 
publicarà el text en el portal web corresponent, a fi de donar audiència als 
ciutadans afectats i obtenir les aportacions addicionals que puguen fer-se per 
altres persones o entitats. Així mateix, podrà també obtenir-se directament 
l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupen 
o representen les persones els drets o els interessos legítims de les quals es 
veren afectats per la norma i les finalitats de les quals guarden relació directa 
amb el seu objecte». 

 
Així, una interpretació garantista exigiria que la Conselleria d'Educació, 

Cultura i Esport, durant la tramitació del Projecte d'ordre, «publicarà el text 
en el portal web corresponent». «Així mateix, podrà també obtenir-se 
directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei 
que agrupen o representen les persones els drets o els interessos legítims de 
les quals es veren afectats per la norma i les finalitats de les qual guarden 
relació directa amb el seu objecte» (article 133.2 de la Llei 39/2015). 
Finalment, «es publicarà el resultat de la valoració global dels esmentats 
processos» (article 25.4 del Decret 105/2017, del Consell). 

 
De l'anterior resulta que, en el cas que ens ocupa, encara que les 

actuacions d'audiència ciutadana i audiència i informació pública puguen 
realitzar-se de manera simultània i conjunta, és convenient observar 
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acumulativament les prescripcions dels decrets 24/2009 i 105/2017, tots dos 
del Consell. La primera norma exigeix inserir en el DOGV un anunci o 
consultar amb les associacions o organitzacions que tinguen atribuïda la 
representació legal dels empresaris. De la segona es desprendria la càrrega de 
difondre la tramitació del projecte normatiu en la pàgina web de la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport i, si escau, obtenir l'opinió de les organitzacions 
o associacions representatives. Els resultats de totes aquestes actuacions de 
participació ciutadana, per així disposar-ho l'article 25.4 del Decret 
105/2017, del Consell, han de fer-se públics. 

 
Segons destaquem en el nostre dictamen 617/2019, «no pot oblidar-se 

que el procediment administratiu compleix una funció específica de garantia. 
Aquest no és només una exigència de funcionament comú a tota organització 
complexa (funció racionalitzadora). És una mica més que una eina per a 
l'eficiència i eficàcia de l'Administració. El procediment administratiu té una 
altra significació igualment transcendent: garanteix el respecte dels drets i 
interessos dels ciutadans (funció de garantia)» (consideració tercera).  

 
En aquest sentit, per tal com les administracions públiques han de 

perseguir la realització de l'interés general, els tràmits de participació 
s'incrusten en el procediment administratiu amb la finalitat d'evitar que 
l'actuació dels poders públics es duga a terme lesionant indegudament els 
drets i interessos legítims dels ciutadans. Els tràmits de consulta prèvia, 
audiència ciutadana i informació i audiència pública es converteixen 
d'aquesta manera en una manifestació del principi de legalitat. 

 
Recentment, a més, s'ha sostingut que el procediment -i en particular 

els tràmits de participació ciutadana- compleixen una funció legitimadora de 
l'actuació de l'Administració (funció legitimadora). D'aquesta manera 
l'Administració dota la seua intervenció d'una cobertura democràtica. 

 
En definitiva, la participació ciutadana, en respondre a una sèrie doble 

de finalitats (garantia i legitimació), cobra dimensió constitucional i 
l'Administració -en aquest cas la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport- ha 
de fer partícip a la ciutadania de l'elaboració de les disposicions generals. 

 
5) Vigència del reglament d'exempció per categories 
 
El director general entén, segons afirma en el seu informe de 17 de juny 

de 2020, que no és necessari notificar o comunicar el Projecte d'ordre a la 
Comissió Europea en estar incloses les ajudes dins dels supòsits d'exempció 
dels articles 53 i 54 del Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, relatius a 
les ajudes a la cultura i la conservació del patrimoni i a les obres audiovisuals. 

 
Sobre aquest particular, i en relació amb futures convocatòries, i en el 

seu cas l'aprovació del Projecte d'ordre, cal tindre en compte que, d'acord amb 
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l'article 59 del Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, l'actual reglament 
d'exempció per categories «serà aplicable fins al 31 de desembre de 2020». 

 
 
Quarta.- Estructura del projecte. 

 
La disposició general proposada revist la forma d'Ordre de conselleria. 

El seu contingut es divideix en una part expositiva, denominada preàmbul, i 
una altra dispositiva. Aquesta última conté 25 articles i cinc disposicions (dos 
addicionals, una derogatòria i dues finals. D'acord amb l'índex del Projecte 
d'ordre, aquesta s'estructura com segueix: 

 
PREÀMBUL 
 
Article 1. Objecte. 
Article 2. Definicions. 
Article 3. Persones beneficiàries i requisits. 
Article 4. Programes, categories i modalitats de subvencions. 
Article 5. Requisits de les activitats subvencionables i exclusions 
Article 6. Actuacions i despeses subvencionables. 
Article 7. Disponibilitat pressupostària. 
Article 8. Convocatòria i procediment de concessió. 
Article 9. Sol·licitud i termini de presentació. 
Article 10. Informació i documentació de la sol·licitud. 
Article 11. Ordenació, Instrucció i resolució del procediment de 
concessió. 
Article 12. Supòsits i criteris de modificació de la resolució. 
Article 13. Comissió avaluadora. 
Article 14. Criteris de valoració i càlcul de la puntuació. 
Article 15. Quantitat i compatibilitat de les subvencions. 
Article 16. Obligacions. 
Article 17. Subcontractació. 
Article 18. Pagament de la subvenció. 
Article 19. Justificació de la subvenció. 
Article 20. Mètode de comprovació i pla de control. 
Article 21. Reintegrament i minoració de les subvencions. 
Article 22. Règim sancionador. 
Article 23. Normativa aplicable. 
Article 24. Protecció de dades. 
Article 25. Recursos. 
 
Disposició addicional única. 
Disposició transitòria única. 
Disposició derogatòria única. 
Disposició final primera 
Disposició final segona 
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 Cinquena.- Observacions al contingut del projecte normatiu. 
 

De caràcter general 
 
1) Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, 

Cultura i Esport 
 
 Actualment, el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport es regula pel Decret 173/2020, de 30 d'octubre, 
del Consell. Aquesta disposició general, a més, ha substituït el Decret 
186/2017, de 24 de novembre, del Consell. 
 
 Es recomana esmentar el Decret 173/2020, del Consell, en la part 
expositiva, assenyalant els preceptes pels quals s'atribueixen competències al 
departament en matèria de política lingüística. 
 

2) Beneficiaris de la subvenció 
 
 L'article 2 del Projecte d'ordre entén que, a l'efecte d'aquest, són 
empreses privades, «les societats mercantils i autònoms l'activitat dels quals és 
la producció, la comercialització, la distribució i l'explotació de béns o serveis, 
generalment per a l'obtenció de beneficis econòmics». Addicionalment s'exigeix 
que «en el cas de societats mercantils el capital social ha de ser íntegrament 
privat». Aquestes entitats són les que podran ser beneficiàries de les ajudes. 
 

En la redacció actual s'exigeix, si s'és persona jurídica, adoptar la forma 
de societat anònima, societat limitada, comanditària, comanditària per 
accions o col·lectiva. 

 
El Projecte d'ordre exclou les associacions, fundacions, i societats civils. 

A més és contradictori exigir que s'adopte la forma de societat mercantil i 
posteriorment precisar que les empreses privades, amb caràcter general, 
tindran ànim de lucre. S'està permetent que entitats sense ànim de lucre 
concórreguen en les convocatòries. 

 
Respecte de les persones físiques, el text remés únicament permet ser 

beneficiàries a les persones físiques que siguen autònomes. El concepte 
d'autònom és una categoria pròpia del Dret del treball i la seguretat social, 
referida a les persones físiques que treballen per compte propi. 

 
Si el que es vol és que empreses que actuen en el mercat sense constituir 

una persona jurídica, com a comunitats de béns, es contemple expressament 
que entitats sense personalitat jurídica realitzen activitats pròpies de mitjans 
de comunicació i agències de notícies. 
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Si es modifica el concepte d'empresa privada com a beneficiari de les 

ajudes, addicionalment caldria modificar, almenys, els articles 3.1, 3.1 a), 3.1 
b), 10.1.1 i 10.1.2 del Projecte d'ordre. 

 
3) Delegació de competències 

 
L'article 11.4 del Projecte d'ordre, remetent-se a la disposició final 

primera, delega en el director general de Política Lingüística i Gestió del 
Multilingüisme la concessió de les subvencions.  

 
Una declaració d'aquest tipus ha de realitzar-se en un acte 

administratiu i no en una disposició general.  
 
Encara que s'afirme que s'està delegant l'exercici de competències, 

realment, s'està alterant la titularitat d'aquestes en contradicció amb l'article 
160.4 c) Llei 1/2015, de la Generalitat. Aquest precepte atribueix la 
competència per a concedir subvencions en règim de concurrència 
competitiva al conseller que siga competent en la matèria de què es tracte. 
 

S'arriba a aquesta conclusió, entre altres raons, perquè s'està 
petrificant l'exercici de competències, la qual cosa de facto suposa una 
renúncia al seu exercici i, per tant, implica un canvi de titularitat de la 
competència. S'impossibilita l'avocació i també la revocació de la delegació per 
resolució. Perquè això tinga lloc s'hauria de tramitar l'aprovació d'una altra 
ordre de conselleria. No seria possible dictar una resolució.  

 
En definitiva, «la competència és irrenunciable i s'exercirà pels òrgans 

administratius que la tinguen atribuïda com a pròpia, excepte els casos de 
delegació o avocació, quan s'efectuen en els termes previstos en aquesta o 
altres lleis» (article 8.1 Llei 40/2015). El procediment per a delegar 
competències és el previst en l'article 9 de la Llei 40/2015, i no mitjançant 
una disposició general. 

 
Per això, caldria reconduir aquesta delegació de competències a una 

resolució de delegació de competències del conseller d'Educació , Cultura i 
Esport que reunisca els requisits de l'article 9 de la Llei 40/2015. 
 

L'article 25 del Projecte d'ordre afirma que en virtut de la delegació de 
competències continguda en la disposició final primera (per error, l'article 25 
es remet a la disposició addicional segona), els actes dictats pel director 
general de Política Lingüística i Gestió del Plurilingüisme esgoten la via 
administrativa. 

 
La disposició final primera, a partir d'un habilitació per saltum de 

l'article 165.1 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, el que fa és atribuir una 
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competència originària -no delegada- al director general de Política Lingüística 
i Gestió del Plurilingüisme. Sense necessitat d'efectuar una delegació de 
competències de l'article 9 de la llei 40/2015, s'està facultant aquest alt càrrec 
per a dictar els actes per a l'execució del Projecte d'ordre. 
 

D'altra banda, cal tindre present que «les resolucions administratives 
que s'adopten per delegació indicaran expressament aquesta circumstància i 
es consideraran dictades per l'òrgan delegant» (article 9.4 de la Llei 40/2015). 
Això implica que les resolucions que dicte el director general de Política 
Lingüística i Gestió del Plurilingüisme esgoten la via administrativa perquè 
s'entenen dictades pel conseller d'Educació, Cultura i Esport, no perquè així 
s'afirma en l'article 25 del Projecte d'ordre. 

 
Aquest precepte, en qualsevol cas és tautològic. Es recomana, bé 

eliminar-lo, bé modificar la referència a la disposició addicional primera. 
 
La disposició final primera del Projecte d'ordre es titula 

«desenvolupament i delegació de competències». Com s'ha exposat, aquesta 
disposició no delega competències. 

 
Per això, caldria indicar en el títol que la disposició addicional primera 

únicament habilita el director general de Política Lingüística i Gestió del 
Plurilingüisme per a dictar els actes d'execució del Projecte de bases. 
 

De caràcter singular 
 
 A la fórmula aprovatòria. 
 

L'aprovació de les bases d'unes subvencions correspon al conseller amb 
competències en la matèria segons es dedueix dels articles 160.2 b) i 165.1 
de la Llei 1/2015, de la Generalitat. Sent el títol més específic podria citar-se 
un dels dos i ometre la referència a l'article 28 de la Llei del Consell en la 
fórmula aprovatòria. 
 

Addicionalment, se suggereix escurçar la fórmula aprovatòria, 
suprimint-ne les mencions als decrets 6/2019, de 17 de juny, del president 
de la Generalitat, i 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es nomenen 
vicepresidents i consellers, i s'estableix l'estructura orgànica bàsica de 
Presidència i de les conselleries, respectivament. L'atribució de competències 
a aquest departament, pot assenyalar-se en el preàmbul. 
 
 A l'article 3. Persones beneficiàries i requisits. 
 
 L'article 3 exigeix als beneficiaris que tinguen una «seu professional a 
la Comunitat Valenciana» (apartat 1). 
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Aquesta previsió ha de posar-se en relació amb l'article 18 de la Llei 
20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat (LUM). Segons 
aquest article «cada autoritat competent s'assegurarà que qualsevol (…) 
requisit que adopte (…) no tinga com a efecte la creació o el manteniment d'un 
obstacle o barrera a la unitat de mercat» (apartat 1). Així, «seran considerades 
actuacions que limiten el lliure establiment i la lliure circulació (…)[les] 
disposicions (…) de les autoritats competents que (…) apliquen (…) requisits 
discriminatoris (…) per a l'obtenció d'avantatges econòmics (…) basats 
directament o indirectament en el lloc de residència o establiment de l'operador 
(…), [i] en particular (…) que l'establiment o el domicili social es trobe en el 
territori de l'autoritat competent, o que dispose d'un establiment físic dins del 
seu territori» (apartat 2.a) 1r). 
 
 Es proclama així la regla de no discriminació per raó de la residència o 
lloc d'establiment de l'operador. Aquesta regla és una concreció del principi 
de no discriminació recollit en l'article 3 de l'esmentada llei (LUM) que regula: 
«tots els operadors econòmics tenen els mateixos drets en tot el territori nacional 
sense que puga haver-hi per part de les administracions públiques cap 
discriminació per raó del seu lloc d'establiment o residència» (apartat 1). Aquest 
precepte consagra el dret dels operadors a no ser discriminats per raó del seu 
lloc d'establiment i el correlatiu deure de les administracions públiques de no 
introduir en una «disposició de caràcter general (…) que es referisca a l'accés 
o a l'exercici d'activitats econòmiques (…) condicions ni requisits que tinguen 
com a efecte directe o indirecte la discriminació per raó d'establiment o 
residència de l'operador econòmic (apartat 2)». 
 
 En el cas que ens ocupa, segons el parer d'aquest Consell, és 
discriminatori exigir una seu professional a la Comunitat Valenciana, en el 
sentit d'«espai físic condicionat per a realitzar l'activitat objecte de la subvenció» 
(article 2 del Projecte d'ordre). «En condicionar l'Ordre de convocatòria l'obtenció 
d'un avantatge econòmic a disposar d'un establiment físic dins del territori [de 
la Comunitat Valenciana], es discrimina els operadors que no el tenen» (FJ 5 
SAN 5311/2018, de 28 de desembre).  
 

En aquest punt ha de diferenciar-se quan les ajudes van destinades a 
protegir o dinamitzar béns seents o elements radicats en el territori, de quan 
es fomenta una activitat econòmica en la qual el bé seent és instrumental. 
«Una cosa és imposar requisits vinculats a la instal·lació o infraestructura física 
pròpiament dita (p. ex. per a garantir la protecció del medi ambient i l'entorn 
urbà, la seguretat o salut públiques o bé el patrimoni històric artístic) que 
podrien tindre justificació legal, i una altra exigir requisits lligats a l'activitat 
econòmica desenvolupada en o a través d'aquesta instal·lació física, perquè 
discrimina altres operadors exclusivament per aquesta dada» (FJ 5 SAN 
5311/2018, de 28 de desembre). 
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En un altre ordre de coses, les ajudes no tenen per missió fer costat a 
mitjans de comunicació i publicació i agències de notícies valencianes, en el 
sentit de domiciliades o establides a la Comunitat Valenciana. La finalitat de 
les ajudes és incentivar la presència del valencià en els mitjans de 
comunicació i publicació privats i les agències de notícies de titularitat 
privada que presten serveis a la Comunitat Valenciana. 

 
En efecte, d'acord amb l'article 1 del Projecte d'Ordre, la finalitat de les 

subvencions és «la promoció, foment i ús del valencià en els mitjans de 
comunicació i publicació de titularitat privada i agències de notícies que operen 
en l'àmbit de la Comunitat Valenciana». 
 

Segons es va exposar en la consideració segona, d'acord amb la Carta 
Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, citada en el preàmbul, el 
Projecte d'ordre promou la pervivència d'una llengua regional, el valencià, com 
una manifestació de la riquesa cultural de la Comunitat Valenciana. El 
propòsit de la disposició general no és ajudar determinats mitjans de 
comunicació i publicació i agències de notícies, això és, determinades 
persones o entitats sense personalitat jurídica amb domicili o establiment a 
la Comunitat Valenciana. La raó de ser de les subvencions és protegir el 
valencià com a part integrant del patrimoni lingüístic europeu. Per a això es 
vol fomentar la seua presència en mitjans de comunicació i publicació que es 
vegen o escolten a la Comunitat Valenciana. 

 
Arribats a aquest punt cal precisar que, a diferència del requisit de la 

seu professional, sí que està justificat exigir als beneficiaris, en el cas de 
difusió d'informació per ones hertzianes, «ser titulars o arrendatàries d'una 
llicència administrativa per a emetre en l'àmbit de la Comunitat Valenciana [i] 
estar inscrits en el registre de prestadors audiovisuals de la Comunitat 
Valenciana» (article 3.1 d) del Projecte d'ordre). S'està ocupant en domini 
públic radioelèctric. 
 

També és raonable demanar «que les empreses que siguen propietàries 
d'un mitjà de comunicació en línia que presta serveis de comunicació 
audiovisual per internet en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, [hagen] realitzat 
la comunicació prèvia a l'inici de l'activitat a l'autoritat audiovisual competent 
en matèria de la Generalitat (…) [i] estar inscrites en el registre de prestadors 
audiovisuals de la Comunitat Valenciana».  

 
La LUM no impedeix que certes regulacions puguen atorgar un tracte 

diferencial basat en criteris diferents al del lloc d'establiment. Per això, per a 
aquest Consell, no és discriminatori condicionar l'atorgament de subvencions 
al fet que l'ajuda tinga un impacte en el territori de la Comunitat Valenciana 
o al compliment de la reglamentació administrativa de la Generalitat que el 
garanteix. 
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En parlar-se el valencià a la Comunitat Valenciana, allí és on ha de 
repercutir l'acció de foment. Per això, pot exigir-se una comunicació prèvia a 
la Generalitat o l'obtenció d'una llicència autonòmica, màximament quan 
normativament així està previst. 

 
D'acord amb l'article 3 del Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell, 

pel qual es regulen els serveis i el Registre de Prestadors de Comunicació 
Audiovisual de la Comunitat Valenciana, «l'inici de la prestació de serveis de 
comunicació audiovisual de titularitat privada en l'àmbit territorial de la 
Comunitat Valenciana, està subjecta (…) amb caràcter general, a una 
comunicació fefaent i prèvia a l'inici de l'activitat davant l'òrgan competent en 
matèria de comunicació audiovisual de la Generalitat». No obstant això se 
supedita a «l'obtenció d'una llicència atorgada mitjançant concurs, en el cas que 
el servei de comunicació audiovisual es preste mitjançant ones hertzianes 
terrestres, respecte a aquelles freqüències o canals assignats a la Comunitat 
Valenciana pels diferents plans tècnics nacionals de radiodifusió sonora i 
televisió». 

 
Per la mateixa raó també pot exigir-se la inscripció en el Registre de 

Prestadors de Serveis de Comunicació Audiovisual de la Comunitat 
Valenciana. Aquest «té per objecte la inscripció de les persones físiques o 
jurídiques prestadores dels serveis de comunicació audiovisual inclosos a (…) 
[la Comunitat Valenciana], que hagen realitzat una comunicació prèvia o hagen 
obtingut una llicència o l'habilitació prevista en l'article 30» del Decret 4/2017, 
del Consell (article 42.3 del Decret 4/2017, del Consell).  

 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 
Reglament d'aquest Consell Jurídic Consultiu. 
 
 

A l'article 14. Criteris de valoració i càlcul de la puntuació. 
 
 En l'apartat 1.1 referit als mitjans de comunicació, s'empra com a criteri 
de valoració, en les modalitats de televisió i ràdio (Programes A i B), 
l“audiència potencial”, que constitueix el nombre d'individus als quals poden 
arribar aquests mitjans de comunicació. 
 
 En relació amb això, se suggereix que es pondere la conveniència de 
substituir l`“audiència potencial” per l'“audiència real”, entesa aquesta última 
com el nombre d'individus que realment veuen o escolten aquest mitjà de 
comunicació i, per tant, ser els mitjans més vistos. 
 
 
 A la disposició derogatòria única. 
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 En la disposició derogatòria única, a més de disposar que es deroga 
l'Ordre 48/2016, de 16 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, hauria de disposar-se també que «queden derogades les 
disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa» l'Ordre 
projectada, ja que així ho recomana l'article 32.1 del Decret 24/2009, del 
Consell. 
 
 
 Aspectes de tècnica normativa i de redacció. 
 

1) Cita de normes 
 
 D'acord amb l'article 3.7 del Decret 24/2009, del Consell, «la primera 
vegada que aparega citada una norma s'identificarà amb el seu títol complet. 
Les posteriors cites podran realitzar-se expressant el seu títol complet o una 
fórmula abreujada d'aquest que identifique la norma». 

 
Seguint aquest criteri, és possible reproduir una norma de manera 

completa únicament la primera vegada que és citada, i la resta de manera 
abreujada mitjançant una denominació uniforme, en els supòsits següents: 
 

- La Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, d'igualtat entre dones i 
homes. Se cita en els articles 5.2 b), 10.1 g), 10.1 h), 16.5 i 16.6. 

 
- La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre 

homes i dones. Se cita en els articles 10.1 h), 13 i 16.6. 
 

2) Ús de la forma «i/o». 
 

S'empra aquesta forma en els articles 5.6.9, 10.j), 16.11 i 19.6 del 
Projecte d'ordre. El seu ús pot plantejar problemes interpretatius, per la qual 
cosa suggerim que s'utilitze únicament la conjunció disjuntiva «o». 

 
 
S'ha realitzat una observació essencial, a l'article 3. 

 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
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 Que el Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores 
del procediment de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels 
mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies, s'ajusta 
a l'ordenament jurídic, sempre que s'atenga l'observació essencial formulada. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 16 de desembre de 2020 
 
 
 
        LA LLETRADA MAJOR 
 
      (article 40.e) del Reglament del Consell Jurídic,  
     aprobat per Decret, del Consell, 37/2019, de 15 de març) 

 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 
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VOTO PARTICULAR  
 

  
Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso, al Dictamen 644/2020 
Expediente 664/2020, aprobado por el Pleno del Consell de 16 de diciembre 
de 2020, sobre el proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras del procedimiento de subvenciones para el fomento del 
valenciano en el ámbito de medios de comunicación y publicaciones privados 
y agencias de noticias.  
 
Discrepo respetuosamente de la opinión mayoritaria del Pleno, respecto al art. 
16 de la norma, relativo a la exigencia del requisito de: a) cumplir las 
previsiones contenidas en el art. 2 de la ley 14/2017, de la Generalitat de 
Memoria Democrática (apartado 4º); b) disponer de planes de igualdad -si la 
ley les obliga a ello- a las personas beneficiarias (apartado 5º); Y c) adecuar la 
programación a lo previsto en el Capítulo VII de la ley 9/2003, de la 
Generalitat, de igualdad de hombres y mujeres (apartado 6º).  
 
Mi discrepancia con el criterio mayoritario se encuentra en que la norma exige, 
como requisito para ser beneficiario de la subvención, cumplir una serie de 
obligaciones adicionales a las previstas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 1/2015, de 6 febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones. Unas obligaciones -establecidas en norma reglamentaria- para 
obtener subvenciones públicas, que tampoco se prevén ni en la ley valenciana 
14/2017 de memoria democrática, ni en la ley básica 3/2007 de Igualdad, ni 
en la ley valenciana 9/2003, de Igualdad.   
 
Yan palmaria falta de cobertura normativa en norma con rango de ley no 
permite que una norma reglamentaria exija la adición de unos requisitos 
(obligaciones) que deberán cumplir las personas jurídicas beneficiarias de las 
subvenciones que regula la norma objeto de Dictamen:  
 
 
1º.- Para establecer obligaciones a entidades beneficiarias a través de una 
norma reglamentaria en el ámbito subvencional, sería necesario que una 
norma superior exigiese cumplir tales obligaciones para poder obtener la 
subvención o ayuda pública. Debería existir mandato en norma superior que 
condicionase la obtención de la subvención a tal cumplimiento. Sin embargo 
no existe un mandato del cual se pueda extraer que: cumplir las previsiones 
contenidas en el art. 2 de la ley de Memoria Democrática; el disponer de planes 
de igualdad -si la ley les obliga a ello-; y adecuar la programación al Capítulo 
VII de la ley valenciana de igualdad, sea unos requisitos que 
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inexcusablemente deban cumplirse para ser beneficiario de ayudas o 
subvenciones públicas.  
 
Antes al contrario. La imposición de unos concretos requisitos para poder 
optar a una subvención supone obviamente que no cumplirlos impide ser 
beneficiario de la subvención; una limitación en el acceso a la subvención no 
prevista ni en la Ley de Igualdad, ni en la de Memoria democrática, ni en la 
Ley de Subvenciones. Pero, además, implica sancionar con la no obtención de 
subvenciones a aquellos que incumplan tales obligaciones.  
 
 

2º.- El principio de legalidad, en el ámbito sancionador, implica, no sólo que 
se reconozca la potestad sancionadora (lex previa) en una norma con rango 
de Ley, sino también que ha de ser precisamente esa norma con tal rango la 
que describa la concreta conducta (lex certa). El mandato del art. 25 CE 
requiere que las infracciones administrativas estén declaradas como tales en 
la legislación vigente en el momento de producirse. Por su parte, en el art. 27 
de la Ley 40/2015 se establece que "sólo constituyen infracciones 
administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como 
tales infracciones por una Ley", y que "únicamente por la comisión de 
infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, 
estarán delimitadas por la ley", consagrando así el principio de tipicidad en el 
Derecho Administrativo Sancionador, manifestación del derecho punitivo del 
Estado.  
 
Así, no todo incumplimiento de la legalidad implicará la comisión de una 
infracción, ni, por tanto, cabrá irrogar a tal incumplimiento una sanción. Sólo 
cuando tal incumplimiento determine un determinado tipo infractor, 
previamente previsto en la ley, se podrá imponer una sanción, que deberá 
estar igualmente contemplada en norma de rango de ley.  
 
Igualmente, el art. 128.2 de la Ley 39/2015, al regular el ejercicio de la 
potestad reglamentaria, establece la meritada reserva de ley en materia 
sancionadora “(…) Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con 
respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones 
administrativas establecer penas o sanciones, ni tributos, exacciones 
parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de 
carácter público” y el pleno sometimiento al principio de jerarquía y 
competencia “(…) Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los 
preceptos de otra de rango superior.”.  
 
La restricción en el acceso a la condición de beneficiario de subvenciones por 
incumplir una determinada obligación legal (la de disponer de planes de 
igualdad), se configura como una auténtica sanción, no sólo como una acción 
para incentivar tal cumplimiento. Supone limitar el derecho a ser beneficiario 
de una subvención, por incumplir una determinada previsión normativa 
(disponer de planes de igualdad). Y tal limitación sólo puede imponerse a 
través de una norma con rango de ley.  
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3º.- En la ley de memoria democrática se prevén restricciones en el acceso a 
subvenciones públicas por incumplir determinados preceptos o incurrir en 
prácticas o actividades prohibidas por dicha norma. Son los supuestos que 
regula el art. 41 de la citada ley que, igualmente, constan previstos como 
obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones en el art. 16.4 de la 
norma proyectada. Y ningún reparo cabe efectuar a tal previsión en la norma 
dictaminada, puesto que las restricciones en el acceso a ayudas o 
subvenciones públicas está expresamente previsto en la ley.  
 
Sin embargo, dentro de los supuestos que prevé la ley de memoria en su art. 
41 para restringir el acceso a subvenciones públicas, no se encuentra el 
cumplimiento de las previsiones del art. 2 de la misma. Es decir, que el 
incumplimiento de tales previsiones -las del art. 2- no tiene aparejada 
incidencia alguna para la obtención de subvenciones.  
 
Por su parte, la Ley de Igualdad 3/2007 prevé sanciones por incumplir la 
obligación de disponer de planes de igualdad, cuando éste sea exigible. En su 
Disposición adicional decimocuarta, la Ley de Igualdad incluye las 
modificaciones a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto) y, entre ellas, en el apartado 
cuatro, añade un nuevo artículo 46 bis. La ley de Infracciones y sanciones se 
configura como marco legal para el ejercicio de la potestad punitiva del Estado 
ante el incumplimiento de las obligaciones en materia de planes de igualdad. 
Tal norma tipifica como infracción grave el incumplimiento de la obligación de 
disponer de planes de igualdad, al cual corresponde una sanción de multa, 
sin sanción accesoria. La sanción accesoria de pérdida y exclusión de ayudas 
y beneficios derivados de programas de empleo, sólo es de aplicación a la 
infracción muy grave del art. 8.17º, por incumplimiento de la obligación de 
realizar un plan de igualdad cuando éste fuese sustitutivo de una sanción 
accesoria.  
De todo lo cual debe establecerse que la restricción en el acceso a unas 
subvenciones por incumplir la obligación de disponer de plan de igualdad ni 
está prevista en la Ley de Igualdad, ni se prevé como sanción en la Ley de 
Infracciones y Sanciones del Orden Social, que la considera como una sanción 
accesoria, respecto a ayudas y beneficios derivados de programas de empleo, 
y sólo en un único supuesto (el del art. 8, apartado 17º).  
A mayor abundamiento, y reforzando la necesidad de que el impedimento para 
acceder a subvenciones públicas tenga previsión expresa en norma con rango 
de ley -atendido el carácter sancionador restrictivo de derechos de tal 
impedimento- cabe mencionar la vigente Ley de contratos del sector público 

(Ley 9/2017, de 8 de noviembre). El artículo 71.1 de la citada Ley, al regular 
las prohibiciones de contratar en el sector público, contempla expresamente 
la prohibición de contratar a las empresas de más de 250 trabajadores que 
no cumplan “(…) con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme 
a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad de mujeres y hombres”.  
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Y, respecto a la obligación de cumplir con las previsiones del Cap. VII de la ley 
de igualdad valenciana para acceder a subvenciones públicas, nada se dice 
en la citada ley de igualdad que condicione el otorgamiento de las 
subvenciones públicas -para el fomento del valenciano- al cumplimiento de 
los contenidos previstos en el mencionado Cap.VII. Por lo que es la norma 
reglamentaria dictaminada, una Orden, la que está estableciendo pura y 
simplemente la limitación en el acceso a las subvenciones públicas sin 
cobertura en norma de rango legal.  
 
En conclusión, establecer, a través de una Orden, el requisito de disponer de 
plan de igualdad -cuando se esté obligado a ello-, o el cumplimiento de las 
previsiones del art. 2 de la ley de memoria democrática, o el Cap. VII de la ley 
valenciana de igualdad para ser beneficiario de la subvención es una evidente 
infracción del principio de tipicidad del art. 25 CE y art. 27 Ley 40/2015, pues 
no existe previsión alguna en norma de rango de ley que establezca que, a la 
infracción de la obligación de disponer del plan de igualdad, se le pueda 
irrogar, como consecuencia jurídica, la imposibilidad de acceder a 
subvenciones públicas.  
 
 
4º.- Por otra parte, el examen de la normativa sobre subvenciones permite 
advertir que los requisitos para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones son los que se prevén en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, precepto que tiene carácter básico en 
virtud de lo dispuesto en la Disposición final primera, 1ª, de la misma norma. 
En el citado art. 13, se regulan dos tipos de requisitos: 1º) Los que puedan 
establecer las bases reguladoras y la convocatoria (ap.1); 2º) Los que se 
determinan como prohibición para ser beneficiario de una subvención (ap. 2 
y 3).  
 
Los requisitos contenidos en las bases reguladoras y en la convocatoria serán 
establecidos por el poder público convocante, los cuales no pueden estar 
desvinculados de la actividad a fomentar. Mientras que los del art. 13 
apartados 2º, 3º operan ex lege, y sólo pueden exceptuarse cuando la 
naturaleza de la subvención lo permita, según así disponga su normativa 
reguladora. Y, en su consecuencia, los únicos requisitos normativamente 
impuestos en norma de rango legal para ser beneficiario son aquellos que 
conforman las prohibiciones del art. 13, 2º y 3º.  
 
Consecuencia de ello es que los requisitos que se pretenden incluir no se 
encuentran entre las prohibiciones expresas para llegar a ser beneficiario de 
subvenciones que se establecen en el art. 13 de la LGS. Respecto a los 
requisitos específicos contenidos en las bases reguladoras y convocatoria -art. 
13.1º-, éstos no pueden limitar la condición de beneficiario de forma 
discriminatoria ni configurarse como una exigencia unilateral de carácter 
restrictivo, ajena a la actividad que se fomenta.   
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, en su Sentencia 169/2019, de 29 de octubre de 2019, indica, 
al respecto, que:  
 
“A mayor abundamiento, no podemos soslayar que la carga modal que 
conllevan las subvenciones, es la característica sustancial de la misma, pero 
esa carga modal ha de ir dirigida a fomentar una determinada finalidad de 
interés general, resultando contrario al propio concepto de la subvención, que 
la carga modal consista en imponer una condición de obligado cumplimiento 
que no forma parte intrínseca de la actividad a fomentar. La subvenciones en 
realidad son instrumentos de gestión de servicio público (…) Según se 
desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, la apreciación de la violación del principio de no discriminación exige 
demostrar la existencia de un trato menos favorable respecto de personas o 
colectivos que se hallen en una situación sustancialmente similar y comparable, 
consecuencia de no respetar motivos protegidos, o que se trata de forma 
idéntica a personas o colectivos que se hallen en situaciones diferentes que les 
produzca unos efectos desproporcionadamente perjudiciales, a no ser que dicho 
trato esté objetivamente justificado (STCE 23 de octubre de 2003, 1 de abril de 
2008, 17 de julio de 2008, 23 de septiembre de 2009 y 21 de julio de 2011).”  
 
 
5º.- Y, aunque hiciésemos abstracción de todo lo expuesto, las exigencias que 
deberán cumplir en su actividad todas las entidades, en la extensión del 
ordenamiento, son múltiples; no solo las relacionadas con los planes de 
igualdad o memoria democrática. El incumplimiento de las exigencias legales 
contraviene el ordenamiento. Sin embargo, incumplir obligaciones impuestas 
legalmente no implica necesariamente no poder acceder a las subvenciones 
públicas  (por ejemplo, el cumplimiento de la legislación de riesgos laborales 
etc..). Las obligaciones legales no constituyen requisitos para ser beneficiario 
de subvenciones y sólo pueden configurarse como tales las obligaciones que 
el legislador básico considere que inciden en el objeto de la subvención, en su 
cumplimiento, o en otros parámetros que acrediten la contribución del 
beneficiario a las cargas del Estado (estar al corriente en obligaciones 
tributarias y con Seguridad Social, entre otras).  
 
En conclusión, no existe una norma de rango legal que obligue de forma 
imperativa a que, en las bases reguladoras de las subvenciones, se exija 
cumplir con las previsiones contenidas en el art. 2 de la ley de Memoria 
Democrática; disponer de planes de igualdad -si la ley les obliga a ello-; y 
adecuar la programación al Capítulo VII de la ley valenciana de igualdad como 
requisito para ser beneficiario. Si las bases no los contemplasen no se 
incumpliría la norma superior, pues ninguna norma los exige para ser 
beneficiario de subvenciones. Y la falta de consignación de esos requisitos no 
supone la exención de la obligación legal, pues su no exigencia -para ser 
beneficiario de la subvención- ni impide, ni imposibilita, ni desvirtúa, ni 
exime, de la obligación legal que establece la ley.  
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Por todo ello, considero que la adición de la obligación de cumplir con las 
previsiones contenidas en el art. 2 ley de Memoria Democrática; disponer de 
planes de igualdad -si la ley obliga a ello-; y adecuar la programación al 
Capítulo VII de la ley valenciana de igualdad, que impone la norma a las 
empresas beneficiarias, es contraria al ordenamiento jurídico.  
 
 
 

En Valencia, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte 
  

 
 

 

 

 
Enrique Fliquete Lliso 

Consejero Vicepresidente 
 
 
 


