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De conformitat amb la comunicació de V. H., de 3 de desembre de 2020 

(Registre d’entrada de 4 de desembre ), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana ha examinat l’expedient instruït per la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic relatiu al Projecte d’ordre per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió d’ajudes en matèria de suport a la 
participació en projectes europeus. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
Únic.- Mitjançant un escrit de 3 de desembre de 2020, el conseller 

d’Hisenda i Model Econòmic va remetre a aquest Òrgan consultiu el projecte 
d’Ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió d’ajudes en matèria de suport a la 
participació en projectes europeus, de conformitat amb el que disposa l’article 
10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 
Consultiu per tal que aquest Òrgan consultiu emeta el dictamen preceptiu. 

 
L’expedient està integrat, com es veurà, pels informes i tràmits exigits 

per la normativa aplicable a l’elaboració de les disposicions administratives 
de caràcter general. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera.- Sobre el caràcter de l’emissió del dictamen. 
 
Aquest Òrgan consultiu emet el present dictamen en virtut del que 

disposa l’article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que estableix la 
consulta preceptiva en «els projectes de reglaments o disposicions de caràcter 
general que es dicten en execució de les lleis i de les seues modificacions». 

 
El projecte de norma té per objecte aprovar les bases reguladores per a 

la concessió d’ajudes en matèria de suport a la participació en projectes 
europeus. 
 

Segona.- El marc general normatiu i finalitat del Projecte. 
 
El present Projecte d’ordre té per finalitat aprovar les bases reguladores 

per a la concessió d’ajudes en matèria de suport a la participació en projectes 
europeus.  

 
La finalitat concreta que persegueix el projecte, a tenor de l’informe de 

necessitat i oportunitat, és establir les bases reguladores que s’assenten en: 
 
«Conforme s’exposa en el preàmbul del propi projecte d’ordre, per a la 

Generalitat la gestió del finançament, especialment en l’actual situació 
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d’infrafinanment autonòmic de la Comunitat Valenciana, és un àrea clau del 
Consell de la Generalitat, no solament des de l’òptica de l’obtenció de més 
recursos econòmics per a escometre les polítiques públiques, sinó des de l’ús 
més eficient dels mateixos i recuperació de la confiança perduda per part de les 
Institucions Europees. 

La Comunitat Valenciana s’enfronta a complexos desafiaments socials, 
econòmics i mediambientals i l’accés a finançament alié a través de projectes 
europeus constitueix, sens dubte, una eina per a millorar les condicions de vida, 
incrementar els nivells d’ocupació, la productivitat, la competitivitat i la 
innovació, millorar la protecció del medi ambient, lluitar contra el canvi climàtic 
i promoure la cohesió del nostre territori. 

A través d’aquesta Ordre i les seues respectives convocatòries es tracta 
que aquelles entitats socials, econòmiques i mediambientals que desenvolupen 
o han desenvolupat un projecte en algun programa europeu vegen, d’alguna 
forma, alleugerida la càrrega financera que els va suposar la seua participació 
en els mateixos. 

Per a la Comunitat Valenciana, la participació d’eixes entitats en aquests 
programes europeus pot suposar que es convertisquen en elements tractors en 
la transformació del model socioeconòmic valencià gravitant entorn de la 
participació, la innovació, la transferència de coneixement, la cooperació, la 
sensibilització i l’intercanvi de bones practiques». 

 
En la disposició derogatòria única del Projecte d’ordre es recull la 

disposició general que es derogarà a l’entrada en vigor de l’Ordre projectada, 
com és l’Ordre de 7/2018, de 23 d’octubre, de la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
d’ajudes en matèria de suport a la participació en projectes europeus i que ja 
va ser objecte en el seu moment de dictamen en la fase d’elaboració del 
projecte normatiu (Dictamen 650/2018). 

 
De tal sort que l’elaboració de la present proposta normativa, dos anys 

després, obeeix a l’oportunitat de la modificació de la regulació existent en la 
matèria subvencional de què es tracta, que es fonamenta en l’ampliació de 
l’àmbit subjectiu dels beneficiaris de les subvencions. 

 
Des de tals premisses, l’objecte de l’Ordre atén «aprovar les bases 

reguladores de la concessió de subvencions que tenen com a objectiu donar 
suport a la participació en projectes europeus». 

 
I la finalitat de les subvencions, les bases reguladores de les quals es 

pretenen aprovar, es concreta en el seu article 3, en remarcar que: 
 
«Amb aquestes subvencions es pretén que les entitats socials, 

econòmiques i mediambientals que desitgen accedir a altres fonts de 
finançament mitjançant el desenvolupament de projectes, iniciatives o activitats 
en l’àmbit europeu contribuïsquen, a través d’aquells, a millorar les condicions 
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de vida, incrementar els nivells d’ocupació, la productivitat, la competitivitat, la 
innovació, millorar la protecció del medi ambient, lluitar contra el canvi climàtic 
i promoure la cohesió de la Comunitat Valenciana». 

 
Per si no fos prou, l’Ordre es dicta en exercici de les competències que 

ostenta la Generalitat, d’execució de la legislació europea en general i la 
substantiva en relació a les subvencions per a tals projectes. 

 
I tal com va assenyalar aquest Consell Jurídic Consultiu en el seus 

dictàmens 334/2016 i 650/2018, relatius a sengles projectes d’ordres per a 
la concessió de subvencions: «...en la mesura en què aquest objecte comporta 
l’exercici per part de l’Administració de la seua potestat de foment resulten 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (de 
caràcter bàsic en la majoria dels seus preceptes a l’empara de les competències 
reservades a l’Estat en l’article 149.1.13a, 14a i 18a de la Constitució) el seu 
Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol (molts dels seus preceptes també constitueixen legislació bàsica estatal), 
i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions (el títol X de les quals –articles 159 a 177– té per 
objecte específic les ‘subvencions’)». 
 

En raó del que antecedeix, el règim jurídic bàsic d’àmbit estatal és la 
plasmació de les competències prenotades i es proposa en compliment del que 
disposa l’article 165 de la Llei Valenciana de 1/2015, de 6 de febrer, abans 
citat, relatiu a les bases reguladores per a la concessió de subvencions, que 
resulta d’aplicació a fi de l’Ordre projectada, igual que a la normativa en la 
matèria de subvencions que se cita en el preàmbul, de caràcter bàsic, dictada 
per l’Estat en l’exercici de les competències previstes en l’article 149.1.13a, 
14a i 18a de la Constitució i pels articles 159 a 177 de la Llei citada Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, que regeix les subvencions de 
l’Administració de la Generalitat. 
 

Tercera.- Procediment d’elaboració. 
 
En l’àmbit adjectiu, són aplicables els articles 164.e) i 165.1 de la Llei 

1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 43 de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell i al Decret 24/2009, de 13 de febrer, 
del Consell, que regula, entre altres extrems, el procediment d’elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat. 
 

El procediment d’elaboració de la disposició general projectada es va 
iniciar mitjançant Resolució del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, de 
data 26 de desembre de 2019. 
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Consta emés l’informe a càrrec del director general de Fons Europeus 
sobre la necessitat i oportunitat d’elaborar la norma projectada. 

 
La memòria econòmica de la mateixa procedència, sobre l’impacte en 

relació amb l’aplicació de l’Ordre de la Conselleria consultant, indica que la 
seua aprovació no comportarà cap despesa, per contindre la regulació 
reglamentària de les ajudes que regiran el procediment per a la concessió 
d’aquestes, que es concretarà posteriorment en la seua convocatòria formal. 

 
La o les convocatòries es finançaran, si escau, amb càrrec al pressupost 

ordinari de la Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria d’Hisenda 
i Model Econòmic de l’any 2020 en la línia pressupostària corresponent 
dotada de 500.000 euros, sense superar en tot cas aquest import. 

 
S’han incorporat a l’expedient els respectius informes d’impacte de 

gènere, d’impacte en la família, en la infància i l’adolescència, així com 
l’informe d’Administració Electrònica i de Coordinació Informàtica, tots ells a 
càrrec de la Direcció General avantdita. 

 
En el procediment d’elaboració de la disposició general projectada s’ha 

donat trasllat del text de la norma a la resta de conselleries amb competències 
que incideixen en la matèria objecte del projecte, i s’han presentat escrits 
oportunament. 

 
El Projecte d’ordre s’ha sotmés a un període d’informació pública, en 

compliment de l’article 133.2 de la Llei avantdita. 
 
Consta comunicació de data 25 de maig de 2020 del Servei de Política 

Regional de la Unió Europea i la Comunitat Valenciana, de la Direcció General 
de Finançament i Fons Europeus, de no emissió d’informe en compliment del 
que disposa l’article 4.3 del Decret 128/207, de 29 de setembre, del Consell, 
pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió 
Europea, dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o 
modificar ajudes públiques.  

 
De cara a si les ajudes contemplades en l’Ordre projectada estan 

incloses en el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria Consultant, en 
el preàmbul es declara que «…és conforme amb la Resolució de 27 de desembre 
de 2017, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic per la qual s’aprova el Pla 
Estratègic de Subvencions de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic 2018-
2020, tal com estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, en el seu article 164 
lletra a), així com l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i els 
articles 10 al 15 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol».  

 
S’ha incorporat l’informe de l’Advocacia General de la Generalitat, de 2 

d’octubre de 2020, que analitza l’Ordre que es pretén ara aprovar, proposant 
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una sèrie de millores en el text que, en la seua gran majoria, han sigut 
introduïdes en l’esborrany final. 
 

Finalment, s’ha unit a l’expedient l’Informe favorable de la Direcció 
General de Pressupostos, de data 16 de novembre de 2020.  

 
Ha de significar-se que els anteriors informes són, en general, 

favorables a la disposició general projectada. 
 

Quarta.- Estructura del projecte. 
 
El text projectat s’encapçala per un índex i s’articula en una part 

expositiva, una part dispositiva composta de 22 articles, sense divisions 
intermèdies, i una part final que integra dues disposicions addicionals, una 
disposició derogatòria única i dues disposicions finals, totes elles intitulades. 

 
La disposició general projectada es completa per un annex I, sense 

denominació específica i en l’objecte de la qual s’atén el càlcul del percentatge 
de la subvenció.  
 

Cinquena.- Observació general al procediment d’elaboració.  
 
No resulta infreqüent que aquest Consell 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. 

 
Tot això va habilitar el següent pronunciament en el nostre Dictamen 

310/2018: 
 
«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 per els 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)». 
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Aquesta absència d’informació aflora en el present supòsit, ja que els 
informes d’impacte sobre la família i sobre la infància i l’adolescència 
incorporen una mera apel·lació al fet que les condicions de la família, la 
infància o l’adolescència veuran modificades positivament la seua situació, 
sense cap anàlisi ni del punt de partida, ni de l’historial de les ajudes 
concedides amb anterioritat, i sense una previsió d’objectius, susceptibles de 
ser incorporats com a tal en els referits informes. 
 

Sisena.- Observacions a la part substantiva del Projecte d’ordre.  
 

La doctrina consultiva sobre bases reguladores de projectes de 
disposicions generals en matèria de subvencions ha anat formant-se de tal 
manera que actualment els projectes normatius elevats a dictamen cada 
vegada necessiten de menor nombre d’observacions, i això, juntament amb el 
fet que la normativa que es pretén aprovar suposa, com s’ha dit, la substitució 
d’un text normatiu que fou objecte del nostre Dictamen 650/18, implica que 
les observacions que realitzem es limiten a les noves modificacions o a 
consideracions fruit de l’evolució de la nostra doctrina consultiva. 
 

Al títol. 
 
En la seua formulació es proposa substituir, per ser més ajustat al 

sentit tècnic jurídic, «ajudes» pel vocable «subvencions», que es compadeix 
millor amb la terminologia emprada al llarg de l’articulat del Projecte (ad 
exemplum articles 1, 2 i 6.1), al mateix temps que es millora la dicció del títol 
ja que aquelles es destinen al «suport» de les entitats beneficiàries en la 
participació en projectes europeus. 

 
Així, si s’acull l’anterior observació, la disposició general proposada es 

denominaria: «Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions en matèria de suport a la participació en 
projectes europeus».  
 

Al preàmbul. 
 
 En la part expositiva dels projectes de disposició general ha de fer-se 
referència a les competències en l’exercici de les quals es dicta i les de 
naturalesa adjectiva, conforme s’atribueix a la Generalitat, exarticle 49.1.3 de 
l’Estatut d’Autonomia. 
 
 La redacció final de la fórmula aprovatòria s’acomodarà al resultat de 
la consulta a aquest Consell, i, en aquest estat del procediment, aquesta s’ha 
d’adequar al que disposa l’article 2.5 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 
19 de desembre, de creació d’aquest Òrgan consultiu, i indicar «conforme amb» 
o «sentit» el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en funció 
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de si finalment s’assumeixen o no les observacions essencials que puguen 
formular-se. 
 

A l'article 1. Objecte. 

 

 Atés que és en aquest precepte on es defineix quin és el marc 
subvencionable, recomanem que, en els termes exposats en el Preàmbul, es 
determine amb major precisió quins són els projectes europeus als quals es 
refereix la norma. 
  

A l’article 4. Entitats beneficiàries i requisits. 
 
L’enumeració dels programes continguda en l’apartat 2 podria 

incorporar al final una clàusula residual per a no esgotar l’elenc, destinada a 
qualsevol altre programa equivalent i d’«anàloga procedència», que s’incorpore 
durant la vigència de la norma. 
 

Hauria de recollir-se la manera d’acreditar els requisits que han de 
complir, perquè així s’exigeix per a les persones beneficiàries de la subvenció 
per l’article 165. 2.b) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 
 
 A l’article 5. Obligacions de les entitats beneficiàries. 
 

Pel que fa al llenguatge, es recomana anteposar a «beneficiàries» el 
substantiu «entitats», en l’apartat 1 i en l’enunciat del número 2, per a aclarir 
la interpretació de la norma, en tractar-se de les entitats recollides en l’elenc 
de l’apartat 1 de l’article 4 del Projecte d’ordre i no considerar-se a les 
persones físiques com a receptores de les subvencions.  
 
 En l’apartat 2 lletra f) es regula, com una de les obligacions que han 
de complir les entitats beneficiàries, «el compromís amb l’efectivitat del dret 
constitucional d’igualtat de dones i homes, en compliment de la Llei 9/2003, de 
2 d’abril, de la Generalitat, d’igualtat entre dones i homes, i de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes». 
 

La fórmula utilitzada per a establir aquesta obligació resulta 
excessivament genèrica i ambigua, la qual cosa pot generar inseguretat 
jurídica, sent precisament funció d'aquest precepte determinar de manera 
concreta i inequívoca el que han de complir les entitats beneficiàries, sense 
que complisca tal finalitat exigir-los un “compromís” amb el que disposa una 
llei. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre 
Reglament. 
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 Finalment, en l’apartat 3 es disposa que: «A més de les obligacions que 
s’estableixen amb caràcter general en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de 
novembre, es podran establir obligacions específiques en cada convocatòria». 
 

Respecte a aquesta previsió reiterem que l’article 165 de la Llei 1/2015, 
de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic i de 
Subvencions, regula quin és el contingut mínim que han de tindre les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions, exigint, en el seu apartat 2.f), 
que continguen els «criteris objectius d’atorgament de la subvenció i, en el seu 
cas, ponderació d’aquests». 

 
D’acord amb el que disposa el citat article de la Llei 1/2015, recordem 

que és en les bases reguladores on s’han de fixar els requisits imposats per a 
la concessió de les subvencions, sense que l’oportuna convocatòria puga 
introduir aquests requisits ex novo”. 
 
 Per això, si el que es pretén amb la redacció del precepte projectat és 
que en la convocatòria es puguen establir nous requisits, diferents als 
previstos en l’Ordre projectada, s’estaria vulnerant el referit article de la Llei 
1/2015 i, en aquest supòsit, aquesta observació seria essencial, als efectes 
que preveu l’article 77.3 del Reglament d’aquest Consell.  
 
 A l’article 14. Resolució de la convocatòria i termini. 
 

Hauria d’efectuar-se una remissió genèrica en els aspectes 
procedimentals a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

 
Es troba a faltar un recordatori al règim de recursos que si escau es 

formulen enfront de la resolució, tal com disposa l’article 40.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, i, si escau, s’ha de remetre en bloc a la legislació 
corresponent de l’ordre jurisdiccional. 
 
 Observacions a l’annex. 

 
 Al títol. 
 

Hauria d’intitular-se com a «únic» i al·ludir al seu contingut en la 
denominació, havent de seguir el que disposa l’article 35 del Decret 24/2009, 
de 13 de febrer.  
 

Observacions d’índole formal al Projecte d’ordre.  
 
En moltes de les prescripcions s’empra el terme «subvencions» i en altres 

casos «ajudes», havent d’unificar-se el llenguatge, i conforme s’ha exposat en 
l’observació al títol de la disposició general projectada, és més ajustat el 
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nomen iuris emprat de «subvencions», de conformitat amb el cos normatiu que 
regula tal institut, per la qual cosa és recomanable que el lèxic s’harmonitze 
en el sentit indicat. 

 
Respecte a l’escriptura de determinats termes, es troba a faltar no 

emprar la majúscula en les respectives inicials. Així succeeix amb «ordre», 
«conselleria», «direcció general» i «annex», al llarg de tot el text. 

 
I igualment en l’antesignatura de l’Ordre projectada respecte al 

«conseller d’Hisenda i Model Econòmic». 
 
 S’han formulat dos observacions essencials, ambdues a l’article 5, 
apartat 2 f) i apartat 3. 
 

III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores per 

a la concessió d’ajudes en matèria de suport a la participació en projectes 
europeus, és conforme amb l’ordenament jurídic, sempre que es respecten les 
observacions essencials formulades. 

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

 
 
 València, 23 de desembre de 2020 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC. 
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VOTO PARTICULAR 
 
 

Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso, al Dictamen Expediente 
669/2020, aprobado por el Pleno del Consell de 23 de diciembre de 2020, 
sobre el proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas en materia de apoyo a la participación en proyectos 
europeos. 
 
Discrepo respetuosamente de la opinión mayoritaria del Pleno, respecto al art. 
5.2.f) de la norma, relativo a la obligación del “compromiso con la efectividad 
del derecho constitucional de igualdad de mujeres y hombres en 
cumplimiento de la ley 9/2003 …”. Igualmente, respecto al art. 10.f.5) de la 
norma, sobre la documentación que deberá acompañar la solicitud, se 
establece la declaración responsable de disponer de planes de igualdad si la 
ley les obliga a ello. 
 
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 básica 
3/2007 de Igualdad, ni en la ley valenciana 9/2003, de Igualdad. 
 
Tan 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 para que el compromiso con la efectividad del derecho 
constitucional de igualdad de mujeres y hombres, o disponer de un plan de 
igualdad, sean requisitos que deberían 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 Ley de Subvenciones. Pero además 
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implica sancionar con la no obtención de subvenciones a quienes 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) o una obligación abstracta como la establecida (“compromiso con la 
efectividad del derecho constitucional de igualdad de mujeres y hombres”), 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) o un mandato no objetivado que queda al 
albur de la Administración en su definición y contenido. Y tal limitación sólo 
puede imponerse a través de una norma con rango de ley. 
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3º.- La ley de Igualdad 3/2007 prevé algunas sanciones por incumplir la 
obligación de disponer de planes de igualdad, cuando éste fuese 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”. Y, respecto a la obligación del 
“compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad de 
mujeres y hombres”, nada dice la citada ley de igualdad que condicione el 
otorgamiento de las subvenciones públicas. Por lo que es la norma 
reglamentaria dictaminada, -Orden-, la que está estableciendo un límite al 
acceso a 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 esté obligado a ello- o el compromiso con la 
efectividad del derecho constitucional de igualdad de mujeres y hombres, 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, ante una infracción de la 
obligación de disponer del plan de igualdad, se le pueda irrogar como sanción 
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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. 
 
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: “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 
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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 con la igualdad hombre-mujer. Todo incumplimiento de las 
exigencias legales contraviene el ordenamiento. Sin embargo, incumplir las 
obligaciones impuestas legalmente no implica necesariamente limitar el 
acceso a las subvenciones públicas  (por ejemplo el cumplimiento de la 
legislación de riesgos laborales, etc.). Porque las obligaciones legales no 
constituyen, por sí mismas, requisitos para obtener 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 
disponer de planes de igualdad ni “el compromiso con la efectividad del 
derecho constitucional de igualdad de mujeres y hombres”. Si las bases no los 
contemplasen no se incumpliría la norma superior, pues ninguna norma los 
exige para ser beneficiario de subvenciones. Además, 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. 
 
Por ello, considero que la adición de la obligación de disponer de planes de 
igualdad y el compromiso con la efectividad del derecho constitucional de 
igualdad de mujeres y hombres que impone la norma, es contraria al 
ordenamiento jurídico. 
 
 
 

En Valencia, a veintiocho de diciembre de dos mil veinte 
 
 
 

Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 

 


