
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    041/2021 
Expedient   007/2021 
 

 
 
           Molt Hble. Senyor: 
 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 27 de gener de 2021, sota la Presidència de 

la Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 

 
 
 
 

 
De conformitat amb la comunicació de V. M.H., de 17 de desembre de 

2020 (registre d'entrada del dia 13 de gener de 2021), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït 
per la Presidència de la Generalitat relatiu al Projecte de decret del president 
de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 7/2018, de 12 d'abril, pel qual 
s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a municipis i 
entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no 
excedisca de 50.000 habitants per a finançar actuacions que faciliten la 
millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, 
mitjançant l'eliminació de barreres arquitectòniques. 

 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortíz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 

ANTECEDENTS 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
Primer.- Sol·licitud de dictamen. 
 
Amb data 17 de desembre, remés pel President de la Generalitat, va 

tindre entrada en aquest Consell Jurídic el Projecte de decret pel qual es 
modifica el Decret 7/2018, de 12 d'abril, pel qual s'aproven les bases 
reguladores de subvencions destinades a municipis i entitats locals menors 
de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 
habitants per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat 
de les cases consistorials i altres edificis municipals, mitjançant l'eliminació 
de barreres arquitectòniques, dec onformidad amb el que es disposa en els 
articles 10.4 i 14 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 
L'emissió de dictamen ha sigut sol·licitada amb caràcter urgent. 

 
Segon.- Documentació remesa. 
 
L'expedient està integrat entre altres, pels documents següents: 
 
1. Informe justificatiu sobre l'omissió de consulta prèvia emés pel 

director general d'Administració Local, el dia 5 d'agost de 2020. 
 
2. Resolució de 5 d'agost de 2020, del president de la Generalitat, per 

la qual es va iniciar el procediment d'elaboració del projecte normatiu. 
 
3. Primer esborrany del Projecte de decret. 
 
4. Informe sobre la necessitat i oportunitat d'aprovar el Projecte de 

decret i la Memòria econòmica emesos pel director general d'Administració 
Local el dia 12 d'agost de 2020. 

 
5. Informes sobre l'impacte de gènere, sobre l'impacte en la infància i 

l'adolescència i sobre l'impacte en la família, i Informe sobre l’impacte en la 
competitivitat, emesos pel director general d'Administració Local el dia 12 
d'agost de 2020. 

 
6. Informe sobre la no afectació del Projecte de decret a les competències 

de la Comissió delegada del Consell d'Inclusió i Drets socials emés pel director 
general d'Administració Local el dia 12 d'agost de 2020. 
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7. Oficis de concessió de tràmit d'audiència i publicació d'aquest tràmit 
en el DOGV 8884, de 17 d'agost de 2020. 

 
8. Escrit d'al·legacions de la directora general de l'Institut Valencià de 

les Dones, de 28 d'agost de 2020. 
 
9. Informe de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les 

Comunicacions, de coordinació informàtica del projecte normatiu, de data 2 
de setembre de 2020. 

 
10. Informe de 8 de setembre de 2020 del director general 

d'Administració Local sobre no formulació d'al·legacions. 
 
11. Informe emés per l'Advocacia General de la Generalitat el dia 29 de 

setembre de 2020. 
 

12. Segon esborrany del Projecte de decret. 
 
13. Informe sobre la no subjecció del projecte normatiu a l'article 107.1 

TFUE. 
 
14. Informe fiscal de l'interventor delegat emés el dia 11 de novembre 

de 2020. 
 
15. Informe del director general d'Administració Local sobre les 

observacions realitzades per l'Advocacia General de la Generalitat i per la 
Intervenció delegada, de data 15 de desembre de 2020. 

 
16. Text definitiu del Projecte de decret. 

 
I en aquest estat el procediment, es va remetre l'expedient a aquest 

Consell per al seu dictamen. 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
Primera.- Naturalesa del dictamen. 
 
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 de la Comunitat 
Valenciana, és preceptiva la consulta a aquest Òrgan dels projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de 
lleis i les seues modificacions. 

 
El projecte normatiu sotmés a consulta té per objecte, segons el seu 

article únic, modificar l'article 7 del Decret 7/2018, de 12 d'abril, pel qual 



 4

s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a municipis i 
entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no 
excedisca de 50.000 habitants per a finançar actuacions que faciliten la 
millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, 
mitjançant l'eliminació de barreres arquitectòniques. 

 
Malgrat que l'emissió de dictamen es va sol·licitar amb caràcter urgent, 

no consta que s'haja motivat aquesta urgència. 
 

Segona.- Procediment d'elaboració del projecte. 
 
En la tramitació del procediment s'han complit els tràmits essencials 

exigits per l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, per 
a l'elaboració dels reglaments. 

 
Així, per Resolució de 5 d'agost de 2020, del president de la Generalitat 

es va iniciar el procediment d'elaboració del projecte normatiu. 
 

 No s'ha concedit tràmit de consulta prèvia i tal omissió ha sigut 
justificada pel director general d'Administració Local, el dia 5 d'agost de 2020, 
en l’informe de data 5 d'agost de 2020. 

 
L'informe sobre la necessitat i oportunitat i la memòria econòmica van 

ser emesos pel director general d'Administració Local. Segons aquesta 
memòria «el decret de modificació del Decret 7/2018, de 12 d’abril, del 
president de la Generalitat, que es proposa, no te repercussió econòmica directa 
en la despesa pública de l'Administració de la Generalitat». 
 

Així mateix, consta l'Informe relatiu a l'impacte de gènere del projecte, 
complint així amb el que disposa l'article 19 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, en el qual s'indica 
expressament que «la regulació continguda en el mateix no te cap impacte en 
matèria de gènere». 

 
S'han emés també Informe sobre l'impacte de la citada norma en la 

infància i en l'adolescència (article 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, 
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, introduïda per mitjà de la Llei 
26/2015, de 28 de juliol), i sobre la família (disposició addicional desena de 
la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses). 

 
Concedit tràmit d'audiència i publicat aquest anunci en el DOGV núm. 

8884, de 17 d'agost de 2020, va presentar al·legacions la directora general de 
l'Institut Valencià de les Dones en el qual indicava que «Havent-se revisat el 
Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 
7/2018, de 12 d'abril, (…) mitjançant l'eliminació de barreres arquitectòniques, 
s'observa que apareix alguna expressió de llenguatge no inclusiu. Per això, 
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haurà de realitzar-se una revisió del llenguatge sexista de l'esmentat text, per 
part del centre directiu proponent de la disposició normativa, sota la supervisió 
de la Unitat d'Igualtat de la seua Conselleria». 

 
S'han incorporat a més a l'expedient un Informe de la Direcció General 

de Tecnologies de la Informació i un Informe de no subjecció del projecte 
normatiu a l'article 107 del TFUE conforme amb el que preveu el Decret 
128/2017, de 29 de setembre, del Consell pel qual es regula el procediment 
de notificació i comunicació de la Comissió Europea dels projectes de la 
Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, i s'ha 
acomplit el tràmit d'audiència pública. 

 
L'Advocacia General de la Generalitat i la Intervenció Delegada van 

informar la norma projectada i el director general d'Administració Local va 
emetre un informe d'adequació del projecte normatiu a les observacions 
realitzades per aquelles. 

 
Finalment, figura en l'expedient el text definitiu del Projecte de decret. 

 
Tercera.- Marc normatiu i finalitat del Projecte de decret. 
 
Com ja es va indicar en el Dictamen d'aquest Consell núm. 83/2020, 

un dels objectius primordials que presideix l'acció del Consell, en estricte 
compliment del principi de la no discriminació i drets de les persones amb 
discapacitat o diversitat funcional a la igualtat d'oportunitats, a la integració 
i a l'accessibilitat universal en qualsevol àmbit de la vida pública, social, 
educativa o econòmica, és l'adopció de polítiques encaminades a millorar la 
qualitat de vida de la població i específicament de les persones amb diversitat 
funcional, conforme estableix l'article 10.3 de l'Estatut d'Autonomia de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Tal comesa, derivada dels articles 9.2, 14 i 49 de la Constitució 

Espanyola i articles 4, 10 i 13 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, troba la seua cobertura en la descripció del principal objectiu 
derivat de la normativa autonòmica reguladora de l'accessibilitat i supressió 
de barreres arquitectòniques, que no és un altre que garantir l'accessibilitat 
al medi físic en condicions tendents a la igualtat de totes les persones, siguen 
quines siguen les seues capacitats, mitjançant el foment de l'eliminació de les 
barreres existents i implantant un sistema d'incentius i ajudes econòmiques 
per a actuacions orientades a aquest efecte. 

 
A la vista del qual s'ha exposat, la política de la Generalitat s'inscriu, 

doncs, en la línia de foment i cooperació amb les entitats locals del nostre 
àmbit territorial, tenint en compte el paper que exerceixen els municipis en la 
prestació de serveis i obres públiques dirigides a tota la ciutadania en 
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condicions de plena igualtat, erradicant qualsevol forma de discriminació en 
l'accés a tota mena d'edificis municipals. 

 
Amb tals antecedents es va aprovar el Decret 7/2018, de 12 d'abril, del 

president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades en els municipis i entitats locals menors 
de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 
habitants per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat 
de les cases consistorials i altres edificis municipals, mitjançant l'eliminació 
de barreres arquitectòniques. 
 

Aquesta disposició general té per finalitat fomentar l'actuació dels 
ajuntaments, com a administració més pròxima als ciutadans, per a 
l'aplicació i posada en pràctica de les previsions establides en la normativa en 
matèria d'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques en els seus 
edificis públics, especialment a les seues cases consistorials i altres edificis 
públics destinats a tercera edat o persones amb discapacitat o diversitat 
funcional. 

 
Dos anys més tard, mitjançant el Decret 5/2020, de 10 de març, del 

president de la Generalitat, es van modificar els articles 5.2 i 7.3 del Decret 
7/2018, de 12 d'abril. Aquest Consell Jurídic Consultiu va informar aquest 
projecte normatiu en el Dictamen núm. 83/2020. 
 

En el moment present es postula la modificació parcial del Decret 
vigent, que de conformitat amb l'informat pel director general d'Administració 
Local té per finalitat: 

 
«(…) veient les sol·licituds presentades en aquests exercicis, és que 

existeixen municipis que al llarg de les anteriors convocatòries van presentant 
projectes de supressió de barreres arquitectòniques, en els quals o bé s'actua 
sobre el mateix edifici encara que les obres són diferents, o bé sobre edificis 
diferents. Tant en un com en un altre cas, resulta que aplicant-se els criteris 
regulats en les bases van obtenint ajudes any rere any. Això provoca que 
aquests municipis continuen obtenint ajuda en detriment d'altres municipis. 

Així, es considera convenient afegir un nou requisit per a l'admissió de la 
sol·licitud. Això és, l'entitat local sol·licitant no pot haver sigut entitat 
beneficiària de les presents ajudes en qualsevol dels dos exercicis 
pressupostaris anteriors a la convocatòria respectiva. Amb això, s'aconseguiria 
un repartiment molt més equitatiu i ajustat a la realitat de les ajudes entre les 
entitats locals de la Comunitat Valenciana. 

Amb aquesta modificació es pretén, doncs, aprofundir en la col·laboració 
de la Generalitat amb els municipis de la Comunitat Valenciana, atenent el seu 
gran nombre i la seua necessitat de recursos econòmics per a garantir a tots 
els ciutadans l'accés en els edificis públics municipals en condicions d'igualtat». 
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I en aquest marc normatiu s'ha elaborat el Projecte de decret que ara 
es dictamina. 
 

Quarta.- Estructura i contingut del Projecte. 
 
El text del Projecte consta d'una part expositiva, una dispositiva 

integrada per un article únic i una final amb una disposició derogatòria i final 
úniques. Incorpora, a més, un annex amb les modificacions projectades. 

 
El contingut de la norma és el següent: 
 
Article únic. Modificació normativa. 
 
Disposició addicional única. Repercussió pressupostària. 
 
Disposició final primera. Habilitació. 
 
Disposició final segona. Entrada en vigor. 
 
Annex. Nova redacció de l'article 7 del Decret 7/2018, de 12 d'abril, pel 

qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades en els municipis i entitats locals menors de la Comunitat 
Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 habitants per a finançar 
actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials 
i altres edificis municipals, mitjançant l'eliminació de barreres 
arquitectòniques. 
 

Cinquena.- Observacions al Projecte de decret. 
 
El projecte normatiu que es dictamina únicament modifica l’article 7 

del Decret 7/2018, citat. 
Ha d'advertir-se que aquest Consell no va emetre Dictamen sobre el 

projecte normatiu d'aquest Decret 7/2018, però sí, no obstant això, sobre el 
Decret 5/2020, de 10 de març, del president de la Generalitat, que va 
modificar els articles 5.2 i 7.3 del Decret 7/2018, de 12 d'abril. 

 
Dit l'anterior, aquest Consell formula les següents observacions: 
 
Observacions a l'annex 
 
Atés que en el títol de l'annex es fa referència a la norma que es 

modifica, és convenient que se cite amb el títol complet, és a dir, indicant que 
el Decret 7/2018 és del president de la Generalitat. 

 
Observacions de caràcter gramatical 
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Els termes com per exemple «president» (en la cita del Decret que es 
modifica) i «decret», entre altres, haurien de presentar la inicial en majúscula. 

 
En conseqüència, i sense perjudici de les observacions efectuades, 

s'estima que el Projecte de decret remés, és conforme amb l'ordenament 
jurídic. 

 
III 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte de decret del president de la Generalitat, pel qual es 

modifica el Decret 7/2018, de 12 d'abril, pel qual s'aproven les bases 
reguladores de subvencions destinades a municipis i entitats locals menors 
de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 
habitants per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat 
de les cases consistorials i altres edificis municipals, mitjançant l'eliminació 
de barreres arquitectòniques, és conforme amb l'ordenament jurídic. 
 

V.M.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 27 de gener de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT. 


