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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 17 de febrer 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. H., de 9 de febrer de 2021, 

registrada el 10 de febrer de 2021 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 al 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. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 

Únic.- Mitjançant escrit de 9 de febrer de 2021, el conseller d'Educació, 
Cultura i Esport, va remetre a aquest òrgan, amb caràcter urgent, un nou text 
del Projecte d'ordre per a l’establiment de 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, enviat 
prèviament l'1 de desembre de 2020 i dictaminat el 16 de desembre de 2016. 
D'ara en avant ens referirem a ell com 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. 
 

I) El valencià com a llengua cooficial i minoritària 
 

A) Llengua cooficial 
 
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, 
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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 
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 imposa als poders públics protegir les llengües oficials, 

i en particular el valencià. Aquesta obligació comprén tant l'obligació 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. 
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B) Llengua minoritària 
 
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.  

 
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 
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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 
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) 
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II) Ajudes d'Estat en matèria de foment del patrimoni lingüístic 

en els mitjans de comunicació 
 

D'acord amb l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió 
Europea (TFUE), «seran incompatibles amb el mercat interior, en la mesura en 
què afecten els intercanvis comercials entre Estats membres, les ajudes 
atorgades pels Estats o mitjançant fons estatals, sota qualsevol forma, que 
falsegen o amenacen falsejar la competència, afavorint determinades empreses 
o produccions». 
 
 D'aquest apartat es desprén que, una subvenció, perquè siga 
considerada ajuda d'Estat requereix: 
 

• Ser una mesura finançada amb càrrec a fons públics 
• Atribuir un avantatge econòmic a empreses 
• Assignar aquest avantatge de manera selectiva 
• I que la mesura tinga capacitat per a falsejar o amenaçar amb falsejar 

la competència i afectar el comerç entre els Estats membres 
 

Per part seua, l'article 107.3 TFUE assenyala determinades ajudes que 
poden ser compatibles amb el mercat interior. Entre elles es troben, entre 
altres: «les ajudes destinades a facilitar el desenvolupament de determinades 
activitats o de determinades regions econòmiques, sempre que no alteren les 
condicions dels intercanvis en forma contrària a l'interés comú» (lletra c); i «les 
ajudes destinades a promoure la cultura i la conservació del patrimoni, quan 
no alteren les condicions dels intercanvis i de la competència en la Unió en 
contra de l'interés comú» (lletra d). 
 

Complementàriament el 108.4 TFUE habilita la Comissió per a adoptar 
reglaments relatius a determinades categories d'ajudes públiques exemptes 
del deure de notificació prèvia prevista en l'article 109 TFUE.  

 
En execució dels articles 107 i 108 TFUE actualment està vigent el 

Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 , pel 
qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat 
interior en aplicació. Aquesta norma es coneix com el Reglament general 
d'exempció per categories (RGEC). 

 
En matèria d'ajudes per a promoure l'ús del valencià en els mitjans de 

comunicació, ja existeixen pronunciaments de la Comissió Europea. Aquesta, 
l'1 d'agost de 2016, en analitzar l'ordre 48/2016, de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, va concloure que la norma predecessora a la 
qual s'informa no reunia els requisits de l'article 107.1 TFUE per a ser 
considerada com una ajuda d'Estat. Aquella ordre contenia les bases 
reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a 
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mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i 
digital (exp. Ajuda Estatal SA.45512). 

 
Segons el parer de la Comissió Europea, en primer lloc, «el suport públic 

a activitats econòmiques en matèria de cultura, la qual cosa inclourà el foment 
de l'ús de llengües minoritàries, no pot afectar el comerç entre els Estats 
membres quan es tracta d'actes o entitats que difícilment distraurien a usuari 
o visitants d'ofertes similars d'altres Estats membres». Per a la Comissió, 
«únicament el finançament concedit a grans i prestigioses institucions culturals 
i a manifestacions que es promoguen a gran escala fora de la seua regió 
d'origen, té potencial suficient per a afectar el comerç entre els Estats membres». 
A l'anterior va afegir que «els mitjans informatius o els productes culturals, que 
per raons lingüístiques i geogràfiques, tenen un públic restringit localment, no 
és probable que afecten el comerç entre els Estats membres».  

 
En segon terme, en relació amb «la incidència en les condicions d'inversió 

i establiment transfronterers», segons el parer de la Comissió, és improbable 
«que es donen inversions transfrontereres en publicacions redactades en 
valencià, una llengua que s'utilitza en una àrea regional limitada dins 
d'Espanya». I «és també improbable que la venda de publicacions locals i 
regionals afecten en mesura apreciable el mercat de periòdics en llengües 
estrangeres d'altres Estats membres que es venguen a la Comunitat 
Valenciana». L'ajuda, que sumava 2.400.000 euros anuals, amb una mitjana 
de 48.000 euros per any i beneficiari potencial, «no és probable que (…) afecte 
el comerç entre els Estats membres». 

 
Addicionalment la Comissió va indicar, als sols efectes dialèctics, que 

les ajudes també podrien ser compatibles amb el mercat interior en poder-se 
reconduir al supòsit de compatibilitat de l'article 107.3 c) TFUE, a saber, «les 
ajudes destinades a facilitar el desenvolupament de determinades activitats o 
de determinades regions econòmiques, sempre que no alteren les condicions 
dels intercanvis en forma contrària a l'interés comú». 
 

Això és així perquè, en l'aplicació de l'article 107.3 c) TFUE, ha de 
prendre's en consideració l'article 167 TFUE. El seu apartat quart exigeix que 
«la Unió tinga en compte els aspectes culturals quan intervinga en virtut d'altres 
disposicions d'aquest Tractat, a fi sobretot de respectar i fomentar la diversitat 
de cultures». Prèviament, el seu apartat primer imposa a la Unió el deure de 
«contribuir a la florida de les cultures dels Estats membres i al respecte de la 
seua diversitat nacional i regional». Per això, «la llengua valenciana (…) forma 
part del patrimoni nacional i europeu [i] la seua promoció ha de considerar-se 
d'interés comú».  

 
En la citada resolució d'1 d'agost de 2016 la Comissió Europea va 

descartar l'aplicació de l'article 107.3 d) TFUE –el de l'excepció cultura- en 
relació amb les ajudes de contingut específicament cultural. En efecte, «la 
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mesura podria no ajustar-se a la interpretació restrictiva permesa per a 
l'aplicació d'aquest article». En opinió de la Comissió, «els conceptes de cultura 
i patrimoni han d'aplicar-se al contingut i a la naturalesa del producte en 
qüestió, i no al mitjà o la seua distribució en si mateixos». En el supòsit 
plantejat, a més, l'ajuda afectava «directament un àmbit específic de l'activitat 
comercial, subjecte a la competència nacional».  
 
 
 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 
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 sengles informes un 

informe de 20 de gener de 2020 i 26 de gener de 2021, es va substanciar la 
consulta pública prèvia a què es refereix l'article 133.1 LPAC. Aquesta va 
tindre lloc entre els dies 9 i 19 de gener de 2020 i es van rebre propostes de 
l'A. de M. de c. de la C. V. (AMDComVal), Eu. SA, l'A. E. SAU i R. C. I. en C. 
SL. 
 

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. El primer, a 
més, va ser convalidat pel director general el 26 de gener de 2021. 
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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 (DOGV) l’obertura d’un tràmit d’informació pública, de 7 dies 
hàbils, perquè els interessats pogueren realitzar al·legacions. 
Complementàriament, com afirma el director general en un informe de 8 de 
febrer de 2021, de manera paral·lela a la publicació en el DOGV, es va donar 
a conéixer la tramitació del Projecte d'Ordre en la pàgina web de la 
Conselleria.  

 
Segons expressa el director general, en un informe de 26 d'agost de 

2020, transcorregut aquest termini, van formular al·legacions les següents 
persones: E. M. SL; Sr. J. B. F.; À. O. SL; L. SL; M. A. P. SL; E. P. A. SAU; M. 
C. SA; l'A. de M. d'I. i C. V.; l'A. de M. D. de la C. V.; l'E. A. SL; la Sra. S. T. 
G.; N.T. SL; E. C. SL; la cooperativa E. D. L. V.; T. M. SL; E. D. de la C. V. SL; 
la Sra. B. S. T.; l'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 l'A. E. SAU SME.  

 
S'ha complit amb els tràmits d'audiència i informació pública dels 

articles 43.1 c) de la Llei del Consell i 24.5 del Decret 107/2015, del Consell, 
aquest últim en relació amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015.  

 
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». 
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Addicionalment, el 17 de gener de 2021, el director general de Fons 

Europeus va emetre un informe a l'empara de l'article 4.2 del Decret 
128/2017, del Consell. En ell, va emetre una valoració, únicament respecte 
de les ajudes acollides al RGEC.  

 
Aquesta norma, per al director general de Fons Europeus, afectava les 

ajudes a la producció i difusió de ràdio en valencià (article 53.2 c) i a la 
producció i difusió de programes de televisió valencià (article 54). L'article 
53.2 RGEC regula les ajudes a la conservació del patrimoni immaterial en 
qualsevol forma, inclosos costums i artesania folklòrica. L'article 54 RGEC a 
les ajudes per a obres audiovisuals. Tots dos tipus d'ajudes –radio i televisió- 
segons el parer del director general de Fons Europeus, complien tots els 
requisits de l'article 107.1 TFUE i tenien cabuda en els supòsits d'exempció 
dels articles 53 i 54 RGEC. 

 
En canvi la Direcció General de Fons europeus no es va pronunciar 

respecte de les ajudes a la producció, publicació i distribució d'informació en 
premsa escrita o digital, i mitjans de comunicació en línia. Aquest tercer grup 
d'ajudes, d'acord amb el criteri expressant pel director general en el seu 
informe de 25 de gener de 2021, no serien ajudes estatals de l'article 107.1 
TFUE, o en cas de ser-ho, serien compatibles amb el mercat interior ex article 
107.3 c) TFUE. Aquesta lletra disposa que podran declarar-se compatibles 
amb el mercat interior, «les ajudes destinades a facilitar el desenvolupament 
de determinades activitats o de determinades regions econòmiques, sempre 
que no alteren les condicions dels intercanvis en forma contrària a l'interés 
comú”. Paral·lelament, en aplicació de l'article 4.5 del Decret 128/2017, del 
Consell, el director general va remetre, el 25 de gener de 2021, a la Direcció 
General de Fons Europeus, una fitxa tècnica amb les característiques 
d'aquestes ajudes.  

 
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 
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. 
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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 que els informes d'impacte en la família, 

i en la infància i adolescència, així com en la competitivitat i els drets socials, 
emesos el 17 de juliol de 2020, són 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 
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). 
 

 
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 
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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 
Article 26. Compatibilitat amb la Unió Europea 
 
Disposició addicional única 
Disposició transitòria única 
Disposició derogatòria única 
Disposició final primera 
Disposició final segona 

 
 
 Cinquena.- Observacions al contingut del projecte normatiu. 
 
 L'expedient del Projecte d'ordre va ser remés a aquest Consell l'1 de 
desembre de 2020 i informat el 16 de desembre de 2020 (dictamen 644/2020). 
Amb posterioritat, el 9 de febrer de 2021, s'ha enviat una nova versió que 
incorpora bona part de les nostres observacions, així com les de l'informe del 
director general de Fons Europeus de 19 de gener de 2021.  
 
 En la nova versió de 2021, s'afig un article 26 a la part dispositiva del 
Projecte d'ordre. Es titula «compatibilitat amb la Unió Europea». També 
s'imposa als beneficiaris –en els articles 3 g) i 15.2 d’aquest– la càrrega de 
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complir amb el que disposa l'article 26 del Projecte d'ordre, i l'article 23 del 
Projecte d'ordre, el deure d'ajustar-se al que preveu el RGEC. Prèviament, en 
la part expositiva es justifica que les ajudes a les modalitats de ràdio i televisió 
s'acullen a l'article 53.2 c) RGEC. També s'indica que les ajudes a les 
modalitats de premsa escrita, publicacions, agències de notícies i mitjans de 
comunicació en línia són compatibles per tindre cabuda en el supòsit de 
l'article 107.3 c) TFUE sobre ajudes al desenvolupament de determinades 
activitats o regions econòmiques. 
 

Tenint en compte aquestes circumstàncies, es realitzen les 
observacions següents: 
 

A) A les incorporacions introduïdes en la versió definitiva del 
Projecte d'ordre 

 
 Per a aquest Consell continuen vigents els raonaments exposats per la 
Comissió Europea en el seu informe d'1 d'agost de 2016 al Projecte d'ordre 
predecessor del qual s'informa, a saber l'Ordre 48/2016, de 16 d'agost, de la 
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven 
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. 
 
 Segons es va exposar en l'apartat II de la consideració segona les ajudes 
al foment del valencià –tant als mitjans de comunicació que emeten per 
televisió i ràdio així com als que la distribueixen en premsa escrita i digital– 
no reuneixen els requisits per a ser considerats ajudes d'Estat exarticle 107.1 
TFUE. En concret no afecten els intercanvis comercials entre els Estats 
membres a què es refereix la lletra d). 

 
Aquest Consell coincideix amb la Comissió Europea que «el suport públic 

a activitats econòmiques en matèria de cultura, la qual cosa inclourà el foment 
de l'ús de llengües minoritàries, no pot afectar el comerç entre els Estats 
membres quan es tracta d'actes o entitats que difícilment distraurien a usuari 
o visitants d'ofertes similars d'altres Estats membres». Per al Consell Jurídic 
Consultiu, «únicament el finançament concedit a grans i prestigioses 
institucions culturals i a manifestacions que es promoguen a gran escala fora 
de la seua regió d'origen, té potencial suficient per a afectar el comerç entre els 
Estats membres». És més va afegir que «els mitjans informatius o els productes 
culturals, que per raons lingüístiques i geogràfiques, tenen un públic restringit 
localment, no és probable que afecten el comerç entre els Estats membres». 
(informe d'1 d'agost de 2016, exp. Ajuda Estatal SA.45512).  

 
Cal recordar que l'Ordre 48/2016, de la Conselleria d'Educació, 

Investigació, Cultura i Esport estava dotada amb 2.400.000 d'euros anuals, 
amb una mitjana de 48.000 euros per any i beneficiari potencial. El Projecte 
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d'ordre es dota, segons recull l'informe del director general de Fons Europeus 
de 19 de gener de 2021, amb 2.850.000 euros per a 2021 i els criteris de 
distribució són similars als de 2016. Així «el valor econòmic del punt s'obté de 
la divisió del pressupost total per a cada opció entre el total de punts de les 
empreses beneficiàries». A més, novament, «en la categoria de mitjans de 
comunicació i publicacions, una mateixa sol·licitud no pot obtindre en concepte 
de subvenció més d'un 35% del pressupost total previst per a la modalitat 
d'ajuda a la qual es presenta la sol·licitud» (article 14.1.2 del Projecte d'ordre). 
 

B) Aspectes de tècnica normativa i de redacció 
 
 S'utilitza la forma «i/o» 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 això, 
suggerim que s'utilitze únicament la conjunció disjuntiva «o». 
 
 

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'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. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 17 de febrer de 2021 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 


