
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    092/2021 
Expedient   052/2021 
 

 
 
           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 28 de gener de 20 21 

(Registre d'entrada de 2 de febrer de 20 21), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït 
per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, relatiu al projecte d'Ordre per 
la qual es modifica parcialment l'Ordre 26/2017, de 29 de juny per la qual 
s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades a Mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxiu en la 
Comunitat Valenciana. 

 
 
 

 
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 



 2

 
 

I 
ANTECEDENTS 

 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 

 
Únic.- Mitjançant un escrit de 28 de gener de 2021, el conseller 

d'Educació, Cultura i Esport va remetre a aquest Òrgan consultiu el Projecte 
d'ordre per la qual es modifica parcialment l'Ordre 26/2017, de 29 de juny, 
per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats 
d'arxiu en la Comunitat Valenciana, 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, a fi 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. 

 
I, en tal estat el procediment, es remet l'expedient a aquest Consell per 

al seu dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera.- Sobre el caràcter de la consulta i abast del dictamen. 
 
La Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana estableix en el seu article 10.4 que 
resulta preceptiva la consulta a aquesta Institució dels «projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de 
lleis i les seues modificacions». 

 
El Projecte d'ordre a què es refereix el present Dictamen té per finalitat 

modificar parcialment l'Ordre 26/2017 que aprovava la bases reguladores per 
a la concessió de subvencions destinades a mancomunitats que presten 
serveis mancomunats d'arxiu en la Comunitat Valenciana. 
 

Sobre l'Ordre que es projecta modificar aquest Consell va emetre el seu 
Dictamen número 369/2017, per la qual cosa en el present ens limitarem 
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únicament a realitzar observacions en relació amb les modificacions que es 
preveu introduir en aquesta norma. 
 
 

Segona.- Procediment d'elaboració del Projecte d'ordre. 
 
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, consta la Resolució de data 17 de setembre de 2020, del conseller 

d'Educació, Cultura i Esport, en la qual s'acorda l'inici del procediment 
d'elaboració i tramitació d'un Projecte d'ordre per la qual es modifica 
parcialment l'Ordre 26/2017 d'aprovació de les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis 
mancomunats d'arxiu en la Comunitat Valenciana. 

 
S'ha incorporat informe, d'11 de gener de 2021, sobre l'oportunitat i 

necessitat, de la directora general de Cultura i Patrimoni de la Conselleria 
consultant, en la qual s'argumenta la necessitat d'aprovar un projecte 
normatiu que instrumentalitze les bases reguladores mencionades. 

 
Així mateix, consta memòria econòmica de data 11 de gener de 2021 

elaborada per l'expressada directora general, en la qual s'indica que 
l'aprovació de les bases no comporta cap despesa, ja que només contenen 
l'aprovació reglamentària del procediment de les ajudes que regiran el 
procediment de la seua concessió, així com que el cost anual de la 
convocatòria d'aquesta ajuda per a l'any 2021 serà amb càrrec a l'aplicació 
econòmica 09.03.01.452.10, línia S8222000 dels pressupostos de la 
Generalitat Valenciana. 
 

S'aporta Informe de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de data 
4 de setembre de 2020 sobre el tràmit de consulta prèvia en compliment del 
que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 

 
Consta informe de l'Advocacia de la Generalitat, de 22 de desembre de 

2020, de conformitat amb el que estableix l'article 5.2 de la Llei 10/2005, de 
9 de desembre, d'assistència jurídica de la Generalitat en relació amb l'article 
165.1 de la Llei 1/2015, d'hisenda pública. 

 
En data 21 de setembre de 2020 la directora general de Cultura i 

Patrimoni va emetre informe en el qual s'exposa que el projecte d'ordre podria 
incidir en l'àmbit de les competències de la Presidència, ja que aquesta 
gestiona també línies de subvenció les beneficiàries de la qual són les 
mancomunitats, i sense que tinga cap incidència respecte de les competències 
de la resta de Conselleries. En data 5 d'octubre de 2020, el sotssecretari de 
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Presidència de la Generalitat va emetre informe en el qual va exposar que el 
projecte no té incidència en cap de les competències que té assignades la 
Presidència. 

 
En data 11 de gener de 2021 la Directora General de Cultura i Patrimoni 

emeté informe d'impacte de gènere, conformement al que estableix l'article 19 
de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, en el qual s'indica que la 
modificació plantejada no té impacte sobre les relacions de gènere. 

 
Així mateix, s'ha incorporat l'informe, d'11 de gener de 2021, de la 

mateixa Directora General, d'impacte 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) i d'impacte sobre la família (disposició addicional desena de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses), en el 
qual s'assenyala que no es produeix impacte sobre tals col·lectius. 
 

En relació amb els referits informes i, en particular, el d'impacte de 
gènere, hem de recordar el que ja hem reiterat en nombrosos dictàmens sobre 
la necessitat que siguen emesos pels òrgans de l'Administració especialitzats 
i competents en la matèria així com que no siguen unes meres declaracions 
rituals, sense aportació de cap dada, ni anàlisi de la situació sobre la qual 
tindrà incidència la norma. 
 

En data 11 de gener de 2021 es va emetre pel director general de 
Tecnologies de la Informació i Comunicació informe d'anàlisi d'Administració 
Electrònica i de repercussions informàtiques en el qual s'assenyala que la 
norma projectada no requereix de la implantació d'un nou programa o nous 
mitjans informàtics. 

 
A l'efecte del que estableix el Decret 147/2007, de 7 de setembre, s'ha 

remés el text projectat al Servei de Política Regional i de la Competència de la 
Unió Europea, adjuntant fitxa informativa i informe, de data 16 de novembre 
de 2020, de l'expressada directora general, de no subjecció de l'ajuda al que 
estableix l'article 107 del TFUE. 

 
Consta informe de la directora general de Cultura i Patrimoni de data 

23 de juliol de 2020 sobre les funcions de la Comissió Delegada del Consell 
d’Inclusió i Drets Socials, en compliment de l'Acord de 19 de gener de 2016 
d'aquesta Comissió sobre coordinació d'accions incloses en el seu àmbit de 
competència. 
 

En data 23 de març de 2020 es va aprovar el Pla Estratègic de 
Subvencions 2020-2023 que s'incorpora a l'expedient en qüestió. 
 

Consta informe de 16 de novembre de 2020, de la Directora General de 
Cultura i Patrimoni, sobre el tràmit d'audiència del projecte en el qual 
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s'exposa que es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 
22 d'octubre de 2020, sense que durant el termini d'informació pública 
s'hagen presentat al·legacions. 
 

Consta informe de data 21 de gener de 2021, de la Intervenció Delegada, 
de «conformitat», exigit per l'article 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. 

 
Finalment, s'ha incorporat l’informe de la directora general de Cultura 

i Patrimoni, d'12 de gener de 2021, d'adaptació de la norma als canvis 
proposats per l'Advocacia. 

 
 
Tercera.- Marc normatiu del Projecte d'ordre. 
 
El present Projecte d'ordre té per objecte modificar les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions destinades a mancomunitats 
que presten serveis mancomunats d'arxiu en la Comunitat Valenciana, 
regulades en l'Ordre 26/2017. 

 
Sobre aquest tema, l'article 49.1.6) de l'Estatut d’Autonomia, aprovat 

per la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, atribueix a la Generalitat 
competència exclusiva en matèria d'arxius que no siguen de titularitat estatal, 
entre els objectius de la qual està la conservació del Patrimoni Documental 
Valencià. Com recull la part expositiva de la norma projectada, «una part molt 
important d'aquest Patrimoni es localitza en els arxius municipals, molts dels 
quals no disposen dels mitjans suficients per a poder atendre amb personal 
propi l'organització, classificació i descripció dels seus arxius». 

 
Per això, mitjançant l’Ordre que ara es projecta modificar la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport, de conformitat amb la Llei 3/2005, de 15 de 
juny, de la Generalitat, d'arxius, fixà les bases que regulen el procediment per 
a subvencionar els serveis mancomunats d'arxiu que permeten millorar 
l'accés i la conservació dels arxius de l'administració local. 

 
L’Ordre que es projecta modificar estava inclosa com una de les 

iniciatives reglamentàries a tramitar per la Conselleria consultant en el marc 
del Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat 2017, aprovat per Acord 
del Consell de 17 de febrer del 2017, pero res no consta sobre si la norma 
sobre la qual es dictamina es troba inclosa en el Pla Normatiu de l’any 2021. 
 

Quant al marc normatiu que resulta d'aplicació a l'activitat de foment 
està integrat, com s'ha dit, per 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 
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la Constitució), i la Llei valenciana 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 concret, l'article 165 
de l'última Llei citada exigeix com a contingut mínim de les bases reguladores 
de la concessió de subvencions, una sèrie de requisits com ara la definició de 
l'objecte de la subvenció; els òrgans competents per a la tramitació i resolució 
del procediment; els requisits que han de reunir les entitats col·laboradores; 
el procediment de concessió de la subvenció, i el termini màxim per a notificar 
la resolució corresponent. 

 
 
Quarta.- Estructura i contingut de l'Ordre projectada. 
 
El text projectat s'articula en una part expositiva, article únic, que 

contempla els articles modificats de l'Ordre 26/2017, de 29 de juny, una 
disposició addicional que fa referència a la regla de no despesa pública i una 
disposició final quant a l'entrada en vigor. 

 
S'adjunta un annex on consta el nou text dels preceptes que es 

modifiquen, els articles 1, 4 i 13 i la disposició final segona de l'Ordre 
26/2017, de 29 de juny. 

 
 
Cinquena.- Observacions al Projecte d'ordre. 
 
 
A l'article 13. Reintegrament. 
 
La possibilitat contemplada en l'article 41.2 de la Llei 14/2017, de 10 

de novembre, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat 
Valenciana (En les bases de cadascuna de les convocatòries de les subvencions 
públiques de la Generalitat s'incorporarà, com un supòsit de pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta, que la subvenció siga 
destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat 
prohibida en el títol VI d'aquesta llei), hauria de contemplar-se com un 
subapartat diferent de l'article 13, ja que incorpora no sols el reintegrament 
de la subvenció, sinó també la pèrdua del dret al cobrament. 

 
D'altra banda, en l'apartat 1 s'incorporen, com a supòsits en què 

procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes, els previstos en 
l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i 
per a la convivència de la Comunitat Valenciana. No obstant això, en l'apartat 
2 d'aquest article, en el qual s'indica quin és l'òrgan competent per a exigir tal 
reintegrament, únicament es fa referència als supòsits de l'article 37 de la Llei 
38/2003, general de subvencions, d'acord amb el que estableix l'article 172 
de la Llei 1/2015, d'hisenda pública, però no s'indica quin és l'òrgan 
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competent en els casos en què procedisca el reintegrament per aplicació de 
l'article 41 de la referida llei de memòria històrica, la qual cosa haurà 
d'aclarir-se. 
 
 

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 es modifica, parcialment, l'Ordre 

26/2017, de 29 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis 
mancomunats d'arxiu en la Comunitat Valenciana, és conforme amb 
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. 


