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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 24 de març 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 majoria, el 

dictamen següent, el qual duu el vot particular 

corresponent: 

 
 
 

 
 
 

 
 De conformitat amb la comunicació de V. H., de 4 de febrer de 2021 
(Registre d'entrada, 12 de febrer ), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Presidència 
de la Generalitat per a elaborar el Projecte de decret, del president de la 
Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de 
subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria 
de la Unió Europea i d'acció exterior (Expedient Ref. ‘119/2020-COAT’, de la 
Secretaria Autonòmica consultant). 
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I 

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

Primer.- La consulta tramitada. 
 
 La persona titular de la Secretaria Autonòmica de la Presidència de la 
Generalitat, per delegació i en ofici de 4 de febrer de 2021, que es va registrar 
d'entrada per aquest Òrgan consultiu el dia 12 del mateix mes i any, va 
remetre l'expedient amb les actuacions i precedit d'un índex dels documents, 
en format de document portàtil i per mitjà de l'Oficina de Registre Virtual de 
les Entitats Locals (ORVE) i el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR), per 
a Dictamen per aquesta Institució consultiva, d'acord amb el que disposa 
l'article 10.4 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de 
creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 El Centre directiu encarregat d'elaborar el projecte normatiu va ser la 
Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes, que és el 
Centre directiu de la Presidència de la Generalitat al qual corresponen les 
funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 
de desembre, del Consell, en matèria de relacions externes i amb la Unió 
Europea, l'Administració de l'Estat i les administracions de les comunitats 
autònomes i de la qual depenen: la Direcció General de Relacions amb la Unió 
Europea i l'Estat, i la Direcció General de Relacions amb les Comunitats 
Autònomes i Representació Institucional, tal com s'especifica en l'article 16 
del Decret del Consell 105/2019, de 5 de juliol, pel qual s'estableix 
l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la 
Generalitat, que es va modificar pel posterior Decret del Consell 168/2020, 
de 30 d'octubre. 
 
 

Segon.- Documentació remesa. 
 
 La Secretaria Autonòmica de la Presidència, en la resolució que va 
dictar amb data 20 d'octubre de 2020, va acordar iniciar la tramitació 
d'aquest Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual 
s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a 
activitats divulgatives l'objectiu de les quals siga la difusió de coneixements 
relatius a la Unió Europea i la participació ciutadana en el futur d'Europa, 
encomanant la tasca d'elaborar el projecte normatiu a la Direcció General de 
Relacions amb la Unió Europea i l'Estat. 
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 Prèviament s'havia verificat el tràmit de consulta pública prèvia, en la 
pàgina web de la Presidència, el mes de juliol de 2020, com consta en l'informe 
de la Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes de 7 
d'octubre del mateix any. 
 
 Consten en el procediment l'informe sobre la necessitat i oportunitat 
d'elaborar el projecte normatiu, la memòria econòmica, l'informe sobre 
impacte de gènere, l'informe sobre les repercussions en la infància, 
l'adolescència i el règim jurídic de les famílies nombroses, l'informe sobre la 
falta d'incidència en els drets socials i en els objectius estratègics de 
competitivitat empresarial en la Comunitat Valenciana, tots ells subscrits per 
la persona titular de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i 
l'Estat, el dia 2 de novembre de 2020. 
 

En relació amb els informes d’impacte hem de recordar el que ja hem 
assenyalat en nombrosos dictàmens sobre la necessitat que aquests informes 
siguen emesos pels òrgans de l'Administració especialitzats i competents en 
la matèria i no consistisquen en una mera declaració ritual, sense aportació 
de dades de la situació real de dones i homes en l'àmbit on la norma 
desplegarà els seus efectes 
 
 El centre directiu encarregat de l'elaboració del projecte normatiu el va 
remetre a la Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria competent 
en matèria d'hisenda pública, en ofici datat el dia 5 de novembre de 2020, als 
efectes previstos en el Decret del Consell 128/2017, de 29 de setembre. 
 
 La Sotssecretaria de la Presidència va oferir el tràmit de participació a 
les diferents sotssecretaries de l'Administració del Consell i va disposar la 
realització del tràmit d'informació pública per mitjà de la inserció de l'oportú 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, on es va publicar en 
l'exemplar núm. 8945, corresponent al dia 5 de novembre de 2020 (pàgina 
42687). 
 
 La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
va emetre el seu informe favorable el dia 13 de novembre del mateix any. 
 
 Van formular al·legacions la Direcció General d'Emprenedors i 
Cooperativisme de la Conselleria amb competència en matèria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com la Direcció General 
de Fons Europeus de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que van ser 
informades per la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, 
amb data 4 de desembre de 2020, que també va acreditar que en el tràmit 
d'informació pública no s'havien deduït al·legacions ni suggeriments. 
 
 D'aquesta manera es va elaborar el text de l'esborrany del Projecte de 
decret del president de la Generalitat que es tramita, sobre el qual va emetre 
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el seu informe l'Advocacia General de la Generalitat, el dia 23 de desembre de 
2020, que va ser analitzat pel Centre directiu responsable de la tramitació en 
el seu informe de 26 de gener de 2021, donant lloc a la redacció definitiva del 
text del Projecte de decret del Consell. 
 
 La Intervenció Delegada en la Presidència de la Generalitat i en la 
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica 
va emetre el seu informe preceptiu el 28 de gener de 2021. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 

Primera.- Sobre el caràcter de la sol·licitud i de l'emissió del 
dictamen. 
 
 La persona titular de la Sotssecretaria de la Presidència ha instat 
aquesta consulta amb caràcter preceptiu, en aplicació del que disposa 
l'apartat 4t de l'article 10 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que es refereix al caràcter preceptiu de les consultes dels 
expedients que versen sobre els «Projectes de reglaments o disposicions de 
caràcter general que es dicten en execució de lleis i les seues modificacions», 
amb la qual cosa s'imposa la consulta preceptiva a aquesta Administració 
consultiva dels «reglaments executius», és a dir, de les disposicions que tenen 
per finalitat desenvolupar una o diverses disposicions de rang de llei, amb 
independència que aquesta regulació siga un reglament general o parcial, i de 
la seua major o menor densitat normativa. La consulta s'ha verificat amb 
caràcter ordinari, sense la reducció de terminis que comporta la urgència. 
 
 En la mesura que el Projecte de decret, del president de la Generalitat, 
té per objecte l'aprovació de les bases reguladores de la concessió de 
subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria 
de la Unió Europea i d'acció exterior, resulta procedent deixar constància que 
els supòsits en els quals les bases reguladores de subvencions han d'aprovar-
se pel Consell o, si escau, per les persones titulars de les respectives 
conselleries, s'haja establit, respectivament, en els apartats 1r i 2n de l'article 
160 de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions. 
 
 
 Segona.- El marc normatiu concernent les relacions amb la Unió 
Europea i l'acció exterior. 
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 L'extensa modificació de l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana que va ser aprovada per mitjà de la Llei orgànica 1/2006, de 10 
d'abril, de reforma de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, va comportar la 
modificació del títol VI, que es va destinar a la regulació de les relacions amb 
la Unió Europea (article 61), i l'aprovació d'un nou títol VII, que regula l'acció 
exterior (article 62). 
 
 La relació amb la Unió Europea s'articula a partir d'una Delegació a 
Brussel·les, de caràcter representatiu, l'obertura d'una xarxa de promoció de 
negocis i l'afirmació d'un principi procliu a la participació de la Comunitat 
Valenciana en la legislació i en els mecanismes de l'Estat que contemplen les 
relacions amb les institucions comunitàries, d'acord amb aquest article 61. 
 
 D'altra banda, l'acció exterior del Consell es concreta en la seua 
participació amb l'acció exterior de l'Estat, quan incidisca en l'àmbit de les 
seues competències, sempre que no comprometa l'Estat en les seues relacions 
internacionals, per al que es preveuen uns mecanismes d'informació i de 
participació, incloent convenis de col·laboració amb altres regions europees i 
els acords no normatius de col·laboració amb altres estats, sempre que no 
tinguen el caràcter de tractats internacionals, en els termes de l'article 62. 
 
 La legislació autonòmica sobre participació ciutadana també ha regulat 
la participació ciutadana dels valencians residents a l'exterior, de manera que 
la Generalitat ha de donar suport al moviment associatiu dels ciutadans i 
ciutadanes valencianes a l'exterior, fomentant la creació de centres valencians 
a l'exterior, com a entitats ciutadanes l'objectiu prioritari de les quals serà el 
manteniment de vincles sentimentals, afectius, socials i culturals, i això sense 
perjudici que també es contemplen com a instruments de participació en la 
vida social, cultural i política de la Comunitat Valenciana. I igualment es va 
procedir a la creació del Consell de Centres Valencians a l'Exterior, com a 
òrgan consultiu i d'assessorament a l'Administració de la Generalitat, tal com 
resulta dels articles 51, 52 i 53 de la Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d'abril, 
de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 Des de la perspectiva de la potestat de despesa, la competència de la 
Generalitat per a dissenyar les seues polítiques de despesa pública i de 
subvencions es configuren a partir de la capacitat pressupostària que li 
reconeix l'article 76 del propi Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, el principal instrument de la qual es plasma en les lleis de 
pressupostos anuals que, mitjançant iniciativa de l'Executiu autonòmic, han 
de ser aprovades per les Corts Valencianes, i que es completa amb el règim 
jurídic i el marc legal de les subvencions de la Generalitat que es delimita en 
el títol X, que comprén els articles 159 a 172 de la Llei de la Generalitat 
1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. 
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Tercera.- Procediment d'elaboració. 
 
 El Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven 
les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització 
d'activitats de formació i difusió en matèries de la Unió Europea i d'acció 
exterior, es va tramitar ajustant-se, en termes generals, a la via i als tràmits 
que es consignen en l'article 43 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, que va ser desenvolupat per mitjà del Decret del 
Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 
 A més, tenint en compte que la disposició reglamentària que es tramita 
conté les bases reguladores d'unes subvencions, la normativa anterior es 
completa amb les determinacions del títol X i, en particular, amb els articles 
160, 164 i 165 de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, ja citada, i les seues 
disposicions de desenvolupament. 
 
 En aquest sentit, l'elaboració del projecte normatiu va ser encarregada 
a la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, constant en 
les actuacions la realització del tràmit de consulta pública prèvia, en el qual 
no es van formular al·legacions ni suggeriments, així com l'informe sobre la 
necessitat i oportunitat d'elaborar aquest projecte normatiu, la memòria 
econòmica i els informes preceptius previstos en la legislació sectorial sobre 
igualtat de dones i homes, sobre protecció de la infància i l'adolescència, sobre 
el règim jurídic de les famílies nombroses i sobre la falta d'incidència en 
l'àmbit dels drets socials i en l'esfera de la competitivitat empresarial. 
 
 D'altra banda, aquestes ajudes van ser comunicades a la Direcció 
General de Fons Europeus, a l'efecte de verificar la compatibilitat d'aquestes 
ajudes públiques amb el Dret comunitari de la competència, i la Direcció 
General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions va emetre el seu 
informe favorable com a òrgan competent en matèria d'administració 
electrònica. 
 
 Van ser consultades les sotssecretaries de totes les conselleries i es va 
emplenar el tràmit d'informació pública, mitjançant la inserció de l'anunci 
pertinent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8945, 
corresponent a l'exemplar del dia 5 de novembre de 2020. 
 
 Aquestes subvencions van ser incloses en el Pla Normatiu de 
l'Administració de la Generalitat per a l'any 2021, que va ser aprovat per mitjà 
de l'Acord que va adoptar el Consell el dia 29 de desembre de 2020, com també 
van ser introduïdes en el programa pressupostari 112.30 del Pla Estratègic 
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de Subvencions de la Presidència de la Generalitat i els seus organismes 
autònoms, que es va aprovar mitjançant la Resolució de la Presidència de 26 
de febrer de 2021 (DOGV núm. 9033, de 3 de març). 
 
 Com determina l'article 165.1 de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 
de febrer, ja citada, van emetre els seus informes preceptius l'Advocacia 
General de la Generalitat i la Intervenció Delegada en la Presidència i en la 
Conselleria de Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, abans que 
el Centre directiu responsable de la seua elaboració concloguera la redacció 
de la versió definitiva del text del Projecte de decret, del president de la 
Generalitat, remés per a dictamen. 
 
 
 Quarta.- Estructura del Projecte de decret del president de la 
Generalitat. 
 
 L'estructura i la sistemàtica amb la qual s'ha elaborat aquest Projecte 
de decret, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases 
reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de 
formació i difusió en matèries de la Unió Europea i d'acció exterior, és la 
següent: el títol de la disposició; el preàmbul, compost per 12 paràgrafs; la 
fórmula d'aprovació; una part articulada amb 17 articles, sense cap altra 
divisió superior, i les disposicions de la part final, amb una disposició 
addicional única i tres disposicions finals. 
 
 Els preceptes de la part articulada són els següents: Objecte i finalitat 
de la subvenció (article 1), Entitats beneficiàries i requisits (article 2), 
Actuacions i despeses subvencionables (article 3), Obligacions de les entitats 
beneficiàries (article 4), Procediment de concessió (article 5), Criteris de 
concessió (article 6), Quantia de la subvenció o criteris per a la seua 
determinació (article 7), Concurrència i compatibilitat d'ajudes (article 8), 
Convocatòria, forma i termini de presentació de sol·licituds (article 9), 
Ordenació i instrucció del procediment (article 10), Resolució de la 
convocatòria i termini (article 11), Justificació de la subvenció (article 12), 
Pagament de la subvenció (article 13), Mètode de comprovació i pla de control 
(article 14), Modificació de la resolució (article 15), Incompliment i 
reintegraments (article 16) i Règim sancionador (article 17). 
 
 Quant a les disposicions de la part final, són les següents: Repercussió 
pressupostària (disposició addicional única), Normativa aplicable (disposició 
final primera), Instruccions (disposició final segona) i Entrada en vigor 
(disposició final tercera). 
 
 
 Cinquena.- Observacions al projecte normatiu. 
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 Com es va exposar en referir-nos al marc normatiu aplicable, la 
principal raó de la intervenció d'aquesta Administració consultiva, amb la 
finalitat d'atendre una consulta sobre un projecte normatiu que ha de 
remetre's amb caràcter preceptiu, consisteix a emetre el dictamen que 
corresponga en el qual s'analitze jurídicament si tots els continguts del 
projecte reglamentari s'ajusten a l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana i, més en concret, al marc de les competències pròpies de la 
Generalitat Valenciana, segons la distribució constitucional de competències, 
i igualment que s'examine si s'ajusta a les determinacions de la legislació 
estatal bàsica i a la normativa valenciana sobre les subvencions o ajudes 
públiques, en aquest cas des d'un punt de vista d'estricta legalitat, amb la 
finalitat de verificar si les bases reguladores en tramitació d'aquestes 
subvencions es compaginen amb les previsions del seu règim jurídic. 
 
 L'anterior no exclou que hagen d'analitzar-se aspectes de tècnica 
normativa, de sistemàtica i de llenguatge administratiu, en la mesura que tots 
aquests elements es converteixen en factors que faciliten o que dificulten la 
lectura i la comprensió de totes les normes contingudes en la disposició 
reglamentària que puga aprovar-se i, a conseqüència d'això, que propicie o 
obstaculitze la seua correcta aplicació per part dels operadors jurídics. 
 

Observació de caràcter general. 
 
 Amb caràcter general, l'atorgament de subvencions o ajudes públiques 
es condiciona a l'aprovació de les oportunes bases reguladores, que en l'àmbit 
de l'Administració General de l'Estat s'aprovaran mitjançant Ordre 
Ministerial, sense perjudici que en determinats supòsits les seues bases 
reguladores hagen d'aprovar-se pel Reial decret, segons el que disposen els 
articles 17.1, 22.2 i 28.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
 De manera anàloga, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat 
Valenciana, les bases reguladores de les ajudes públiques o subvencions que 
satisfaça la Generalitat hauran d'aprovar-se, amb caràcter general, 
mitjançant Ordre de la persona titular de la Conselleria competent per raó de 
la matèria i solament en determinats casos es requereix que les bases 
reguladores hagen d'aprovar-se pel Consell, a tenor del que preveuen els 
apartats 1r i 2n de l'article 160, posats en relació amb l'article 165.1, tots ells 
de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions. 
 
 En el present cas, el rang reglamentari proposat per a l'aprovació 
d'aquestes bases reguladores s'ha exposat amb raonaments lògics per la 
Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, en el seu informe 
datat el dia 2 de novembre de 2020, sobre la necessitat i oportunitat 
d'elaborar aquest Projecte de decret, del president de la Generalitat, tenint en 
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compte la denominació i jerarquia de les normes que poden aprovar-se en 
l'àmbit autonòmic valencià com a disposicions reglamentàries de 
l'Administració autonòmica, a tenor del que disposen els articles 32 i 34 de la 
Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. 
 

Observacions de caràcter particular. 
 

Al preàmbul. 
 
 L'apartat 8é del preàmbul es refereix expressament al Pla Estratègic de 
Subvencions de la Generalitat i dels seus organismes autònoms del període 
2018-2020, que es va aprovar mitjançant la Resolució de 6 de juny de 2018; 
però resulta evident que aquesta disposició reglamentària ja ha perdut la seua 
vigència, per extinció, en haver-se aprovat el Pla Estratègic de Subvencions 
de la Presidència de la Generalitat i els seus organismes autònoms per al 
període 2021-2023, per mitjà de la Resolució de la Presidència de 26 de febrer 
de 2021, per la qual cosa aquella referència explícita haurà de corregir-se o 
substituir-se per aquesta, com ja va proposar la Direcció General de Fons 
Europeus. 
 

A la fórmula d'aprovació. 
 
 En la fórmula d'aprovació es plantegen tres millores de redacció, 
consistents a reflectir, al principi, l'autoritat que proposa l'aprovació de la 
disposició reglamentària; en segon lloc, ha d'intentar-se alleugerir la redacció, 
reduint, en la mesura que siga possible, les quatre disposicions generals que 
se citen i deixar en tot cas la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, 
del Consell, i, en tercer lloc, l'informe preceptiu de l'Advocacia General de la 
Generalitat s'indica explícitament tant en el paràgraf 11é de la part expositiva 
com en la fórmula d'aprovació, per la qual cosa es planteja deixar solament 
una de les dues al·lusions. 
 

A les disposicions generals (articles 1 a 4). 
 
 A efectes expositius preferim agrupar els preceptes de la part articulada 
en hipotètics capítols, sent conscients que el projecte normatiu s'ha elaborat 
prescindint de divisions superiors a la dels articles, encara que nosaltres 
estructurarem la nostra anàlisi en: Disposicions generals (articles 1 a 4), 
Procediment de concessió de les subvencions i pagament (articles 5 a 13), i 
Seguiment i control de les subvencions (articles 14 a 17). 
 
 En les disposicions generals es contemplen l'objecte i finalitats 
d'aquestes subvencions (article 1), les entitats beneficiàries i requisits (article 
2), les actuacions i despeses subvencionables (article 3) i les obligacions de 
les entitats beneficiàries (article 4). 
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 L’article 2 regula els requisits que s’exigeixen per a ser beneficiària de 
les subvencions.  En la configuración de tals requisits cal tindre  en compte 
l'existència d'obligacions legals en matèria d'igualtat entre dones i homes, que 
són exigibles als possibles beneficiaris. En aquest sentit, la Conselleria 
convocant ve obligada a aplicar en la seua activitat, com a criteri general 
d'actuació, el compromís amb l'efectivitat del dret constitucional d'igualtat de 
dones i homes, en compliment del que disposa l'article 4 de la Llei 9/2003, de 
2 d'abril, de la Generalitat, d'igualtat entre dones i homes, i l'article 14 de la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes. 

 

Així, l'article 35 de la citada Llei orgànica, que d'acord amb la disposició 
final primera té caràcter bàsic, estableix: 

 

«Les administracions públiques, en els plans estratègics de subvencions 
que adopten en l'exercici de les seues competències, determinaran els àmbits 
en els quals, per raó de l'existència d'una situació de desigualtat d'oportunitats 
entre dones i homes, les bases reguladores de les corresponents subvencions 
puguen incloure la valoració d'actuacions d'efectiva consecució de la igualtat 
per part de les entitats sol·licitants. A aquest efecte podran valorar-se, entre 
altres, les mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar, de 
responsabilitat social de l'empresa, o l'obtenció del distintiu empresarial en 
matèria d'igualtat regulat en el capítol IV del títol IV de la present Llei.» 

 

A l'efecte d'atendre el mandat contingut en aquest precepte, caldrà que 
en la norma projectada es configure expressament com a requisit l’acreditació 
per les entitats sol·licitants que disposen d'un pla d'igualtat en el cas que, 
d'acord amb la legislació que els resulte d'aplicació, els siga exigible. 

 

Aquesta observació té el caràcter d'essencial, d'acord amb el que 
preveu l'article 77.3 del Reglament d'aquest Òrgan Consultiu. 
 
 D'altra banda, s'aconsella que la redacció de la següent expressió: 
«l'article 13.2 o 13.3», es corregisca indicant «els apartats 2n i 3r de l'article 
13». 
 
 Quan es detallen les activitats i despeses subvencionables en l'article 3 
s'explicita que: «En cap cas seran subvencionables les despeses realitzades 
amb anterioritat a l'any en què es produïsca la resolució definitiva de concessió 
de subvencions», la qual cosa convé aclarir, perquè no es plantegen dubtes 
quant a la manera de computar l'any, com pot ser que no siguen 
subvencionables les despeses realitzades l'any anterior a aquell en el qual se 
sol·liciten i resolen amb caràcter definitiu aquestes ajudes públiques, o altres 
expressions anàlogues, sobretot tenint en compte que el termini de tramitació 
i de resolució serà de tres mesos, segons l'article 11 del propi projecte 
normatiu; però en tot cas s'haurà de precisar com ha de computar-se 
l'expressat termini d'un any i alguna precisió quant al moment d'inici o de 



 11

finalització del còmput en relació amb les convocatòries o les sol·licituds que 
es registren. 
 
 Tenint en compte que l'apartat 4t de l'article 4 permet que els requisits 
i condicions que s'exigeixen a les entitats beneficiàries puguen acreditar-se 
mitjançant declaració responsable, resulta indispensable realitzar una 
remissió genèrica al règim jurídic de les declaracions responsables, això és, a 
l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. En aquest precepte es concreten els 
requisits que han de reunir les declaracions responsables que es presenten 
davant qualsevol Administració Pública perquè es consideren tals, com també 
les indicacions que han de contindre de manera expressa, clara i precisa, i els 
efectes que poden derivar-se de les inexactituds, falsedats o omissions de les 
dades o informacions que puguen trobar-se en les declaracions responsables 
que es presenten en qualsevol dels registres previstos o habilitats per 
l'Administració Pública en cada cas. 
 

Al procediment de concessió de les subvencions i pagament 
(articles 5 a 13 ). 
 
 L'article 5 del Projecte de decret realitza una remissió expressa a l'article 
22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre (que es troba en el capítol I del 
seu títol I), per la qual cosa la remissió paral·lela a la Llei de la Generalitat 
1/2015, de 6 de febrer, s'haurà de realitzar als seus articles 164 a 167 (en 
lloc de la secció 1a del seu capítol II). 
 
 Els criteris que determinen la concessió d'aquestes ajudes públiques en 
l'article 6 del projecte normatiu es descriuen utilitzant abundants conceptes 
jurídics indeterminats, com ara la innovació, la coherència, la repercussió, la 
rellevància, el potencial i altres, que es recomana reduir o delimitar amb major 
precisió. 
 

També s'aconsella assumir les directrius i continguts de la normativa 
sobre igualtat entre dones i homes en relació amb «les persones intervinents o 
participants», de manera que es requerisca o s'incentive la paritat en el quadre 
de professors o de conferenciants. 
 

En l'article 10 apartat 5 c) es fa referència a una “llista de reserva” en 
la qual s'inclouran les sol·licituds que no poden ser ateses per excedir l'import 
disponible en la convocatòria. No obstant això, no existeix cap altra referència 
en la norma projectada a aquesta llista de reserva, sent recomanable, per a 
una major seguretat jurídica, incloure alguna previsió sobre la composició i 
la forma en qué s’utilitzarà l’esmentada llista de reserva. 
 
 Des de diferent perspectiva, l'òrgan competent per a concedir o denegar 
aquestes subvencions, que és una de les previsions de l'article 11 d'aquest 
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projecte normatiu, haurà de correspondre a la persona titular del 
departament o a l'autoritat inferior que tinga atorgada l'oportuna delegació 
per a l'autorització de despeses i la disposició de crèdits, en els termes 
previstos en els articles 60 i concordants de la Llei de la Generalitat 1/2015, 
de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. I s’ha de redactar l'apartat primer assumint aquesta previsió 
legal, com també les precisions que va exposar l'Advocacia de la Generalitat 
en el seu informe, tenint en compte que part d'aquestes atribucions ja van ser 
objecte de delegació. 
 
 En relació amb les comprovacions que hagen de realitzar-se, a vegades 
«podran» acordar-se, però en la majoria de supòsits «hauran de» realitzar-se 
pel corresponent centre directiu, i aquest és un criteri que no pot defugir-se 
en la redacció del paràgraf 2n d'aquest mateix apartat primer. 
 

En l'apartat 4 d’aquest article es disposa que “L'òrgan competent per a 
resoldre, a proposta de la comissió de valoració, podrà declarar deserta, 
totalment o parcialment, l'adjudicació de les subvencions, en cas que no es 
complisquen els requisits mínims per a la concessió”. El terme “mínims” per a 
qualificar els requisits que han de complir-se resulta inapropiat, ja que no 
existeixen requisits mínims ni màxims, sinó únicament requisits sense més. 
Per això, recomanem substituir la redacció projectada per la següent: “L'òrgan 
competent per a resoldre, a proposta de la comissió de valoració, podrà declarar 
deserta, totalment o parcialment, l'adjudicació de les subvencions, en cas que 
no es complisquen els requisits o no s'aconseguisca la puntuació mínima per a 
la concessió”. 
 

Al seguiment i control de les subvencions (articles 14 a1 7). 
 
 Les previsions relatives al mètode de comprovació i al pla de control 
d’aquestes subvencions (article 14), a la possible modificació de la quantia de 
la subvenció que s'haguera concedit (article 15), als casos d'incompliment i 
reintegrament (article 16) i al règim sancionador (article 17), es compaginen 
amb les previsions bàsiques de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i als continguts dels articles 169 i següents de la Llei de la 
Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, que ja ha sigut citada. A més, en la previsió 
de l'article 17 s'han atés les recomanacions que l'Advocacia General de la 
Generalitat va realitzar en el seu informe. 
 

A les disposicions de la part final. 
 
 Com consta en la memòria econòmica i va posar en relleu la Intervenció 
Delegada en el seu informe, es va procedir a la creació de la corresponent línia 
de subvenció en els pressupostos de la Generalitat, amb una dotació 
econòmica de 74.000 euros, per la qual cosa el Projecte de decret del president 
de la Generalitat que es tramita manca d'incidència pressupostària o, dit amb 
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altres paraules, no afecta la regla de despesa computable prevista en l'article 
12 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
 Per això, quan la disposició addicional única es refereix a la 
«Repercussió pressupostària», indicant que «el present decret» (sic) «no té cap 
incidència» en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Presidència 
de la Generalitat, en realitat està afirmant que la línia de subvenció està 
dotada econòmicament i que es respecta la regla de despesa computable, en 
la mesura en què la disposició reglamentària que s'aprove no comportarà cap 
increment de la despesa pública, de manera que així hauria d'indicar-se en la 
titulació de la disposició, «Regla de despesa computable», i en la pròpia 
redacció de la disposició. 
 
 D'altra banda, la disposició final primera consigna els principis 
generals comuns a les subvencions públiques i la «Normativa aplicable», sens 
dubte amb encert, però amb una clara recomanació: la major part dels 
preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
del seu Reglament de desenvolupament, són disposicions estatals bàsiques, 
però no totes elles, de manera que les disposicions de la norma autonòmica 
que se citen prevaldran sobre la legislació estatal que no tinga la consideració 
de bàsica, la qual cosa haurà d'influir en la redacció d'aquesta disposició. 
 
 
 Sisena. Qüestions de tècnica normativa i aspectes de redacció. 
 
 En el cas que es decidisca agrupar els preceptes en capítols, s'ha indicat 
una possible divisió i la titulació dels tres capítols, que s'haurien de numerar 
amb números romans. 
 
 En relació amb els aspectes de redacció, es recomana repassar la 
redacció del text del projecte quant a la utilització dels signes de puntuació, 
amb especial recalcament en els criteris usats per al signe de puntuació de 
coma (,) així com la cita de les disposicions legals i reglamentàries, en les 
quals s'haurà de respectar la titulació oficial amb la qual es van promulgar o 
van aprovar i van ser objecte de publicació oficial. Així: “Llei de la Generalitat 
1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions» (articles 4, 5, 9, 13, 14, 17 i disposició final primera), però no 
«d'Hisenda Pública, del Sector públic Instrumental i de Subvencions» (preàmbul 
i fórmula d'aprovació), ni «Hisenda Pública, sector públic instrumental i de 
subvencions» (article 16), que s'hauran de corregir, com també «llei 12/2018, 
de 14 de maig» o «reglament de la Llei General de Subvencions» (article 4), on 
«llei» és «Llei» i «reglament» és «Reglament». 
 
 A més, segons l'article 32 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, en l'ordenament jurídic valencià existeixen «decrets del 
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Consell» i «decrets del president», per la qual cosa totes les expressions «aquest 
decret», «el present decret», etc., s'hauran de corregir per «aquest Decret del 
president» i «el present Decret del president», (articles 1, 2, 9 i 16, entre altres). 
 
 Des de diferent punt de vista, es recomana evitar, en la mesura que siga 
possible, les locucions «el mateix» i «la mateixa», o els seus plurals, complint 
una funció pronominal, i emprar, en el seu lloc, els pronoms que 
corresponguen (articles 3 i 7, entre altres). 
 
 En l'apartat b) de l'article 6 s'aconsella prescindir de la forma «i/o», que 
pot substituir-se per la conjunció «o», i en la redacció de l'article 15 es 
recomana que la paraula »administracions» es redacte amb majúscula inicial. 
 
 S'ha formulat una observació de caràcter essencial, a l’article 2. 
 
 

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 
s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la 
realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i 
d'acció exterior, és conforme a l’ordenament jurídic sempre que s’atenga 
l’observació essencial que se ha formulat. 
 

V.M.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 24 de març de 2021 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT. 
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VOTO PARTICULAR 
 
 
 
 

Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso, al Dictamen 171/2021 
Expediente 81/2021 aprobado por el Pleno del Consell de 24 de marzo de 
2021, sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones para realización de actividades de 
formación y difusión en materia de la Unión Europea y de acción exterior. 
 
 
Discrepo respetuosamente de la opinión mayoritaria del Pleno, respecto al art. 
2 de la norma, relativo a la exigencia del requisito de disponer de plan de 
igualdad -si la ley les obliga a ello- a las personas beneficiarias. Mi 
discrepancia con el criterio mayoritario se encuentra en que exige, como 
requisito para ser beneficiario de la subvención, el disponer de un plan de 
igualdad. Un requisito que no establece ni la Ley 3/2007, de 22 de marzo, de 
Igualdad, ni la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
ni la Ley 1/2015, de 6 febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones. Tan palmaria falta de cobertura 
normativa no permite que este Consell exija la adición del requisito de 
“disponer de un plan de igualdad” en las bases proyectadas: 
 
 
1º.- Para establecer como requisito de las entidades el disponer de planes de 
igualdad sería necesario que una norma superior obligase a incluir tal 
requisito a este concreto proyecto normativo. Es decir, para que la norma 
proyectada tuviera la obligación de establecer tal requisito, debería existir un 
mandato, en norma superior, que lo exigiese de forma imperativa. Sin 
embargo no existe un mandato del cual se pueda extraer que disponer de 
“planes de igualdad” sea un requisito que inexcusablemente deba figurar en 
las bases reguladoras, ni tampoco que para poder ser beneficiario de las 
ayudas sea un requisito disponer de tales “planes de igualdad”. 
 
Antes al contrario. La imposición de un requisito (disponer de planes de 
igualdad) para poder optar a la subvención supone, obviamente, que no 
cumplir tal requisito (disponer de tales planes -cuando se esté legamente 
obligado a ello-) impide ser beneficiarios de la subvención. Una limitación en 
el acceso a la subvención que no está prevista ni en la Ley de Igualdad, ni en 
la Ley de Subvenciones. Pero, además, implica sancionar con la no obtención 
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de subvenciones a aquellos que incumplan el deber jurídico de disponer de 
planes de igualdad. 
 
 
 
2º.- El principio de legalidad, en el ámbito sancionador, implica, no sólo que 
se reconozca la potestad sancionadora (lex previa) en una norma con rango 
de Ley, sino también que ha de ser precisamente esa norma con tal rango la 
que describa la concreta conducta (lex certa). El mandato del art. 25 CE 
requiere que las infracciones administrativas estén declaradas como tales en 
la legislación vigente en el momento de producirse. Por su parte, en el art. 27 
de la Ley 40/2015 se establece que "sólo constituyen infracciones 
administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como 
tales infracciones por una Ley", y que "únicamente por la comisión de 
infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, 
estarán delimitadas por la ley", consagrando así el principio de tipicidad en el 
Derecho Administrativo Sancionador, manifestación del derecho punitivo del 
Estado. 
 
Así, no todo incumplimiento de la legalidad implicará la comisión de una 
infracción, ni, por tanto, cabrá irrogar a tal incumplimiento una sanción. Sólo 
cuando tal incumplimiento determine un determinado tipo infractor, 
previamente previsto en la ley, se podrá imponer una sanción, que deberá 
estar igualmente contemplada en norma de rango de ley. 
 
Igualmente, el art. 128.2 de la Ley 39/2015, al regular el ejercicio de la 
potestad reglamentaria, establece la meritada reserva de ley en materia 
sancionadora “(…) Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con 
respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones 
administrativas establecer penas o sanciones, ni tributos, exacciones 
parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de 
carácter público” y el pleno sometimiento al principio de jerarquía y 
competencia “(…) Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los 
preceptos de otra de rango superior.”. 
 
La restricción en el acceso a la condición de beneficiario de subvenciones por 
incumplir una determinada obligación legal (la de disponer de planes de 
igualdad), se configura como una auténtica sanción, no sólo como una acción 
para incentivar tal cumplimiento. Supone limitar el derecho a ser beneficiario 
de una subvención, por incumplir una determinada previsión normativa 
(disponer de planes de igualdad). Y tal limitación sólo puede imponerse a 
través de una norma con rango de ley. 
 
 
3º.- En la Ley de Igualdad 3/2007 se prevén las sanciones por incumplir la 
obligación de disponer de planes de igualdad, cuando éste sea exigible. En su 
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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. 
 
La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social configura dos tipos 
infractores por incumplimiento de las obligaciones en materia de planes de 
igualdad. En su art. 7, apartado 13º, tipifica como infracción grave “No cumplir 
las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de 
aplicación”. Y en su art. 8, apartado 17º, se tipifica, como infracción muy 
grave, “No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo 
manifiestamente los términos previstos, cuando la obligación de realizar dicho 
plan responda a lo establecido en el apartado 2 del artículo 46 bis de esta Ley”. 
Ambas están clasificadas como infracciones en materia de relaciones 
laborales. 
 
Por su parte, el Capítulo IV de la misma norma, establece las sanciones a 
aplicar según cada tipo infractor. El art. 40, apartados b y c, prevé las 
sanciones para infracciones en materia de relaciones laborales, que tanto en 
las infracciones graves como muy graves, es una sanción de multa. Y, 
además, en el caso de la infracción muy grave del art. 8, apartado 17º, por 
incumplir la obligación de realizar un plan de igualdad cuando el plan de 
igualdad fuese sustitutivo de una sanción accesoria, a la multa deberá 
sumarse la sanción accesoria que prevé el art. 46.2 bis: La pérdida de las 
ayudas, bonificaciones y beneficios de programas de empleo, y exclusión del 
acceso a tales beneficios por un período de seis meses a dos años. 
 
En consecuencia, la Ley de Igualdad se remite a la Ley de Infracciones y 
Sanciones del Orden Social para la determinación de las infracciones y 
sanciones por el incumplimiento de la obligación de disponer de planes de 
igualdad. Y en tal norma, se tipifica como infracción grave el meritado 
incumplimiento, al cual corresponde una sanción de multa, sin sanción 
accesoria alguna. 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, apartado 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 
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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”. 
 
En conclusión, establecer, a través de una Orden, el requisito de disponer de 
plan de igualdad -cuando se esté obligado a ello- para ser beneficiario de una 
subvención, es una evidente infracción del principio de tipicidad del art. 25 
CE y art. 27 Ley 40/2015, pues no existe previsión alguna en norma de rango 
de ley que establezca que, a la infracción de la obligación de disponer del plan 
de igualdad, se le pueda irrogar, como consecuencia jurídica, la imposibilidad 
de acceder a subvenciones públicas. 
 
 
4º.- Por otra parte, el examen de la normativa sobre subvenciones permite 
advertir que los requisitos para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones son los que se prevén en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, precepto que tiene carácter básico en 
virtud de lo dispuesto en la Disposición final primera, 1ª, de la misma norma. 
En el citado art. 13, se regulan dos tipos de requisitos: 1º) Los que puedan 
establecer las bases reguladoras y la convocatoria (ap.1); 2º) Los que se 
determinan como prohibición para ser beneficiario de una subvención (ap. 2 
y 3). 
 
Los requisitos contenidos en las bases reguladoras y en la convocatoria serán 
establecidos por el poder público convocante, los cuales no pueden estar 
desvinculados de la actividad a fomentar. Mientras que los del art. 13 
apartados 2º, 3º operan ex lege, y sólo pueden exceptuarse cuando la 
naturaleza de la subvención lo permita, según así disponga su normativa 
reguladora. Y, en su consecuencia, los únicos requisitos normativamente 
impuestos en norma de rango legal para ser beneficiario son aquellos que 
conforman las prohibiciones del art. 13, 2º y 3º. 
 
Consecuencia de ello es que el requisito que se pretende incluir (disponer de 
planes de igualdad), no es una de las prohibiciones expresas para ser 
beneficiario de subvenciones que establece el art. 13 de la LGS. Tampoco en 
la Ley 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad, se prevé la obligatoriedad de 
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incluir en las bases reguladoras de las subvenciones, como requisito de los 
beneficiarios, el disponer de “planes de igualdad”. En dicha norma se 
determinan las personas jurídicas obligadas a ello pero no anuda a tal 
obligación un requisito para ser beneficiario de subvenciones, pudiendo 
hacerlo.  
 
Respecto a los requisitos específicos contenidos en las bases reguladoras y en 
la 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, que: 
 
“A mayor abundamiento, no podemos soslayar que la carga modal que 
conllevan las subvenciones, es la característica sustancial de la misma, pero 
esa carga modal ha de ir dirigida a fomentar una determinada finalidad de 
interés general, resultando contrario al propio concepto de la subvención, que 
la carga modal consista en imponer una condición de obligado cumplimiento 
que no forma parte intrínseca de la actividad a fomentar. La subvenciones en 
realidad son instrumentos de gestión de servicio público (…) Según se 
desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, la apreciación de la violación del principio de no discriminación exige 
demostrar la existencia de un trato menos favorable respecto de personas o 
colectivos que se hallen en una situación sustancialmente similar y comparable, 
consecuencia de no respetar motivos protegidos, o que se trata de forma 
idéntica a personas o colectivos que se hallen en situaciones diferentes que les 
produzca unos efectos desproporcionadamente perjudiciales, a no ser que dicho 
trato esté objetivamente justificado (STCE 23 de octubre de 2003, 1 de abril de 
2008, 17 de julio de 2008, 23 de septiembre de 2009y 21 de julio de 2011).” 
 
 
5º.- Tampoco en el art. 35 de la Ley 3/2007, se establece un mandato a la 
Administración, insoslayable, que obligue a exigir “planes de igualdad” como 
requisito para concurrir a la convocatoria de ayudas: 
 
Artículo 35. Subvenciones públicas. 
 
“Las Administraciones públicas en los planes estratégicos de subvenciones que 
adopten en el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que, 
por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes 
subvenciones puedan incluir valoración de actuaciones de efectiva consecución 
de la igualdad por las entidades solicitantes. A estos efectos podrán valorarse, 
entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, 



 20

de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo 
empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de 
la presente Ley.” 
 
Por una parte, la previsión del artículo transcrito establece un mandato de 
actuación, dirigido a las Administraciones públicas, pero referido a los “planes 
estratégicos de subvenciones”, y no, directamente, a las bases de las 
subvenciones. La Administración tiene que establecer, en tales planes 
estratégicos, los ámbitos donde pudiera ser procedente que, en las bases de 
las subvenciones, se puedan valorar actuaciones para la consecución de la 
igualdad por parte de las entidades solicitantes. 
 
De esta forma, el art. 35 LOI, lejos de ordenar que las bases reguladoras de 
las subvenciones establezcan medidas para favorecer la igualdad, lo que hace 
es exigir que la Administración estudie si en el ámbito concreto de unas 
determinadas subvenciones, existen situaciones de desigualdad de 
oportunidades y de ser así, prever que en las bases reguladoras de las 
subvenciones se pueda incluir la valoración de actuaciones de efectiva 
consecución de la igualdad. Son los planes estratégicos de subvenciones el 
instrumento previo para estudiar y planificar si se pueden incluir, en las 
bases reguladoras, esas medidas concretas. 
 
Pero, además, el propio art. 35 LOI, prevé diferentes medidas susceptibles de 
ser valoradas en las bases reguladoras -si previamente así se establece en el 
plan estratégico de subvenciones-: las medidas de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la 
obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad. Y es la 
Administración Pública convocante la que tiene que determinar cuáles de esas 
medidas son las que quiere valorar. Es una decisión de oportunidad que solo 
compete a la Administración pública. 
 
Así, para la posible valoración de actuaciones de consecución efectiva de la 
igualdad en las Bases de una subvención, previamente deberán fijarse en los 
Planes Estratégicos de Subvenciones los ámbitos para que dichas actuaciones 
puedan ser valoradas. Y la premisa previa es que exista, en la concreta 
actividad de fomento objeto de la subvención, una situación de efectiva 
desigualdad de oportunidades. Y, además, valorar actuaciones no es lo mismo 
que impedir que alguien sea beneficiario. Valorar es tomar en consideración, 
dar valor, lo que no permite excluir a quien no realizase esas actuaciones, 
sino, por el contrario, sumarle a quien las realiza. Si se impide ser beneficiario 
no se valora, sino que se excluye. En definitiva, la exclusión de la condición 
de beneficiario no puede considerarse como una forma de valoración de 
actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por las entidades 
solicitantes. 
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Si se toma en consideración el tenor del Dictamen, se evidencia que éste no 
realiza referencia alguna al Informe de Impacto de Género a los efectos de 
justificar la imposición de la obligación al beneficiario de “disponer de planes 
de igualdad”. Y, con ello, se incumple la segunda premisa del art. 35 de la Ley 
de Igualdad, ya que, para incorporar en la bases la valoración de actuaciones 
de efectiva consecución de la igualdad, debe constatarse una situación de 
efectiva desigualdad de oportunidades que, en este caso, ni se toma en 
consideración por parte de la mayoría del Consejo al exigir el meritado 
requisito. 
 
Lo que no puede hacer este Consejo es erigirse en planificador del ámbito 
concreto de unas subvenciones -para ello existen los planes estratégicos de 
subvenciones-. Ni decidir en qué ámbitos tienen que adoptarse unas medidas 
concretas. Ni escoger cuáles serán las bases reguladoras en las que deban 
aplicarse tales medidas. Ni elegir, de entre todas las medidas posibles, la que 
considera más adecuada. Ni mucho menos, imponer las medidas que entiende 
más oportunas (planes de igualdad), apercibiendo a la Administración de que, 
contravendrá el ordenamiento jurídico si no sigue el criterio del Consejo 
(observación esencial). En definitiva ¿por qué en el ámbito de estas 
subvenciones?; ¿por qué en estas bases?; ¿por qué la medida concreta “planes 
de igualdad”?;¿por qué como requisito?.  
 
Como indica el art. 35 LOI, es la Administración Pública la que tiene que 
considerar tales cuestiones. Y desde su criterio, decidir si es procedente, o no, 
determinar -en los planes estratégicos de subvenciones- los ámbitos para 
establecer medidas concretas susceptibles de ser valoradas en las bases 
reguladoras de las subvenciones. Y escoger las bases reguladoras en las que 
deban adoptarse esas medidas. Y determinar cuáles serán las medidas 
concretas que podrán valorarse en las bases reguladoras. Es el criterio del 
poder público, contenido material de los actos políticos. Y si este Consejo se 
irroga la capacidad de sustituir a la Administración en tales decisiones, se 
estará guiando por criterios de oportunidad. 
 
Porque este Consejo no puede “sustituir” el criterio de oportunidad de la 
Administración. No le es dable hacer un examen crítico sobre si acierta o yerra 
la Administración al decidir si adopta o no una medida concreta en las bases 
reguladoras. Ello sería posible si la norma superior estableciese mandatos 
imperativos para que esa medida concreta (planes de igualdad) fuesen un 
requisito de obligada exigencia para ser beneficiario de ayudas o 
subvenciones. Pero no es así. Ni la LGS, ni la LOI, ni ninguna otra ley, 
determinan tal obligación para acceder a subvenciones públicas. Y sólo la 
Administración puede decidir si es procedente -o no-, establecer esa u otra 
medida, o no adoptar ninguna, previa planificación y estudio a través del plan 
estratégico de subvenciones correspondiente. 
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6º.- Igualmente, y en cuanto al art. 14 de la LOI, relativo al “compromiso con 
la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y 
hombres” difícilmente puede erigirse como fundamento de la observación 
realizada. Tal previsión es un “criterio general de actuación de los poderes 
públicos” y, como tal, supone un principio de actuación, cuya dimensión no 
es la de una imposición de una obligación directa, sino que determina una 
pauta que deberán seguir los poderes públicos. El “criterio general de 
actuación” que establece el art. 14 LOI, tiene valor programático, según 
expresa el propio Preámbulo de la citada norma, al considerarlo como “pauta 
de actuación” o “criterio de orientación de las políticas públicas”. La Sentencia 
de 23 de febrero de 2010, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, considera que la LOI “(…) distingue una 
parte programática, para orientar políticas activas que promuevan la igualdad, 
y otra consistente en regulaciones específicas, entre las que destaca de forma 
paradigmática la disposición adicional segunda (…) que constituyen 
verdaderos mandatos a quienes participan en las relaciones jurídicas a que se 
refieren. El mero apartamiento o incumplimiento de las principios orientadores 
contenidos en las normas de esta naturaleza de la LO 3/2007, no puede dar 
lugar a la anulación del decreto” (F.J. 4º). 
 
 
7º.- Y, aunque hiciésemos abstracción de todo lo expuesto, las exigencias que 
deben cumplir en su actividad todas las entidades, en la extensión del 
ordenamiento, son múltiples; no solo las relacionadas con los planes de 
igualdad. El incumplimiento de tales exigencias es una contravención del 
ordenamiento. Pero incumplir obligaciones impuestas legalmente no conlleva 
incumplir los requisitos para ser beneficiario de una subvención (así, por 
ejemplo, el cumplimiento de la legislación de riesgos laborales etc..). Todas 
son obligaciones legales. Pero no cabe concluir que también constituyen 
requisitos para ser beneficiario de subvenciones. Pues 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 frente a la 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 exijan los 
“planes de igualdad” como requisito para ser beneficiario. Así, si las bases 
reguladoras no contemplases dicho requisito, no se incumpliría la norma 
superior, pues ninguna norma lo exige para ser beneficiario de subvenciones. 
Y la falta de consignación de dicho requisito no supone la exención de la 
obligación de disponer de planes de igualdad, pues con su no exigencia -para 
ser beneficiario de una subvención- ni se impide, ni se imposibilita, ni se 
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desvirtúa, ni se exime, de la obligación de disponer de planes de igualdad, 
cuando la ley así lo establezca. 
 
 
Por ello, considero que la adición de la obligación de disponer de un plan de 
igualdad para acceder a la subvención es contraria al ordenamiento jurídico. 
 
 

En Valencia, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno 
 

 
 
 
 
 

Enrique Fliquete Lliso 
Consejero Vicepresidente 

 


