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DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen 383 /2021 
Expedient 372 /2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 23 de juny de 2021, sota la Presidència de 

l’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 2 de juny de 2021 
(Registre d'entrada, 4 de juny del mateix any), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït 
per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a elaborar el Projecte 
d'ordre, d'aquesta Conselleria, per la qual s'estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions destinades a alumnat que cursa Formació 
Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la 
Comunitat Valenciana. (Expedient 02-20-2020-A de la Conselleria 
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 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
per ofici de 2 de juny de 2021, que es va registrar d'entrada per aquest Òrgan 
consultiu el dia 4 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. 
 
 La màxima autoritat educativa valenciana, ara consultant, sol·licita 
l'oportú dictamen, en tractar-se d'una Ordre que conté les bases reguladores 
d'unes subvencions o ajudes públiques, segons el que estableix l'article 165.1 
de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions, per a l'examen de l'assumpte i 
emetre aquest Consell Jurídic el parer que en Dret procedisca. 
 

Segon. Documentació remesa. 
 
 La persona titular de la Conselleria competent en matèria d'educació va 
acordar iniciar el procediment del Projecte d'ordre de subvencions, en la seua 
resolució de 18 de novembre de 2020. 
 
 La persona responsable de la Direcció General de Formació Professional 
i Ensenyament de Règim Especial de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport, va elaborar l'informe sobre la necessitat i oportunitat d'elaborar 
aquest Projecte d'Ordre, que atén la motivació transcrita a continuació:  
 
 «La Formació Professional és una peça indispensable per a consolidar un 
model productiu que intensifique els processos de creació de valor i d'ocupació 
de qualitat. Amb un calendari de quatre anys d'actuació, el Pla valencià 
d'impuls i millora de la Formació Professional aprovat pel Consell Valencià de 
Formació Professional desenvolupa una estratègia integrada dels 
ensenyaments de Formació Professional, professionalitzant l'ocupació, la 
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igualtat i la innovació, que són objectius fonamentals per al desenvolupament 
d'una societat avançada a la Comunitat Valenciana. 

Amb el Pla valencià d'impuls i millora de la Formació Professional es 
pretén aproximar l'FP del sistema educatiu al món laboral, que es concreta en 
una sèrie d'objectius, entre altres, millorar l'oferta de Formació Professional 
Dual i la formació pràctica en empreses, així com potenciar i facilitar la 
realització dels estudis amb independència de la distància des de la seua 
localitat i les despeses que ocasionen. 

Aquesta direcció general, conscient de la necessitat d'invertir en formació 
de capital humà, pretén continuar en aquesta línia d'ampliar l'abast de les 
beques i ajudes amb l'objectiu prioritari de garantir la igualtat de totes les 
persones en l'exercici del dret a accedir a una educació de qualitat, sense que 
per raons de llunyania del lloc de residència al centre docent que oferisca els 
estudis, ni la distància als centres de treball per a la realització dels mòduls 
FCT o la realització d'activitats formatives de formació professional Dual, 
condicione la seua elecció formativa. 

Es pretén que arriben a una majoria d'estudiants de cicles formatius de 
la Comunitat Valenciana, i així afavorir la competència, la igualtat 
d'oportunitats i l'excel·lència en el rendiment acadèmic». 

 
 Consta practicat el tràmit de consulta pública prèvia. 
 
 Igualment, han partit de la mateixa Direcció General els informes 
d'impacte en la infància i adolescència; el que afecta l'impacte en la família; 
l'específic sobre la no subjecció al Dret comunitari de la competència, així com 
la memòria econòmica, amb nul·les repercussions pressupostàries. A més, de 
l'informe sobre l'impacte de gènere i sobre l'adequació dels recursos 
informàtics d'administració electrònica. 
 
 S'ha prescindit del tràmit d'informe de la Presidència i resta de 
conselleries, previst en l'article 43.1.b) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, 
del Consell, per no afectar les seues respectives competències, a tenor de 
l'informat en data 13 d'abril de 2014 per part de la Direcció General tantes 
vegades citada. 
 
 Consta en l'expedient el tràmit d'informe respecte a la nul·la incidència 
en els objectius estratègics de competitivitat de la Comunitat Valenciana i s'ha 
emés l'informe de condicions de treball dels funcionaris. 
 
 Igualment, l'Ordre projectada ha sigut informada favorablement per les 
següents unitats; òrgans o entitats: 
 
 -Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials. 
 -Mesa Sectorial d'Educació de pares i mares. 
 -Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.  
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 Es va incorporar a les actuacions l'informe de l'Advocacia General de la 
Generalitat, datat el dia 7 de maig de 2021, que va ser analitzat per l'indicat 
Centre directiu amb competències en la matèria objecte de l'Ordre projectada 
en el seu informe de data 11 de maig de 2021, que va donar peu a la redacció 
de l'últim esborrany del Projecte d'ordre. 
 
 No consta en l'expedient remés l'emissió de l'Informe de la Intervenció 
Delegada en la Conselleria consultant. 
 

 
II 

CONSIDERACIONS 
 
 

Primera. Sobre el caràcter de la sol·licitud i de l'emissió del 
dictamen. 
 

La persona titular de la Conselleria competent en matèria d'educació ha 
sol·licitat la consulta d'aquesta Institució consultiva amb caràcter preceptiu, 
en aplicació del 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, que es refereix a la preceptivitat de la consulta en relació amb els 
expedients que es tramiten per l'Administració autonòmica que versen sobre 
els «projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en 
execució de lleis i les seues modificacions». 
 
 No obstant això, després de l'entrada en vigor del Decret llei del Consell 
6/2021, d'1 d'abril, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa 
per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a 
donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19, 
l'apartat 2n del seu article 4 ha introduït una modificació de l'apartat 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, en virtut de les quals 
les persones titulars de les conselleries són els òrgans competents per a 
aprovar el pla estratègic de subvencions de la respectiva Conselleria, i dels 
seus organismes públics vinculats o dependents, com també les oportunes 
bases reguladores de la concessió de subvencions, «que no tindran la 
consideració de disposicions de caràcter general», amb la finalitat d'introduir 
mesures urgents d'agilitació en matèria de gestió economicoadministrativa de 
l'Administració de la Generalitat, però amb la conseqüència que aquesta 
consulta no tindria aquell caràcter preceptiu, al no tindre encaix en el supòsit 
previst en el precepte que hem transcrit, article 10.4 de la citada Llei de la 
Generalitat 10/1994, de 19 de desembre. 
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 Segons la previsió continguda en l'apartat 2n de l'article 4 del citat 
Decret llei del Consell 6/2021, d'1 d'abril, el que va començar en el seu 
moment la tramitació com a Projecte d'ordre, no podrà tindre aquesta 
consideració en el moment de la seua aprovació, sinó que es configurarà com 
un acte administratiu general, que aprovarà la persona titular de la 
Conselleria, però mancant de rang reglamentari, segons es desprén del citat 
precepte legal. 
 
 Per aquest motiu, quan analitzem el procediment d'elaboració d'aquest 
projecte normatiu, la instrucció del qual es va iniciar abans de l'entrada en 
vigor de l'expressat Decret llei del Consell 6/2021, d'1 d'abril, exposarem 
resumidament la posició d'aquesta Institució consultiva quant a la 
conveniència i procedència de la intervenció d'aquest Òrgan consultiu en el 
procediment d'elaboració de disposicions administratives i, més en concret, 
de les bases reguladores de subvencions o ajudes públiques. 
 
 És criteri reiterat d'aquest Consell que procedirà l'emissió de Dictamen 
-encara que aquest no es trobe dins dels supòsits de preceptivitat- quan 
aquest ens haja sigut sol·licitat, de tal forma que no quede l'Administració 
consultant sense l'oportuna resposta jurídica a les qüestions que s'hagen 
plantejat, assumint formalment aquest Consell Jurídic Consultiu el caràcter 
facultatiu de tal consulta. En conseqüència, aquesta Institució Consultiva 
procedirà a l'examen de l'assumpte i a l'emissió del corresponent Dictamen, 
encara que, segons el que disposa el meritat Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, 
no pot considerar-se una disposició de caràcter general per així establir-ho 
una norma autonòmica amb rang de llei, elaborada i justificada per trobar-
nos «en casos d'extraordinària i urgent necessitat», com explicita l'article 44.4 
de l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant la 
Llei orgànica 1/2006, de 10 d'abril, i això sense perjudici del criteri que 
s'exposarà respecte al particular. 
 
 Segona. El marc normatiu. 
 
 Ens trobem davant les bases reguladores d'unes subvencions o ajudes 
públiques que tenen, com a finalitat, la concessió de subvencions destinades 
a alumnat que cursa Formació Professional en centres educatius sostinguts 
amb fons públics de la Comunitat Valenciana 
 
 Per això, des de la perspectiva competencial s'exercita el títol habilitant 
contingut en l'article 53 de l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 
tenint en compte que en el substancial concerneix als ensenyaments de 
formació professional, que en l’article 42 de la Llei orgànica d'educació, en la 
seua recent modificació per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per 
la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, disposa 
que correspon a les administracions educatives, en l'àmbit de les seues 
competències, programar l'oferta dels ensenyaments de formació professional. 
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 Finalment, des de les perspectiva de la despesa pública que comporta 
qualsevol règim de subvencions, el seu marc regulador queda delimitat per la 
potestat de despesa pública que es reconeix en l'article 76 de l'Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i en el règim jurídic que, per a les 
subvencions autonòmiques, es dissenya en els articles 159 i següents de la 
Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector 
públic instrumental i de subvencions. 
 
 Ha de significar-se que aquesta Institució consultiva va analitzar un 
Projecte d'ordre que contenia unes bases reguladores d'unes ajudes públiques 
de continguts similars als actuals en el Dictamen 570/2016, que va precedir 
a l'aprovació de l'Ordre 85/2016, de 20 de desembre, de la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions amb la finalitat de fomentar 
l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema 
educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que 
integren el seu objecte. 
 

Tercera. Procediment d'elaboració d'aquestes bases reguladores. 
 
 1r. Amb caràcter general, l'elaboració i la tramitació d'aquest Projecte 
d'ordre va seguir els tràmits regulats en el procediment d'elaboració de les 
disposicions reglamentàries de la Generalitat, que es consignen en l’article 43 
de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i acoblant-
se als principis de bona regulació que es contenen en els articles 128 i 
següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, quan el seu contingut bàsic ha 
d'aplicar-se a totes les administracions públiques (STC 55/2018, de 24 de 
maig). 
 
 Aquestes disposicions legals van ser completades amb les pertinents 
previsions de la Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, 
bon govern i participació pública de la Comunitat Valenciana, i amb el 
desenvolupament que es va aprovar 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. 
 
 En aquest sentit, la seua elaboració es va encarregar a un dels centres 
directius de la Conselleria ara consultant, que va verificar el tràmit de 
consulta pública prèvia i va elaborar l'informe sobre la necessitat i oportunitat 
del Projecte d'ordre, la memòria econòmica, l'informe sobre el seu impacte en 
la infància, l'adolescència i el règim jurídic de les famílies, sobre la seua 
repercussió en la normativa sobre igualtat entre dones i homes, sobre els 
recursos informàtics requerits i sobre la seua compatibilitat amb el Dret 
Comunitari i el règim d'ajudes públiques. 
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 Consta l'informe de la Direcció General de Tecnologies de la Informació 
i les Comunicacions, de l'article 94 del Reglament d'Administració Electrònica 
de la Comunitat Valenciana, que va ser aprovat mitjançant el Decret del 
Consell 220/2014, de 12 de desembre. 
 
 L'òrgan instructor va verificar el tràmit de consulta pública prèvia. No 
consta practicat el tràmit d'informació pública i d'audiència i tampoc s'ha 
informat sobre la seua no necessitat. 
 
 L'Advocacia General ha emés el seu informe, si bé no consta emés el 
procedent de la Intervenció Delegada de la Generalitat en la Conselleria 
Consultant, de l'article 165.1 de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 de 
febrer d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 
 
 2n. L'aprovació del Decret llei del Consell 6/2021, d'1 d'abril, de 
mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució 
d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la 
recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19, ha redefinit la concepció 
que ha d'atorgar-se a les bases reguladores de les subvencions autonòmiques, 
«que no tindran la consideració de disposicions de caràcter general», obligant 
aquesta Institució consultiva a exposar la seua posició en els dictàmens 262, 
263 i 264/2021, de 5 de maig. 
 
 Quarta. Estructura del Projecte d'ordre. 
 
 El Projecte d'ordre s'ha elaborat amb aquesta sistemàtica i continguts: 
el títol; l'índex; el preàmbul; la fórmula d'aprovació; 20 articles; i s'ultima 
mitjançant les disposicions de la part final, això és: una disposició addicional 
i quatre disposicions finals, totes elles intitulades. 
 
 Els continguts de la part articulada atenen les seues respectives 
denominacions, incloent l'àmbit de la matèria subvencional de què és objecte 
la regulació projectada i ens remeten al citat elenc. 
 
 Les disposicions de la part final del Projecte d'ordre són les següents: 
No incidència econòmica (disposició addicional única); competències de 
desenvolupament (disposició final única); Delegació de competències 
(disposició final segona); Modificació de l'Ordre 85/2016, de 20 de desembre 
(disposició final tercera), i entrada en vigor (disposició final quarta). 
 
 L'Ordre es completa amb un ANNEX, dedicat a la modificació de l'Ordre 
85/2016, de 20 de desembre, de referència. 
 
 Cinquena. Observació de caràcter general. 
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Ens trobem davant un projecte normatiu, tramitat com una disposició 
de caràcter general, que conté les bases reguladores d'unes ajudes públiques. 
No obstant això, el Decret llei del Consell 6/2021 afirma que les bases 
reguladores no tindran la consideració de disposicions de caràcter general. 
Sent així, el Projecte d'ordre que se sotmet a consideració d'aquest Consell no 
podrà ser aprovat com a tal, en la mesura que totes les seues característiques 
–tant formals com materials-, són les pròpies d'una disposició normativa, i no 
compleix les pròpies d'un acte administratiu, com implícitament desprén el 
meritat Decret llei. En conseqüència, el projecte normatiu incompleix de ple 
el mandat sobre la naturalesa jurídica –no tindran la consideració de 
disposició de caràcter general- de les bases reguladores, que s'estableix en el 
Decret llei del Consell 6/2021, i per això, és contrari a l'ordenament jurídic. 

 
En el supòsit concret remés a consulta, les bases reguladores no limiten 

la seua vigència a un sol exercici pressupostari, ja que tenen caràcter 
indefinit, al que podem afegir que contenen una clàusula modificatòria i una 
altra d'entrada en vigor, sense que continga o indique l'expressió de recursos 
pròpia del règim de la notificació o de la publicació dels actes administratius, 
per la qual cosa hem de concloure que ens trobem davant un Projecte d'ordre, 
un projecte normatiu autonòmic que conté unes bases reguladores que, en 
funció de les seues normes i continguts, constitueix una autèntica disposició 
de rang reglamentari que es tramita per una Conselleria de l'Administració 
autonòmica. 

 
Perquè el projecte de bases reguladores sotmés a Dictamen puga ser 

aprovat, haurà de tramitar-se a través d'un expedient administratiu el qual 
culmine amb una resolució de l'òrgan competent, complint amb els requisits 
procedimentals previstos en la Llei 39/2015 per al tràmit de l'expedient, i 
l'oportuna resolució, amb prevenció dels recursos corresponents. Però, a més, 
haurà de desprendre's dels elements que determinen el caràcter de disposició 
normativa perquè resulten incompatibles amb la naturalesa merament 
aplicativa de l'acte. Materialment, les previsions de tals bases com a acte 
administratiu, no podran tindre ni vocació de permanència, ni caràcter 
innovador de l'ordenament. Formalment, no tindrà un preàmbul ni la seua 
estructura serà la d'un text articulat (títols, capítols, seccions i articles), ni, 
conseqüentment, podrà contindre «disposicions» en la seua part final, en 
mancar de tal caràcter normatiu: ni addicionals, ni transitòries, ni 
derogatòries, ni finals. 
 

Les bases, segons es preveu en el Decret llei 6/2021, no són 
disposicions generals, per la qual cosa el meritat Decret llei estaria modificant 
també les previsions de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en la 
mesura en què introdueix la possibilitat que existisquen ordres de les 
conselleries el contingut i la forma de les quals corresponguen a actes 
singulars. Així, segons l'article 37 de la Llei 5/1983, una Ordre d'una 
Conselleria era una disposició general en l'exercici de la potestat 
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reglamentària, a diferència dels decrets del Consell o del President, que també 
podien adoptar tal forma quan es tractara d'actes singulars (arts. 33 i 34, Llei 
5/1983). Amb el Decret llei 6/2021 s'admet la possibilitat d'existència 
d'ordres de les conselleries «que no tindran la consideració de disposicions de 
caràcter general», encara que només respecte de les bases reguladores de la 
concessió de subvencions. 
 

Sent així, i atés que les bases reguladores de la concessió de 
subvencions s'aprovaran mitjançant una Ordre, aquesta tindrà la naturalesa 
de resolució administrativa de caràcter singular, la qual ha de sotmetre's de 
ple a l'ordenament vigent en el moment del seu gènesi, sense capacitat per a 
alterar el ja previst en les normes de rang legal i reglamentari. Perquè, de 
conformitat amb l'article 41 de la Llei 5/1983, «Les resolucions administratives 
de caràcter singular no podran vulnerar el que estableix una disposició de 
caràcter general, encara que aquelles tinguen grau igual o superior a aquestes». 
Previsió normativa que no fa sinó reiterar el principi general contingut en 
l'article 37 de la llei 39/2015, que resulta indisponible per al legislador 
autonòmic i que sanciona amb la nul·litat a les resolucions administratives 
que vulneren el que estableix una disposició reglamentària. D'aquesta 
manera, la normativa vigent en el moment de la gènesi de la nova Ordre 
aprovatòria de les bases (resolució) continuarà condicionant el contingut i 
previsions de la nova Ordre i no podrà ser alterada per aquesta. Serà 
necessària, doncs, la prèvia adequació de l'ordenament sectorial que 
disciplina les bases d'aquestes subvencions, si existira, perquè no 
contradiguen la normativa establida en les disposicions de caràcter general, 
mitjançant la prèvia modificació o derogació d'aquelles normes reglamentàries 
que pogueren condicionar les noves bases. 

 
En definitiva, la naturalesa d'acte administratiu que es deriva de la nova 

redacció de l'apartat 2 de l'article 160 de la Llei 1/2015, exclou la intervenció 
preceptiva d'aquest Consell Jurídic Consultiu, per la qual cosa no hauran de 
ser remesos a aquesta institució després de l'entrada en vigor del Decret llei, 
i tot sense perjudici de la possibilitat que les persones titulars de les 
conselleries puguen sol·licitar en relació amb aquestes bases reguladores, 
dictamen de naturalesa facultativa, de conformitat amb el que estableix 
l'article 9 de la Llei 10/1994. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
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 Que el Projecte d'ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 
per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a alumnat que cursa Formació Professional en 
centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, 
és contrari a l'ordenament jurídic, en vulnerar el que disposa l'article 4 del 
Decret llei del Consell 6/2021, d'1 d'abril, que va modificar la redacció de 
l'article 160.2 de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 

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

 
 
 València, 23 de juny de 2021 
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