
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen 426/2021 
Expedient 400/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 7 de juliol 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 10 de juny de 2021 

(Registre d'entrada d'11 del mateix mes i any), 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 s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades a l'ampliació, la millora, la modernització, l'adaptació, l'adequació 
o el reforç d'instal·lacions esportives de municipis i entitats locals menors de 
la Comunitat Valenciana. 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 

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

Únic. Mitjançant escrit de 10 de juny de 2021, l'Hble. Sr. Conseller 
d'Educació, Cultura i Esport va remetre a aquest Òrgan consultiu el Projecte 
d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a l'ampliació, la millora, la modernització, 
l'adaptació, l'adequació o el reforç d'instal·lacions esportives de municipis i 
entitats locals menors de 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 per aquest Òrgan consultiu s'emeta el 
preceptiu dictamen. 

 
L'expedient està integrat, com es veurà, amb els 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. 
 
L'autoritat consultant, en la seua condició de titular de la Conselleria 

amb competència en matèria d'educació, cultura i esport, es va dirigir a 
aquesta Institució consultiva instant la consulta amb caràcter preceptiu, 
segons 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, amb la qual cosa es va referir a les consultes preceptives que es 
tramiten per l'Administració autonòmica en relació amb els expedients que 
versen sobre els «Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general 
que es dicten en execució de lleis i les seues modificacions», la qual cosa ha 
d'interpretar-se com l'exigència d'obtindre el previ i preceptiu Dictamen 
d'aquesta Administració consultiva respecte dels denominats «reglaments 
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executius», és a dir, els projectes d'aquelles disposicions de rang reglamentari 
que prevegen desenvolupar, completar o detallar el que disposa una o diverses 
disposicions generals -normes o mandats- amb rang formal de llei, si bé 
aquest desenvolupament podrà tindre major o menor extensió o densitat, en 
el sentit que els continguts del projecte normatiu lògicament podran ser molt 
variables. 

 
No obstant l'exposat, l'apartat 2n de l'article 4 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 COV1D-19, ha 
operat 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, amb la finalitat d'introduir mesures urgents 
d'agilitació en matèria de gestió economicoadministrativa de l'Administració 
de la Generalitat, en virtut de la qual 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 qual cosa aquesta consulta no tindria aquest caràcter 
preceptiu, en la mesura en què, en principi, no tindria encaix en el supòsit 
previst en el citat article 10.4 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
desembre, a la qual ja ens hem referit. 
 

La previsió continguda en l'apartat 2n de l'article 4 del Decret llei del 
Consell 6/2021 igualment determinarà que el que va començar la seua 
tramitació com a Projecte d'ordre deixarà de tindre tal consideració en el 
moment de la seua aprovació, configurant un acte aprovatori del titular de la 
Conselleria corresponent mancada de rang reglamentari, segons es desprén 
del citat precepte. 
 

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 del referit Decret llei del Consell 6/2021, d'1 d'abril, exposarem 
resumidament la posició d'aquesta Institució consultiva quan t 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 (Dictàmens 262/2021, 263/2021 i 
264/2021) 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 plantejades, assumint formalment 
aquest Consell el caràcter facultatiu de tal consulta. En conseqüència, aquest 
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Consell procedirà en emetre Dictamen, encara que, per mor del que disposa 
el meritat Decret llei 6/2021, no pot considerar-se una disposició de caràcter 
general per així establir-ho una norma amb rang de llei, i això sense perjudici 
del criteri que s'exposarà respecte al particular. 
 
 

Segona. Marc normatiu del Projecte d'ordre i objecte. 
 

El present Projecte d'ordre té per objecte aprovar les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions destinades a l'ampliació, la millora, la 
modernització, l'adaptació, l'adequació o el reforç d'instal·lacions esportives 
de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana. 

 
La Llei 2/2011, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana 

enumera entre els seus principis rectors la consideració de l'esport i l'activitat 
física com a activitats socials d'interés públic. 

 
La meritada Llei, entre les línies generals d'actuació de la Generalitat, 

inclou les de completar la xarxa bàsica d'instal·lacions esportives, promovent 
la construcció d'instal·lacions públiques i privades, així com promoure els 
esports autòctons i jocs tradicionals. 

 
L'acció de foment de l'Administració Pública es regula en els preceptes 

bàsics tant de la Llei 38/2003, general de subvencions (LGS), com del seu 
Reglament de desenvolupament (RLGS), que es va aprovar mitjançant el Reial 
decret 887/2006, la qual cosa ha de completar-se amb la regulació 
autonòmica continguda en la Llei de la Generalitat 1/2015, d'hisenda pública, 
del sector públic instrumental i de subvencions (LHIS). 

 
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 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. 
 
 

Tercera. Estructura i contingut de l'Ordre projectada. 
 

El Projecte d'ordre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per 
a la concessió d'ajudes destinades a l'ampliació, la millora, la modernització, 
l'adaptació, l'adequació o el reforç d'instal·lacions esportives de municipis i 
entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, s'ha elaborat amb 
l'estructura i sistemàtica següents: 
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ÍNDEX 
Preàmbul 
Article 1. Objecte. 
Article 2. Compatibilitat de les ajudes.  
Article 3. Entitats beneficiàries. 
Article 4. Obligacions de les entitats beneficiàries. 
Article 5. Naturalesa jurídica i procediment. 
Article 6. Sol·licituds. 
Article 7. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció. 
Article 8. Ordenació i instrucció. 
Article 9. Comissió de Valoració. 
Article 10. Determinació de la subvenció. 
Article 11. Resolució de concessió o denegació.  
Article 12. Modificació de la resolució. 
Article 13. Invalidesa de la resolució de concessió. 
Article 14. Despeses subvencionables. 
Article 15. Subcontractació. 
Article 16. Justificació de la subvenció. 
Article 17. Pagament de la subvenció. 
Article 18. Pèrdua del dret a cobrar la subvenció. 
Article 19. Control i supervisió. 
Article 20. Reintegrament de la subvenció 
Article 21. Règim sancionador. 
Article 22. Tractament de dades de caràcter personal. 
 
Disposició addicional primera. Incidència pressupostària. 
Disposició addicional segona. Delegació. 
Disposició transitòria única. Límits a les entitats beneficiàries de la línia 

pressupostària S82600000 en els exercicis 2019 i 2020. 
Disposició derogatòria única. Derogació normativa. 
Disposició final primera. Normativa aplicable. 
Disposició final segona. Entrada en vigor 

 
 
Cinquena. Observació de caràcter general. 
 
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, en la mesura que totes les característiques d’aquest –tant 
formals com materials–, són les pròpies d'una disposició normativa i no 
compleix les pròpies d'un acte administratiu, com implícitament es desprén 
del meritat Decret llei. En conseqüència, el projecte normatiu incompleix de 
ple i des del seu origen el mandat sobre la naturalesa jurídica de les bases 
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que s'estableix en el Decret llei del Consell 6/2021 i, per això, és contrari a 
l'ordenament jurídic. 

 
Perquè el projecte de bases sotmés a Dictamen puga ser aprovat, haurà 

de tramitar-se a través d'un expedient administratiu que 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, articles), ni, 
conseqüentment, podrà preveure «disposicions» –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 
reglamentària, a diferència dels decrets del Consell o del President, que també 
podien adoptar tal forma quan es tractara d'actes singulars (art. 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 de la seua gènesi, sense capacitat per 
a alterar allò 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 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 
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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. 

 
 
III 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 

Que el Projecte d'ordre, de la Conselleria d'Educació , Cultura i Esport, 
per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a l'ampliació, la millora, la modernització, 
l'adaptació, l'adequació o el reforç d'instal·lacions esportives de municipis i 
entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, és contrari a l'ordenament 
jurídic per vulnerar el que disposa l'article 4 del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, 
del Consell, que modifica l'article 160.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, que 
exclou de la consideració de disposició de caràcter general les bases 
reguladores de la concessió de subvencions. 

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

 
 
 València, 7 de juliol de 2021 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


