
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   460/2021 
Expedient   421/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 21 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. M. H., de 17 de juny de 2021 
(Registre d'entrada de 25 de juny), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient instruït per Presidència, 
relatiu al Projecte de decret del president de la Generalitat, pel qual s'aproven 
les bases reguladores de les subvencions destinades a la realització d'accions 
de suport, de foment i d'implementació de l'Agenda 2030 i de sensibilització 
dels objectius del desenvolupament sostenible. 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortiz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 
Únic. Mitjançant un escrit de 17 de juny de 2021, el secretari 

autonòmic de Presidència va remetre a aquest Òrgan consultiu el Projecte de 
decret del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores 
de les subvencions destinades a la realització d'accions de suport, de foment 
i d'implementació de l'Agenda 2030 i de sensibilització dels objectius del 
desenvolupament sostenible, de conformitat amb el que disposa l'article 10.4 
de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 
Consultiu, a fi que aquest Òrgan consultiu emeta el preceptiu dictamen. 

 
L'expedient està integrat 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 l'emissió del dictamen. 
 
La petició de dictamen s'ha formulat per l'autoritat consultant amb 

fonament en el que disposa l'article 10.4 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana, 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, que estableix la consulta preceptiva 
en «els projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten 
en execució de les lleis i de les seues modificacions». 

 
Cal significar que el projecte normatiu sotmés a consulta està constituït 

per l'aprovació, mitjançant Decret del president de la Generalitat, de les bases 
reguladores de les subvencions destinades a la realització d'accions de suport, 
de foment i d'implementació de l'Agenda 2030 i de sensibilització dels 
objectius del desenvolupament sostenible.  

 
Com és sabut, i en relació amb les bases reguladores aprovades pels 

titulars de les conselleries, aquest Òrgan consultiu ha considerat, després de 
l'entrada en vigor de l'article 4.2 del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, pel qual 
es va modificar l'apartat 2 de l'article 160 de la Llei 1/2015, d’Hisenda 
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Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (LHSPS) que la 
interpretació que, al seu judici, ha de realitzar-se del precitat article 160.2 de 
la LHSPS, com s'ha recollit en diferents dictàmens, és considerar que la 
voluntat de l'autor de la norma ha sigut que les bases reguladores de 
subvencions per futur siguen aprovades (a partir de l'entrada en vigor del citat 
Decret llei), no com a disposicions generals amb vocació de permanència, sinó 
com a actes administratius múltiples, per a convocatòries concretes o 
vinculades a plans estratègics de subvencions de duració concreta –i així 
quede expressament previst en aquestes- i, per tant, sense vocació indefinida. 
S'ha eliminat, d'aquesta manera, la possibilitat que les conselleries aproven 
bases reguladores amb la finalitat d'incorporar-les en l'ordenament jurídic 
amb vocació indefinida. La seua naturalesa d'acte administratiu exclou, per 
tant, la intervenció preceptiva d'aquest Òrgan consultiu, 

 
Ara bé, el projecte de norma sotmés ara a consulta s'aprova, com s'ha 

dit anteriorment, no pel titular d'una Conselleria mitjançant Ordre, sinó 
mitjançant Decret del president, en tractar-se d'una matèria competència de 
Presidència de la Generalitat.  

 
En relació amb la forma projectada de «decret», l'article 34 de la Llei 

5/1983, del Consell assenyala que adoptaran la forma de Decret del 
president:  

«1. Les disposicions de caràcter general que dicte en l'exercici de les seues 
competències. 

2. Els actes singulars quan ho exigisca alguna disposició legal o 
reglamentària o ho dispose el propi president, i especialment els referits a 
cessaments i nomenaments i assignació de funcions als diferents consellers». 

D'aquesta manera, la forma de «decret» pot ser adoptada tant per les 
disposicions de caràcter general, com pels actes singulars del president de la 
Generalitat. 

 
Quant al precepte que determina la competència del president per a 

l'aprovació de les bases reguladores de subvencions, en l'Informe, de 10 de 
maig de 2021, de l'Advocacia de la Generalitat, es recorda que «(…) el projecte 
s'ha configurat com a decret del president de la Generalitat d’aprovació d'unes 
bases reguladors de la concessió de subvencions, amb l’atribució de la 
competència formal corresponent, segons l’article 160.2.b) de la LHSPS...».  

 
Així mateix, en el text projectat s'assenyala en la part expositiva que 

«Per tot l'exposat, de conformitat amb el que estableix l'article 160.2.b de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i l'article 34 de la Llei 5/1983, de 30 
de desembre, del Consell; i acomplint el que disposa l'article 165.1 de la citada 
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Llei 1/2015…». 
 
Resulta, per tant, d'aplicació al present cas, com així s'indica, l'article 

160.2,b) de la Llei 1/2015, LHSPS, si bé cohonestat amb el que estableix 
l'article 34 de la Llei 5/1983, sent competent el president de la Generalitat 
per a l'aprovació de les bases reguladores en matèria competència de 
Presidència, i mitjançant Decret, si així ho disposa el propi president. 

 
Ara bé, sent aplicable el citat article 160.2,b) LHSPS, les bases 

reguladores de subvencions que siguen aprovades a partir de l'entrada en 
vigor del citat Decret llei 6/2021, seguint el parer d'aquest Òrgan consultiu, 
no podran ser-ho com a disposicions generals amb vocació de permanència, 
sinó com a actes administratius generals, per a convocatòries concretes o 
vinculades a plans estratègics de subvencions de duració concreta –si així 
queda expressament previst en aquestes- i, per tant, sense vocació indefinida 
i sense dictamen preceptiu d'aquesta Institució. 

 
No obstant això, és criteri reiterat d'aquest Consell (Dictàmens 

262/2021, 263/2021 i 264/2021) que procedirà l'emissió de Dictamen –
encara que 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 Consell procedeix a 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. 

 
Segona. El marc general normatiu. 
 
La finalitat que persegueix el projecte, a tenor de l'informe de necessitat 

i oportunitat, és aprovar les bases reguladores de referència que s'assenten 
en el context següent: 

 
«El 27 de setembre de 2015 l'Assemblea General de Nacions Unides va 

aprovar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Aquesta Agenda es 
presenta com la possibilitat de poder establir les bases a nivell global perquè 
puguem construir un model de desenvolupament més sostenible, que tinga en 
compte les necessitats de tots i que puguem fer-ho a tots els nivells. 

Els objectius de desenvolupament sostenible que recull l'Agenda 2030 
són una agenda universal que ens compromet a tots a transformar la vida de 
les persones i al mateix temps a protegir el planeta. És un full de ruta que ens 
compromet a passar a l'acció, a comprometre'ns amb el desenvolupament d'una 
prosperitat inclusiva. 

L'establiment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible ha 
marcat el camí pel qual els estats, ens subnacionals, ciutats, empreses, 
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organitzacions i persones particulars han de transitar en els pròxims anys, 
replet de grans reptes com la garantia d'una vida digna per a les persones, un 
desenvolupament sostenible i equitatiu, i una aposta pel medi ambient. 

L'acció de la Generalitat aborda el desafiament de la localització 
d'aquesta agenda mitjançant tres vectors estratègics: informar, sensibilitzar i 
comprometre. 

És per tant necessari posar en marxa accions de promoció, foment, 
divulgació, implementació i sensibilització dels objectius de desenvolupament 
sostenible de l'Agenda 2030, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

En aquest sentit, la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de 
la Generalitat per a l'exercici 2021, recull entre altres tantes mesures, la creació, 
en la secció 5 servei 2 programa pressupostari 112.30 Direcció General de 
Coordinació de Diàleg Social la línia pressupostària S0947000 “Accions de 
suport per al foment i implementació de l'Agenda 2030 en les diferents 
organitzacions i sensibilització dels ODS” amb una dotació per a 2021 de cent 
mil euros». 

 
Amb tals antecedents, el Decret projectat persegueix els objectius 

descrits, que es concreten en l'aprovació de les bases reguladores per a la 
concessió d'aquestes ajudes. 

 
Per tal com el Projecte de decret es dicta en compliment del que disposa 

l'article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat , d'hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, relatiu a les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions, resulta d'aplicació, a l'objecte 
del Decret projectat, la normativa en la matèria de subvencions, és a dir, la 
Llei 38/2003, de 27 de novembre, general de subvencions, Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament, de caràcter 
bàsic, dictada per l'Estat en l'exercici de les competències previstes en l'article 
149.1.13a, 14a i 18a de la Constitució i pels articles 159 a 177 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, que regeix les subvencions de 
l'Administració de la Generalitat. 
 

Tercera. Estructura del projecte. 
 
La disposició general proposada revist la forma de Decret i s'integra 

d'una banda introductòria o expositiva, titulada com a «Preàmbul», seguida 
d'un text articulat compost de quatre articles intitulats i una part final dotada 
de tres disposicions finals. 

 
El Projecte es completa per un annex que integra el contingut de les 

bases reguladores, en número de catorze ordinals, que regeixen les 
subvencions destinades a la realització d'accions de suport, de foment i 
d'implementació de l'Agenda 2030 i de sensibilització dels objectius del 
desenvolupament sostenible. 
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Quarta. Observació de caràcter general. 
 
Ens trobem davant un projecte normatiu que conté les bases 

reguladores d'unes ajudes públiques que són competència de Presidència de 
la Generalitat. No obstant això, com s'ha indicat amb anterioritat, el vigent 
article 160.2,b) de la Llei 1/2015, LHSPS, aplicable al present supòsit (com 
recull el text projectat), afirma que les bases reguladores no tindran la 
consideració de disposicions de caràcter general. Sent així, el projecte de 
Decret que se sotmet a consideració d'aquest Consell no podrà ser aprovat, 
en la mesura en què totes les característiques d’aquest –tant formals com 
materials– siguen les pròpies d'una disposició normativa i no complisquen les 
pròpies d'un acte administratiu, com implícitament es desprén del meritat 
precepte legal. En conseqüència, el projecte hauria d'ajustar-se a la 
naturalesa jurídica de les bases que estableix el vigent article 160.2,b) de la 
LHSPS i, per això, és contrari a aquest precepte legal. 

 
D'aquesta manera, perquè el projecte de bases sotmés a Dictamen puga 

ser aprovat haurà d'ajustar la seua tramitació a la pròpia de l'adopció d'un 
acte administratiu, amb indicació 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. Això sense perjudici que puguen aprovar-se 
vinculades a plans estratègics de subvencions de duració concreta, sempre 
que així quede expressament previst en aquestes amb expressa indicació del 
període temporal corresponent. 

 
Formalment, no tindrà un preàmbul, ni la seua estructura serà la d'un 

text articulat ni, conseqüentment, podrà preveure «disposicions» –en mancar 
de tal caràcter normatiu–, ni addicionals, ni transitòries, ni derogatòries, ni 
finals.  

 
En definitiva, en el cas que el projecte de bases reguladores de la 

concessió de subvencions siga aprovat mitjançant Decret, aquest tindrà la 
naturalesa de resolució administrativa de caràcter singular, i s’haurà 
d'ajustar el text remés al que disposa el propi article 160.2.b) de la Llei 
1/2015, LHSPS. 

 
Atesa l'especial importància de l'observació efectuada en relació amb la 

naturalesa jurídica, amb el procediment i forma del text projectat, no s'entra 
en aquest moment en l'examen del contingut substantiu de les bases 
reguladores projectades. 
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III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte de decret, pel qual s'aproven les bases reguladores de 

les subvencions destinades a la realització d'accions de suport, de foment i 
d'implementació de l'Agenda 2030 i de sensibilització dels objectius del 
desenvolupament sostenible, ha d'ajustar-se, des del punt de vista de la seua 
naturalesa jurídica, al que estableix el vigent article 160.2,b) de la Llei 
1/2015, LHSPS, que se cita en el propi text sotmés a dictamen. 

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

 
 
 València, 21 de juliol de 2021 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 


