
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen 502/2021 
Expedient 487/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 3 d’agost 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 la sotssecretària de la 

Conselleria consultant, de data 27 de juliol de 2021 de la Conselleria 
consultant (Registre d'entrada de 28 de juliol últim), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat amb caràcter urgent 
l'expedient instruït per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i 
Societat Digital relatiu al Projecte d'ordre, per la qual es deroguen 
determinades ordres que van establir les bases reguladores de subvencions 
en l'àmbit competencial de la citada Conselleria. 
 

 

 
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. L'expedient remés a aquest Consell, i sol·licitat com a «urgent», es 

refereix al Projecte d'ordre de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència 
i Societat Digital, per la qual es deroguen determinades ordres que van 
establir les bases reguladores de subvencions en l'àmbit competencial de la 
Conselleria. 
 

S'integra, com es veurà, pels informes i tràmits exigits per les 
disposicions normatives aplicables a aquest procediment. 

 
I trobant-se el procediment en l'estat descrit, l'autoritat consultant 

remet l'expedient per a dictamen d'aquest Consell Jurídic Consultiu, com 
queda dit, amb caràcter urgent. 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Sobre el caràcter de l'emissió del dictamen. 
 
Aquest Òrgan Consultiu emet el present dictamen en virtut del 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». 

 
El projecte de norma té per objecte la modificació de la derogació 

específica de normes anteriors, en concret de les relacionades en la 
consideració subsegüent. 
 

La motivació de l'elaboració de l'ordre projectada es plasma igualment 
en la consideració avantdita, i es conclou, per tant, en la seua preceptivitat, 
per tal com deroga normes anteriors del mateix rang, sobre bases reguladores 
que per la seua naturalesa, atés que són prèvies a l'entrada en vigor del Decret 
llei 6/2021, gaudien d'un caràcter de disposició general, i és precís per a la 
seua derogació dictar una altra norma posterior d'igual caràcter, això és, una 
disposició general derogatòria, en virtut dels principis de seguretat jurídica, 
legalitat i jerarquia normativa, que presideixen el nostre ordenament jurídic. 
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A això resta afegir que la sol·licitud, registrada el passat dia 28 de juliol, 
insta l'emissió del nostre dictamen amb caràcter urgent, conforme al que 
disposa l'article 14 de la Llei de Creació aquest Consell. 

 
 
Segona. El marc general normatiu. 
 

 El present Projecte d'ordre té per finalitat la derogació d'altres 
preexistents, per part de l'autoritat que té competències substantives en la 
matèria. 
 
 Amb tot, la derogació no comporta la pèrdua immediata de validesa, 
atés que per a resoldre els casos sorgits amb anterioritat a la derogació, en 
virtut del principi d'irretroactivitat, incidirà una sort de previsió normativa 
com la recollida en la disposició transitòria única del projecte normatiu 
analitzat, que declara no ser aplicable el contingut de la present norma 
derogatòria «a les convocatòries a les quals resultava d'aplicació les bases 
reguladores derogades». 

 Com és pronunciament reiterat d'aquesta Institució consultiva (vegeu 
per tots el nostre Dictamen 426/2021, de 7 de juliol últim), en matèria de 
disposicions sobre bases reguladores de subvencions, després de l'entrada en 
vigor del Decret llei 6/2021: 

 «(…) 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 el cas que ens ocupa, es planteja la derogació expressa de les 
disposicions generals següents: 
 
 - Ordre 3/2018, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions per a millorar la formació i ocupabilitat de 
personal tècnic i de gestió de la I+D a través de la seua contractació laboral 
per entitats públiques d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa 
d'ocupació juvenil. 
 
 - Ordre 89/2016, de 22 de desembre, de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions per a adquisició d'infraestructures i 
equipament d'I+D+i PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana, modificada 
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per Ordre 24/2019, de 3 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport. 
 
 - Ordre 22/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de les beques salari lligades a la renda per a la realització 
d'estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 - Ordre 24/2017, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de les beques de promoció de l'excel·lència acadèmica de 
l'alumnat universitari de les universitats públiques i dels centres adscrits a 
l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana. 
 
 La proposta derogatòria, conforme es declara en la part expositiva de la 
disposició general projectada, s'escomet, atenent «les reflexions exposades en 
la moció del nostre Alt Òrgan Consultiu», de data 2 de juny de 2021, per la qual 
cosa s'ha efectuat una anàlisi de les diferents ordres reguladores de concessió 
de subvencions vigents en l'àmbit competencial de la Conselleria proponent, 
a fi de determinar quines d’aquestes poden mantindre íntegrament la seua 
vigència, i quines altres, per contra, requereixen de revisió per a millorar la 
regulació que contenen així com la seua eficiència i eficàcia.  
 
 Escomesa aquesta sort de tasca, s'estima «…imprescindible escometre 
la seua derogació a través d'una disposició de caràcter general d'igual o 
superior rang. En aquest cas mitjançant ordre d'aquesta Conselleria, de 
conformitat amb el que disposa l'article 37 de la Llei 3/1985, del Consell».  
 
 En la mateixa línia es considera singularment que: 
 
 «Especialment es fa necessari derogar les ordres reguladores de bases 
que, a la data d'entrada en vigor del decret llei 6/2021, tenien ja iniciat el seu 
procés de substitució. Les bases reguladores que substituïsquen les ara 
derogades tindran la naturalesa d'actes administratius múltiples, conforme a 
la legislació vigent». 
 

 Per tant, es conclou que la norma derogatòria proposada «…ha de fer-
se compatible amb el manteniment de l'aplicació d'aqueixes bases en els 
procediments de les convocatòries a elles vinculades, a fi d'evitar perjudicis als 
interessos legítims de les persones que puguen resultar afectades i en garantia 
del principi de seguretat jurídica». 

 Des d'aquestes premisses, l'ordre projectada pretén derogar quatre 
disposicions generals preexistents i d'igual rang normatiu que, si bé en el seu 
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moment van ser aprovades per les conselleries competents, ratione materiae, 
en l'actualitat incideixen de ple en l'àmbit competencial de la Conselleria 
d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, de la qual parteix la 
proposta de norma derogatòria. 

 En la mateixa línia es mostra l'Informe justificatiu de la sotssecretària 
de la Conselleria consultant, de data 16 de juliol de 2021, que planteja la 
necessitat de procedir a la derogació de les referides ordres reguladores de 
bases de subvencions, estant en procés d'elaboració les bases que han de 
substituir-les, en raó que: «…l'experiència dels últims anys ha posat de 
manifest aspectes en què la regulació que contenen pot i ha de ser millorada». 

 
Des de les anteriors premisses, s'elabora el present projecte normatiu, 

fent ús de les atribucions conferides a la consellera proponent per a regular 
la matèria de la qual és objecte i que atén la derogació de disposicions generals 
citades. 

 
 
Tercera. Procediment d'elaboració. 
 
En l'àmbit adjectiu, són aplicable l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 

de desembre, del Consell i el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, 
que regula, entre altres extrems, el procediment d'elaboració dels projectes 
normatius de la Generalitat. 

 
La iniciativa es va adoptar per la titular de la Conselleria d'Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat Digital, per ser actualment la competent en la 
matèria que es pretén derogar, tot i que en el seu moment les competències 
estaven residenciades en altres conselleries, les quals van impulsar i van 
dictar les normes que en l'actualitat integra el contingut de la norma 
derogatòria proposada. 

 
S'ha prescindit del tràmit de consulta pública prèvia, previst en l'article 

133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, segons s'informa, i que es motiva en 
raó que és una norma de naturalesa estrictament derogatòria, mancada 
d'abast regulador. 

 
Consta en el procediment l’Informe de la sotssecretària, de data 16 de 

juliol de 2021, sobre la necessitat i oportunitat d'elaborar la norma 
projectada, al contingut de la qual ja ens hem referit puntualment en 
l'antecedent segon. 

 
 S'ha incorporat una memòria econòmica, de la mateixa data i 
procedència, de la qual es desprén que el projecte normatiu derogatori, no 
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comporta increment de cap despesa pública i en tal sentit s'ha incorporat una 
disposició addicional única. 

 
S'han emés els respectius informes d'impacte de gènere, valorat com a 

positiu, així com els informes d'impacte en la infància i l’adolescència i en la 
família del projecte normatiu. 

 
A més, consta en l'expedient remés l'oportú informe de coordinació 

informàtica acreditatiu que l'objecte de la norma projectada no incideix en 
aquest camp. 
 

S'ha informat sobre la no necessitat de traslladar el Projecte a 
Presidència i la resta de conselleries per a tràmit d'al·legacions, en ser una 
disposició general derogatòria sobre matèries que actualment són de 
titularitat de la Conselleria consultant. 

 
En el procediment d'elaboració s'ha prescindit dels tràmits de consulta 

pública i d'audiència, havent-se justificat la seua no necessitat mitjançant el 
corresponent informe que consta en l'expedient. 

 
Així mateix, s'ha incorporat a l'expedient l'informe de l'Advocacia de la 

Generalitat, que és preceptiu de conformitat amb el que disposa l'article 
43.1.e) de la Llei 5/1083, del Govern Valencià a fi de corroborar que el Projecte 
compleix amb la legalitat formal i material exigida en l'elaboració de la 
disposició general que es pretén aprovar. 

 
 
Quarta. Estructura del projecte. 
 
La disposició general proposada revist la forma d'ordre i el seu text 

consta d'una part expositiva, denominada preàmbul, una part dispositiva, 
integrada per un article únic de contingut exclusivament derogatori i una part 
final, també intitulada, composta per una disposició addicional; una altra 
transitòria i una disposició final, totes elles úniques. 

 
La disposició proposa derogar les disposicions generals amb rang 

d'ordres de les diferents conselleries, l'elenc de les quals es recull en l'article 
únic i s'han esmentat en la consideració segona del Dictamen. 

 
 

Observacions de redacció 
 
Al llarg del text del Projecte de disposició general, el substantiu «ordre» 

hauria d'escriure's amb la inicial en majúscula. 
 
I igualment en l'antesignatura, en la «consellera….». 
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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 d'ordre per la qual la que es deroguen determinades 

ordres, que van establir les bases reguladores de subvencions en l'àmbit 
competencial de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digita, és conforme a l'ordenament jurídic. 

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

 
 
 València, 3 d’agost de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I 
SOCIETAT DIGITAL. 


