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================== 

Ref. queixa núm. 1501053 

================== 
(Assumpte: falta de pagament d’una ajuda econòmica per a l’any 2013 destinada a les empreses, els 

comerços i les indústries radicats a la Comunitat Valenciana, que realitzen activitats de promoció 

del valencià) 

 

Hble. Sra., 

 

Justifiquem recepció del seu escrit en què ens contesta en relació amb la queixa de 

referència, formulada davant esta institució per (...). 

 

L’autora de la queixa, en el seu escrit inicial, substancialment, manifestava que 

mitjançant una resolució de 12 de novembre de 2013, la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Esport, li va concedir una ajuda econòmica per a l’any 2013 destinada a les 

empreses, els comerços i les indústries radicats a la Comunitat Valenciana, que realitzen 

activitats de promoció del valencià, per un import de 5.000 €. 

 

De la mateixa manera, ens informava que a data de presentar el seu escrit de queixa 

davant d’esta institució, i malgrat el temps que havia transcorregut, no havia rebut 

l'abonament d’esta. 

 

Una vegada admesa a tràmit la queixa, vam sol·licitar un informe a la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport, i esta Conselleria ens va comunicar, entre d’altres 

qüestions, el següent: 

 

<<Per resolució de 12 de novembre de 2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Esport, es va concedir a (...) un premi a la promoció del valencià per a emprenedors de 

5.000 €.  

 

 La Direcció General competent va tramitar la proposta de pagament que va ser 

fiscalitzada de conformitat el 14 de novembre de 2013. 

 

 

 

 

 

14/05/2015 

 
12909 

 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

Hble. Sra. Consellera 

Av. Campanar,32 

VALENCIA - 46015 (València) 
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 La Tresoreria de la Generalitat està realitzant els pagaments dins de les línies de 

liquiditat disponibles, procedents dels ingressos previstos en la llei de Pressupostos de 

la Generalitat. (...).>> 

 

Li vam donar trasllat del contingut de l'informe a l'autora de la queixa, perquè, si ho 

considerava escaient, presentara un escrit d'al·legacions, cosa que no va fer. 

 

Arribats a este punt, resolem la queixa amb les dades que estan a l’expedient, i és per 

això que li demane que considere els arguments que li expose tot seguit i que són el 

fonament del suggeriment amb què concloem. 

 

De tot el que s’ha actuat, es desprèn que, a pesar que l’autora de la queixa va complir 

amb tots els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció destinada a les empreses, 

els comerços i les indústries radicats a la Comunitat Valenciana, que realitzen activitats 

de promoció del valencià), l’administració no ha fet l’abonament de les quantitats que 

corresponen a esta, tot i que la resolució va ser feta en data 12/11/2013. 

 

Això anterior, és admés de forma expressa per la Direcció general d'Innovació, 

Ordenació i Política Lingüística, quan ens informa que “... per resolució de 12 de 

novembre de 2013, es va concedir a (...) un premi a la promoció del valencià per a 

emprenedors de 5.000 € ...”, No estem, doncs, davant una qüestió litigiosa. 

 

D'altra banda, respecte a l'ajuda reconeguda en 2013, sembla existir un problema per al 

seu pagament, ja que segons manifesta l'administració afectada “... lamentem el retard 

que s’està produint en el pagament de les ajudes i que serà atés en quant les 

disponibilitats de tresoreria així ho permeten .” 

 

En este context, el Síndic de Greuges és conscient de les dificultats financeres que tenen 

les administracions públiques per fer front al pagament puntual de les subvencions 

reconegudes als ciutadans durant la greu crisi econòmica que patim. 

 

No obstant això, considerem que l'acció de l'administració pública ha de limitar-se a 

dotar de crèdit el pagament de la subvenció objecte de la queixa, encara pendent de 

pagament, ja que segons estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, en el seu article 34.2, la resolució de concessió de la subvenció 

comportarà el compromís del gasto corresponent, i que “el pagament de la subvenció es 

realitzarà, amb justificació prèvia, pel beneficiari de la realització de l’activitat, 

projecte, objectiu o adopció del comportament per al qual es va concedir, en els termes 

establits en la normativa reguladora de la subvenció.” 

 

Finalment, cal recordar que la legislació vigent, representada en l'àmbit que centra 

l'actual expedient de queixa pel text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat 

Valenciana, de 26 de desembre de 1991, la qual en l'article 1 assenyala que: 

 

La Hisenda de la Generalitat Valenciana és constituïda pel conjunt de drets i 

obligacions de contingut econòmic la titularitat dels quals correspon a la Generalitat 

Valenciana o als seus organismes autònoms. 

 

Pel que fa a les obligacions de la Generalitat, l’article 16: 
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1. Les obligacions econòmiques de la Generalitat Valenciana i de les entitats 

autònomes naixen de la llei, dels negocis jurídics i dels actes o fets que, segons el 

dret, les generen.  

2. Les obligacions de pagament només seran exigibles quan resulten de l'execució del 

seu pressupost, de sentència judicial ferma o d'operacions de tresoreria legalment 

autoritzades.  

3. Si estes obligacions són causades per prestacions o serveis a la Generalitat 

Valenciana, el pagament no podrà realitzar-se fins que el creditor no haja complert 

o garantit la correlativa obligació. 

 

Tenint en compte tot el que antecedeix i de conformitat amb el que hi ha previst en 

l’article 29 de la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, 

reguladora d’esta institució, SUGGERIM a la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Esport que, al més aviat possible, dispose l’abonament de la quantitat a què es refereix 

la present queixa, o s'establisca una data aproximada o un calendari de pagament. 

 

Cosa que se li comunica perquè en prenga coneixement i perquè, en el termini d’un 

mes, ens remeta informe sobre si accepta el suggeriment que li hem fet o, si s’escau, que 

ens comunique les raons que considere per a no acceptar-lo. 

 

Perquè en prenga coneixement, li fem saber, igualment, que a partir de la setmana 

següent a la data en què s’ha dictat esta resolució, la inserirem en la pàgina web de la 

institució. 

 

Li agraïm per endavant la remissió del que li hem demanat. 

 

Atentament, 

 
José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 

 

 


