La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
INFORMA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
Projecte d’Ordre __/__ de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es
modifica parcialment l'Ordre 17/2017, de 12 de maig, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases
reguladores de les subvencions destinades a entitats locals i entitats sense ànim
de lucre de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integració dels col·lectius
de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport.
La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública prèvia, d'acord amb l’article
133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la pròxima proposta d’Ordre:
A) PROBLEMES QUE
ES PRETENEN
SOLUCIONAR AMB LA
NOVA NORMA

Es considera convenient una modificació d'aquesta ordre
17/2017 per a donar un impuls als programes d'integració
d'entitats esportives, i per millorar la seua qualitat.

B) NECESSITAT I
OPORTUNITAT DE
LA SEUA
APROVACIÓ

És objectiu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que
els beneficiaris d’aquestes subvencions siguen les entitats esportives en les seues diferents tipologies, i millorar el criteri de
valoració respecte a la qualitat del programa.

C) OBJECTIUS DE LA
NORMA

La present ordre té per objecte modificar l’Ordre de bases en
vigor, per a impulsar les subvencions a entitats esportives que
promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a
través de l'activitat física i l'esport i aconseguir una distribució
més d’acord amb la qualitat del programa, incrementant el pes
d'aquest criteri de valoració i establint una puntuació mínima.

D) POSSIBLES
SOLUCIONS
ALTERNATIVES
REGULADORES I NO
REGULADORES

No és possible aconseguir els objectius indicats amb solucions
alternatives reguladores i no reguladores.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’APORTACIONS:
Les aportacions i opinions al projecte d’ordre de bases poden remetre’s en el
termini de quinze dies naturals, des de la signatura d’aquest anunci al correu
electrònic següent: promoció_dgd@gva.es.
El director general d’Esport
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