INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A MODIFICAR ALGUNS
ARTICLES DE LA LLEI 2/2011, DE 22 DE MARÇ, DE LA GENERALITAT, DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT
FÍSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
El tràmit de consulta pública prèvia, contemplat en l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i l’article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell,
té per objecte demanar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions amb anterioritat a l'elaboració d'un
projecte normatiu. En conseqüència, s'ofereix informació sobre els diferents aspectes d'aquest projecte normatiu, a fi de
facilitar la seua comprensió i valoració.
1. Antecedents normatius del projecte
L'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana estableix en l'article 49.1.28 la competència exclusiva per a la
Generalitat en matèria d'esport. En virtut de tal competència, es va aprovar la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'Esport i
l'Activitat Física en la Comunitat Valenciana. En el moment de la seua aprovació, les competències de la Generalitat en
matèria esportiva es desenvolupaven a través d'una entitat de dret públic, el Consell Valencià de l'Esport, que fou creat
mitjançant la Llei 3/2006, de 12 de maig.
Per Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic
Empresarial i Fundacional de la Generalitat es va suprimir el citat òrgan de manera que “les funcions que l'ordenament
jurídic atribueix al Consell Valencià de l’Esport seran assumides per la Conselleria a la qual estiga adscrit, que se
subrogarà en la posició del Consell Valencià de l'Esport en tots els seus procediments i en els drets i obligacions que li
corresponguen".
2. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. Necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
D'acord amb els antecedents descrits en el paràgraf anterior, és la conselleria amb competències en matèria d'Esport
la que ha assumit les funcions de l'extint òrgan i, dins d'ella, específicament la direcció general competent en matèria
d'esport. No obstant això, aquesta atribució genèrica a la conselleria competent en matèria d'esport ha creat alguns
problemes d'interpretació, per no concretar-se l'òrgan o departament assignat. Per tant, és necessari determinar
l’atribució expressa de determinades funcions en matèria esportiva i eliminar qualsevol referència al Consell València
de l'Esport.
D'altra banda, han de concretar-se determinats aspectes relacionats amb el règim d'infraccions en matèria esportiva
així com els òrgans competents per a resoldre-les.
Així mateix, es troba a faltar en la Llei un llenguatge inclusiu, en compliment del mateix article 3 de la Llei 2/2011 i de
l’article 48 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes segons el qual “Les administracions
públiques valencianes posaran en marxa els mitjans necessaris perquè tota norma o escrit administratiu respecten en
la seua redacció les normes relatives a la utilització d'un llenguatge no-sexista.”
3. Objectius de la norma
Es considera necessari modificar la Llei perquè la normativa vigent s'adapte al que s'ha esmentat anteriorment i
actualitzar-la a les noves realitats del món de l'esport valencià.
4. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
Elaborar una nova Llei de l’Esport.
Les aportacions podran fer-se en el correu electrònic juridic_esport@gva.es fins al dia 8 de setembre.
València, a la data de la signatura electrònica
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