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Tel. 963 868 059
Fax 963 868 103

MEMÒRIA ECONÒMICA RELATIVA AL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUE
ES REGULA EL PROCEDIMENT PER A L'OBTENCIÓ DELS INFORMES PREVISTOS EN
L'ARTICLE 7.4 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL
RÈGIM LOCAL
En relació amb l'elaboració del Decret del Consell pel que es regula el procediment per a
l'obtenció dels informes previstos en l'article 7.4 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local s'elabora la següent memòria econòmica de conformitat amb l'article 43.1
a) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i l'Orde de 22 de març de 2005 de la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per la qual es regula el procediment de gestió del
pressupost de la Generalitat.
1.- Despeses pressupostàries que previsiblement comportarà la seua entrada en vigor.
L'entrada en vigor del present projecte de decret no contempla cap despesa pressupostària vinculat directament o indirectament al mateix ja que el seu objecte és la regulació del procediment per
a l'obtenció dels informes previstos en l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
L’esmentat procediment no es regula ex novo sinó que es trobava fins ara regulat en l'Orde
1/2015, de 26 de maig, conjunta de la Conselleria de Presidència, i Agricultura, Pesca, Alimentació
i Aigua, i de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. Del que es tracta ara és de delimitar i
fitar determinats aspectes en l'emissió dels corresponents informes, així com modificar i perfeccionar algun aspecte del procediment a fi de dotar-lo d'una major celeritat. Per això, la seua entrada
en vigor no comportarà cap despesa pressupostària.

2.- Detall i identificació de les fonts de finançament de les despeses pressupostàries.
L'aprovació del projecte de decret no suposa directament cap despesa pel que tampoc és
necessari que existisquen fonts de finançament per al mateix. Aixina mateix es tracta d'una norma
que per la seua mateixa naturalesa tampoc pot ser generadora cap d'ingrés.

3.- Memòria explicativa.
3.1 Antecedents i justificació.
Els antecedents de la mateixa i la justificació del projecte de decret es contemplen en l'informe
justificatiu de la necessitat i oportunitat que es troba en l'expedient administratiu junt amb el text
del projecte de decret.
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3.2 Programa pressupostari i modificacions.
No es contempla un programa pressupostari de gastos per a l'aplicació del decret proposat per no
ser generador de cap despesa.
3.3 Avaluació econòmica i social.
Com s'indica en la present memòria el decret proposat no té repercussions pressupostàries pel
que no és possible realitzar una avaluació econòmica d’aquestes.
Des de la perspectiva social es tracta d'una norma que tracta d'agilitzar la prestació de servicis per
part dels ajuntaments als seus veïns, atés que regula el procediment per a l'exercici per les
entitats locals de les competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, per a
la qual cosa han de disposar dels informes previs i vinculants en els que s'acredite la inexistència
de duplicitats i la sostenibilitat financera de les noves competències. El procediment per a
l'obtenció d'estos informes constituïx l'objecte del present projecte de decret.
4.- Estructura administrativa.
No s'altera cap estructura administrativa de la Generalitat amb l'aprovació del projecte de
decret.
5.- Conclusió.
Des d'esta Direcció General s'informa que el decret que es proposa no té repercussió econòmica
directa en el gasto públic de l'Administració de la Generalitat.

EL DIRECTOR GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL
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