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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE L'APROVACIÓ
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

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local va
modificar determinats articles de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, dissenyant un nou model competencial municipal per mitjà de la classificació de les
competències de les entitats locals en pròpies, delegades i diferents de les pròpies i de les
atribuïdes per delegació. Respecte a estes últimes, l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
condiciona el seu exercici a l'obtenció per les entitats locals dels informes previs i vinculants en els
quals s'acredite la inexistència de duplicitats i la sostenibilitat financera de les noves
competències.

Amb l'objecte de regular el procediment per a l'obtenció d'estos informes, es va aprovar l'Orde
1/2015, de 26 de maig, conjunta de la conjunta de la Conselleria de Presidència, i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua, i de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es
regula el procediment per a l'obtenció dels informes preceptius previstos en l'article 7.4 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, per a l'exercici de les competències
dels ens locals diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació. Així mateix, en relació a la
tramitació de l'informe sobre inexistència de duplicitats, es va dictar la Circular 5/2015 De la
Direcció General d
Administració Local. Posteriorment , en el marc dels Acords adoptats per les
comissions Bilaterals de Cooperació entre l'Administració General de l'Estat i distintes comunitats
autònomes, es va regular en l'article 71 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures
fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, l'exercici per les
entitats locals de competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació que es
venien exercint amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

Com a resultat de l'emissió durant diversos exercicis dels informes necessaris i vinculants que es
referix el mencionat article 7.4 de la Llei 7/1985, es considera convenient delimitar i acotar
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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.
La Sentència 41/2016, de 3 de març, del Tribunal Constitucional, ha aclarit el nou règim bàsic de
les competències municipals, distingint entre competències pròpies, que s'atribuiran als municipis
de manera específica a través de la legislació sectorial estatal o autonòmica, cada u en el marc de
les seues competències; competències delegades per l'Estat i les comunitats autònomes, i
competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, l'exercici de les quals no
requerix una habilitació legal específica però que només és possible si no hi ha risc per a la
sostenibilitat financera de la hisenda municipal, no es produïx l'execució simultània del mateix
servici amb una altra Administració i si hi ha informe previ vinculant de l'Administració competent
per raó de la matèria que assenyale la inexistència de duplicitats i de l'Administració que tinga
atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències.
Es tracta amb este projecte de decret d'aclarir l’esmentat règim competencial així com regular els
procediments per a l'obtenció dels informes esmentats amb el màxim respecte als principis
d'actuació que les administracions públiques han de respectar en la seua actuació i en les seues
relacions

recíproques, especialment els

de racionalització

i agilitat dels

procediments

administratius i de les activitats materials de gestió, consagrats en la Constitució i la legislació
bàsica de règim jurídic del sector públic.

És quant tinc l'honor d'informar, en òmplic dels articles 43.1 a) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i 39.2 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura
i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat.

EL DIRECTOR GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Firmado por Antoni Such Botella el
12/03/2018 13:34:00
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