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INFORME SOBRE L’OMISSIÓ DEL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA EN RELACIÓ
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.
D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, “amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte
de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de
l’administració competent, en què es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma, sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de l’aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.”
No obstant això, el punt quart del mateix article 133 disposa que “podrà prescindir-se dels tràmits
de consulta, audiència i informació públiques previstos en aquest article en el cas de normes
pressupostàries o organitzatives de l’Administració general de l’Estat, l’Administració autonòmica,
l’Administració local o les organitzacions dependents o vinculades a aquestes, o quan
concórreguen raons greus d’interés públic que ho justifiquen.
Quan la proposta normativa no tinga un impacte significatiu en l’activitat econòmica, no impose
obligacions rellevants als destinataris o regule aspectes parcials d’una matèria, podrà ometre’s la
consulta pública regulada en l’apartat primer. Si la normativa reguladora de l’exercici de la
iniciativa legislativa o de la potestat reglamentària per una administració preveu la tramitació
urgent d’aquests procediments, l’eventual excepció del tràmit per aquesta circumstància
s’ajustarà al que preveja aquella”.

Mitjançant el present s’informa que d’acord amb l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, hi ha motius suficients que
justifiquen l’omissió del tràmit de la consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte 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,
pels motius que s’indiquen a continuació.
En primer lloc es tracta d’una norma de caràcter procedimental que no té cap impacte en l’activitat
econòmica. El seu objecte és aclarir l'aplicació del règim competencial de les entitats locals i
regular els procediments per a l'obtenció dels informes citats amb el màxim respecte als principis
d'actuació als que les administracions públiques han de subjectar-se 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 mateixa Constitució i la
legislació bàsica de règim jurídic del sector públic.
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Així mateix cal senyalar que el procediment per a l'obtenció dels informes actualment ja es troba
regulat en 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, però com a resultat
de l'emissió durant quasi tres exercicis dels informes necessaris i vinculants que es referix el
mencionat article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL d’ara endavant) es considera convenient delimitar i acotar 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.
En segon lloc la norma no imposa obligacions rellevants als destinataris, donat que com ja s’ha
assenyalat es limita a introduir xicotetes millores en el procediment d’obtenció dels informes,
derivant-se l’obligació d’obtindre’ls no del projecte normatiu sinó de l’article 7.4 LBRL.
En tercer lloc la norma regula un aspecte parcial de la matèria, entenent que aquesta matèria és
la relativa a les competències de les entitats locals. Sent les competències de les entitats locals
de tres classes segons l’article 7 de la LBRL: competències pròpies, competències delegades i
competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, l’objecte del projecte
normatiu és únicament la regulació del procediment per a l'obtenció dels informes previstos en
l'article 7.4 de la LBLR l'emissió del qual corresponga a l'administració de la Generalitat.
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