Direcció General d’Administració Local
Subdirecció General d’Administració Local
Plaça Manises, 1 46003 València
Telf:963 868 093/63/59

sdgadmlocal@gva.es

INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL SOBRE
L’ AL·LEGACIÓ FORMULADA PER LA CONSELLERIA D’ECONOMIA
SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 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.
En data 27 d’abril del 2018 s’ha rebut, fora del termini establit, escrit d'al·legacions de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 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.
En concret es tracta d’una al·legació formulada per part del Servei d’Ordenació
de la Formació Professional a l’article 4.3 del projecte mitjançant la qual es proposa que en l’article 4 del projecte, on diu:
“3. En los supuestos en que el ejercicio de la competencia esté
financiado al 100% por la Administración de la Generalitat o por las
Diputaciones Provinciales, no será precisa la solicitud por la entidad local
beneficiaria de los informes a que se refiere el apartado uno de este precepto”.
diga:
“3. En los supuestos en que el ejercicio de la competencia esté financiado al 100% por cualquier administración o ente público o privado, nacional, de
la Unión Europea o de organismos internacionales no será precisa la solicitud
por la entidad local beneficiaria de los informes a que se refiere el apartado uno
de este precepto”.

VALORACIÓ
El projecte normatiu es limita a excloure la necessitat d'informe únicament en
aquells supòsits en què la competència que es pretenga exercitar per l'entitat
local estiga finançada al 100% per l'Administració de la Generalitat o per les
diputacions provincials de la Comunitat Valenciana. Això és aixina perquè la
potestat reglamentària del Consell es limita al seu propi àmbit d'actuació i
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s'estén a les diputacions provincials per la funció de coordinació de les
mateixes que li atribuïx l'article 66 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana.
No pot excedir-se el Consell del seu propi àmbit i estendre la seua potestat
reglamentària a actuacions d'altres administracions, que és el que ocorreria
en el cas que s'excloguera la necessitat d'informe en actuacions finançades
per l'Estat o per la Unió Europea en quant que les subvencions es
concedixen per una entitat quan titular de la competència en qüestió.

EL DIRECTOR GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
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