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INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL SOBRE
LES OBSERVACIONS DE L'ADVOCACIA DE LA GENERALITAT 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.
Vistes les observacions contingudes en l’informe de la Advocacia de la Generalitat de data 11/05/2018 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, per la present direcció general
s'ha procedit a introduir en el seu text les observacions i suggeriments, així com
els aspectes de tècnica normativa i redacció proposades, amb excepció de la
observació referida a l’article 5 tal i com s’explica a continuació.

L’Advocacia fa la següent observació a l’article 5 del projecte normatiu remés:
«Es fixa el termini d’un mes per a l’emissió dels informes de no duplicitat de
competències i sostenibilitat financera que son objecte de la present regulació
en virtut de la previsió que conté l’article 80.2 de la Llei 39/2015. L’apartat 3 pa reix establir efectes desestimatoris al silenci a efectes de la seua impugnació.
No obstant això, atés que no es trobem davant d’un acte finalitzador del procediment, no pareix recomanable la seua previsió».

Sobre això, en primer lloc aclarir que l’article 5 fixa un termini d’un mes perquè
l’òrgan sectorial competent per raó de la matèria emeta el seu informe (prèvia
remissió de la sol·licitud d’informe d’inexistència de duplicitats per la direcció
general competent en matèria d'Administració local). Una vegada aquesta direcció general dispose de l’informe sectorial té un termini de quinze dies per
emetre l’informe sobre inexistència de duplicitats.
Quant a l’informe sobre sostenibilitat financera, la direcció general competent
en matèria de tutela financera de les entitats locals disposa del termini d'un
mes per a la seua emissió (donat que no necessita sol·licitar informe a cap òr gan sectorial).
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En tot cas s’ha d’aclarir que tant l’informe d’inexistència de duplicitats com el
de sostenibilitat financera tenen la consideració d’actes finalitzadors del procediment respectiu. Per raons de seguretat jurídica de les entitats locals destinatàries dels procediments s’ha considerat convenient regular els efectes
de la falta d’emissió dels informes dins del termini establit.
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