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LA CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC
INFORMA

CONSULTA PÚBLICA PREVIA

Basant-se en allò disposat en l’ar cle 133 de la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administra u
comú, es convenient fer una consulta pública amb la ﬁnalitat de demanar l’opinió dels ciutadans i
d’organitzacions repersenta ves, durant un termini de 10 dies a comptar des de la publicació del present
anunci, tenint el compte l’impacte que suposarà l’elaboració per part d’esta Conselleria del esborrany de
“Proposta d’una secció especíﬁca amb la denominació Altres modiﬁcacions de varis ar cles dels Decrets
220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aproba el Reglament d’Administració Electrònica
de la Comunitat Valenciana y del Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modiﬁcació del
Decret 220/2014, del Consell, en el Capítol corresponent a les Modiﬁcacions legisla+ves en matèria
de competència de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, de avantprojecte de Llei de mesures
ﬁscals, de ges+ó administra+va i ﬁnancera, i d’organització de la Generalitat”.

L’objecte de les modiﬁcacions proposades és eliminar i/o modiﬁcar aquells aspectes que han quedat
obsolets o puguen suposar un escull per a avançar en el Pla de Tranformació digital de la Generalitat
Valenciana, actualitzar ambdós Decrets als canvis introduïts per la Llei 39/2015, d’1 d’ octubre, del
Procediment Administra vu Comú de les Administracions Públiquesas i per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic i prendre les mesures de simpliﬁcació administra va que redunden en
l’objec u d’aconsseguir major eﬁcacia i agilitat en els procediments reguladors existents, de la Generalitat.
Les aportacions i opinions al projecte poden remetre’s ﬁns al dia 30 d’agost de 2019 a la direcció de correu
electrònic dg+c@gva.es
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Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament d’Administració
Electrònica de la Comunitat Valenciana.
Antecedents de la Norma

Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell,
de modiﬁcació del Decret 220/2014, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament d’Administració
Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Eliminar i/o modiﬁcar aquells aspectes obsolets o
puguen suposar un escull.
Problemes que se pretenen solucionar amb la nova
Adequar els anomentats Decrets a la norma va legal
norma
vigent.
Prendre mesures de simpliﬁcació administra va.

Necessitat i oportunitat de la seua aprovación

Es proposa una modiﬁcació del Decret 220/2017, per
a poder implementar i aconseguir la solució dels
problemes plantejats per la situació actual.
Eliminar i/o modiﬁcar aquells aspectes que han
quedat obsolets o puguen suposar un escull per a
avançar en el Pla de Transformació Digital de la
Generalitat Valenciana.
Actualitzar els dos Decrets als canvis intruduïts per la
norma legal.

Obje+us de la norma
Prendre mesures de simpliﬁcació administra va que
redunden en l’objec u d’aconseguir major efecacia i
agilitat en els procediments reguladors existents.

Posibles solucions, alterna+ves reguladores i no
reguladores

Per a aconseguir la ﬁnalitat i els objec us exposats
anteriorment, és necessaria l’elaboració i aprovació
de la proposta que es plantetja.
No és possible aconseguir la mateixa ﬁnalitat amb
solucions alterna ves, reguladores o no reguladores.

