DIRECCIÓ GENERAL DE TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Castán Tobeñas, 77 Edif B1-1º
46018 VALÈNCIA

INFORME PRECEPTIU DE LA D.G.TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
SOBRE L'ARTICLE 94 DEL DECRET 220/2014 D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA I LA INSTRUCCIÓ 4/2012 DE COORDINACIÓ INFORMÀTICA
SOL·LICITANT: CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
OBJECTE DE CONSULTA: Avanprojecte de Llei de la Generalitat del Mecenatge Cultural a la CV.
Per part de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport se sol·licita informe sobre el Avanprojecte de Llei de la Generalitat del Mecenatge
cultural a la CV.
Així doncs, d'acord amb la Instrucció de Servei núm. 4/2012 de la Direcció General de Tecnologies
de la Informació sobre la Coordinació Informàtica dels projectes normatius i actes administratius i
de l'article 94.2 del Decret 220/2014 pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de
la Comunitat Valenciana, aquesta Direcció General emet el següent informe, en l'àmbit dels
sistemes objecte de la seua competència:
1. Introducció, Objecte i Beneficiaris.
La Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPAC), activa des del passat 1 d'Octubre de 2016, al seu preàmbul III estableix que “a
l'entorn actual, la tramitació electrònica no pot ser encara una forma especial de gestió dels
procediments si no què haurà de constituir l'actuació habitual de les Administracions.”
De la mateixa manera, a l'article 13, la LPAC estableix el dret de les persones a comunicar-se des
d'un punt d'accés general electrònic i a l'article 14 és on queden relacionats els casos on es
considerarà obligatòria la via de comunicació electrònica.
Aquesta llei té per objecte fomentar i impulsar el mecenatge de caràcter privat en l’àmbit cultural i
científic, així com en l’esportiu no professional, a la Comunitat Valenciana, i promoure i difondre la
cultura del mecenatge entre la societat valenciana.
Els BENEFICIARIS d’aquesta llei són totes aquelles persones i entitats beneficiàries del mecenatge
cultural incloses a l’article 3 de la Llei.
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Considerant el que diu l’informe que, en acompliment del que disposa la Instrucció de Servici nº 4
de la nostra Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions sobre la
Coordinació Informàtica, ens remet el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport, al seu punt 2, la
tramitació electrònica haurà de considerar-se com obligatòria.
Com a projecte de Llei serà a les successives normes posteriors on es desplegaran i es faran
explícits els detalls de procediment, establint-se en aquesta Llei els requeriments generals en els
quals es fonamentarà el tractament del mecenatge privat a la Comunitat Valenciana.
2.- Consideracions a la tramitació electrònica.
Revisat el text des del punt de vista d'Administració Electrònica, considerant que la LPAC està
vigent des del passat 2 d'Octubre de 2016, considerant el marc legislatiu autonòmic i per la
obligatorietat del tràmit electrònic, hi ha aspectes què s'hauria de tindre en consideració en la
redacció de la present llei.
Al mateix temps, es fan recomanacions que s’hauran de tindre en consideració, de manera general,
en el desenvolupament de les normes posteriors pel fet de considerar la tramitació electrònica
com l’opció elegida.
2.1 Catàleg de Procediments.
Abans de publicar al DOGV les corresponents Resolucions de Convocatòries, caldrà tindre disposat
( i.e: identificat, codificat i validat dins el catàleg de procediments GUC) el procediment per a la
seua publicació i execució electrònica.
Amb consonància amb el que disposen els articles 7 i 8 de l'Ordre 7/2012, de 27 de setembre, de la
Conselleria d'Hisenda i Administració Pública:
- (art. 7) Correspon a les Conselleries i la resta d'organitzacions mantindre permanentment
actualitzades les dades que consten al catàleg de procediments que es troben sota la seua
responsabilitat.
- (art. 8) Tot procediment administratiu caldrà que estiga identificat, codificat i validat abans de la
seua publicació al DOGV. En el cas del procediment electrònic, caldrà per a la seua validació que
estiga enllaçat amb un tràmit electrònic.
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2.2 Punt d'accés a la tramitació electrònica.
D'acord als articles 18.1er, 21.1 i 21,2 del Decret 220/2014 de 12 de desembre del Consell:
a) La Seu electrònica de la Generalitat ( Seu) és el lloc des d'on es realitzaran les actuacions i
procediments i on es prestaran els serveis que requerisquen la identificació de la Generalitat amb
les seues relacions amb els ciutadans. La Seu és accessible a la adreça electrònica
https://sede.gva.es des d'on es realitzaran els tràmits electrònics.
Així doncs, tots els procediments electrònics caldrà que siguen publicats a la Seu on no només
romandrà la informació de la convocatòria i els formularis sinó que és el lloc des d'on s'inicia la
tramitació.
b) Per tal de facilitar l'usabilitat i visibilitat dels tràmits a les persones interessades, es podran
afegir enllaços des d'altres pàgines web diferenciades que finalment reconduiran el tràmit a la Seu
com a punt únic de tramitació electrònica de la Generalitat.
El fet d'estar validat el procediment al catàleg de procediments (mitjançant l'aplicació Gestor Únic
de Continguts -GUC-) implica la publicació automàtica a la Web Corporativa de la Generalitat/Guia
Prop/Tràmits i Servicis així com a la Seu Electrònica de la Generalitat, la qual cosa permetrà la
tramitació electrònica amb totes les garanties.
Afectacions: Art. 12 de la Llei.
Existeix una discrepància que caldria aclarir entre l’informe del Secretari Autonòmic referenciat
amb anterioritat i el texte de la Llei al seu article 12 en referència a la Seu electrònica.
A l’informe queda clara la referencia a la Seu Electrònica com la Seu Electrònica de la Generalitat
mentre que a la Llei al seu art. 12, en referència a l’Oficina del Mecenatge, al definir les seues
funcions a l’apartat b) «Donar difusió i publicitat a través de la seua seu electrònica» sembla
introduïr una seu específica per a aquesta Oficina.
Una qüestió és que es dispose d’una pàgina web específica per a donar difusió a les seues funcions
i activitats la qual cosa és del tot recomanable i una altra, que també és factible és que dispose
d’una sub-seu electrònica específica per a aquesta unitat administrativa (la qual cosa suposaria un
alt ratio cost/benefici de posada en marxa).
Així entenem que la redacció en aquest apartat hauria de referir-se a «Donar difusió a les seues
funcions i activitats a la seua propia pàgina web» en lloc de «Donar difusió a les seues funcions i
activitats a la seua seu electrònica.»
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2.3 Certificació vàlida i Representació.
Per a realitzar la tramitació electrònica a través de la plataforma de tramitació de la GVA el
sol·licitant pot fer servir qualsevol dels Certificats admesos per la Seu Electrònica de la Generalitat i
que inclou, entre d'altres, el certificat electrònic emès per l'Agència Valenciana de Certificació.
A més a més, la tramitació electrònica es podrà dur a terme per un representant autoritzat amb
una alta prèvia d'aquest al Registre Electrònic de Representació de la Generalitat, o qualsevol altra
modalitat de representació que s'estime d'acord als articles 34 i següents del Decret 220/2014, de
12 de desembre, del Consell, i d'acord als articles 5 i següents de la LPAC
2.4 Comunicació
Donat que el tràmit serà telemàtic, s'entén per a futurs desplegaments de la llei què qualsevol
comunicació formal dins el corresponent tràmit (sol·licitud, esmena, resolució, notificació, etc) i en
ambdós sentits es durà a terme per via telemàtica, amb les condicions estipulades als articles 41 i
ss de la LPAC.
Si a la convocatòria corresponent s'indica el medi on es faran les successives publicacions (pàgina
web, DOGV, etc...), aquesta publicació tindrà efectes de notificació d'acord amb l'article 45 de la
LPAC, i la notificació telemàtica, cas d'haver-la, tindrà efectes complementaris.
2.5 Documentació a presentar al moment de la sol·licitud:
Per a la tramitació electrònica i per a futurs desplegaments de la llei, en consonància amb l'article
28 de la LPAC. Documents aportats pels interessats al procediment administratiu.
a)(Art. 28.2) “Els interessats no estaran obligats a entregar documents que ja hagen siguts
elaborats per qualsevol Administració”.
b) (Art. 28.2) “La consulta i obtenció de la informació es considera autoritzada pels interessats
excepte si hi ha manifestació expressa en sentit contrari”.
c) (Art. 28.3) “Les Administracions no exigiran als interessats la presentació de documents
originals, excepte què, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable establisca el
contrari.”
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3. Informe de Coordinació Informàtica.
La sol·licitud d'informe indica que existex ni es requereix cap aplicació informàtica, però s´avança
que la tramitació serà electrònica. Per tant, almenys, s´en preveu un tràmit telemàtic genèric en la
plataforma d'administració electrònica de la Generalitat e-SIRCA, sense integració de les dades i
sol·licituds en cap aplicació de registre o gestió del mecenatge. En este cas, l'impacte és DAVALL.
Si, per contra, el que es pretén és portar un registre informàtic i uns formularis específics de
tramitació, l'impacte és ALT. En este cas, es fa necessari mantindre les reunions prèvies amb el
departament responsable per a definir clarament els requeriments d'ambdues afectacions, a la
vista dels quals la DGTIC podrà determinar el termini per al seu desenrotllament informàtic.
Per tot l’anteriorment esmentat, en el moment actual i donat que hi haurà un desenvolupament
normatiu posterior, ón es concretaran aspectes d’implementació i plaços previstos de forma
conjunta entre la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esports i aquesta Direcció General de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, s’informa favorablement aquest projecte de
Decret, amb les consideracions detallades en els apartats anteriors.
El Cap de Servei de Coordinació de Projectes TIC
i Estàndards de Qualitat

Firmado por Alfonso Jimenez Cantos el
03/08/2017 09:48:42

Vist i Plau
El Director General de Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions

Signat per Vicente Aguiló Lucia el
03/08/2017 21:18:46
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