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INFORME
PROJECTE DE DECRET, DEL CONSELL, PEL QUAL ES DESENVOLUPEN ELS PRINCIPIS
D’EQUITAT I D’INCLUSIÓ EN EL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ
Informe competent en matèria d’hisenda

En relació a aquest tràmit, referim a l’informe de l’Advocacia, de data 17 d’abril de 2018,
que indica, textualment, el següent:
«Per a l’aprovació de disposicions reglamentàries, igual que respecte de projectes de
convenis, propostes d’acord del Consell o de plans o programes, quan de la memòria econòmica
es deprenga que la seua aplicació no comporta gasto, com es declara expressament en la
disposició addicional quarta del projecte que informem, no serà necessari sol·licitar a la
Conselleria competent en matèria d’hisenda l’informe esmentat en l’apartat 1 de l’article 26 de la
Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions
de la Comunitat Valenciana, sempre que, en el text que se sotmeta a aprovació o autorització,
s’incloga, a través de la incorporació d’un apartat, article, disposició o clàusula específica, una
referència expressa a la no incidència pressupostària de l’actuació en qüestió.
L’apartat 3 d’este article 26 afegeix que el que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable
quan l’acte, disposició i proposta tinga incidències o afecte al capítol I de l’estat de gastos o es
tracte d’una norma que afecte l’estructura orgànica i funcional de qualsevol dels subjectes que
conformen el sector públic de la Generalitat.
Ens remetem al Dictamen del Consell Jurídic Consultiu 119/2016, en el qual s’explica de
forma molt clar la interpretació que s’ha de donar a l’article 26 de la Llei 1/2015:
L’article 26.3 de la Llei 1/2015, d’Hisenda Pública, Sector Públic i Subvencions, assenyala
que «En els supòsits d’aprovació de disposicions reglamentàries, projectes de convenis,
propostes d’acord del Consell, o de plans o programes, quan de la memòria econòmica es
desprenga que la seua aplicació no comporta gasto no serà necessari sol·licitar l’informe
citat [...] referit al mencionat informe de la Conselleria competent en matèria d’Hisenda;
concretament, l’informe de la Direcció General de pressupostos sobre «l’adequació a les
disponibilitats pressupostàries i als límits dels escenaris pressupostaris plurianuals» (art.
26.1).
La innecessarietat de l’informe de la Conselleria competent en matèria d’Hisenda -hui
establida en l’article 26.3 de la citada Llei 1/2015-, va ser reiteradament defesa per este
Consell Jurídic Consultiu en diversos dictàmens relatius a projectes normatius en els quals
es constatava que la seua realització no comportava cap gasto o que el gasto seria suportat
amb càrrec a les corresponents partides pressupostàries d’una determinada Conselleria
(entre d’altres, dictàmens 712/2009, 981/2009 i 692/2013).

CSV:8NXU76T3-839T3E9B-TLXY9TB3

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=8NXU76T3-839T3E9B-TLXY9TB3

Av. de Campanar, 32

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA

46015 VALÈNCIA
Tel.:96 197 00 90

L’expressió «no comporta gasto» a la qual es referix l’esmentat article 26.3 de la Llei
1/2015 s’ha d’entendre referida a l’existència de «gasto addicional», ja que el caràcter
finalista de la memòria econòmica suposa que serà necessari que la Conselleria d’Hisenda
expresse el seu parer -favorable o no- a la norma projectada si la dita norma comportara un
augment dels gastos o una disminució dels ingressos. Per tant, no resulta necessari
sol·licitar l’informe preceptiu de la Direcció General de Pressupostos. I en este cas, i per
aplicació de l’esmentat article, hauria d’incorporar-se al text de la norma denominada
«clàusula» o «regla del no gasto.
L’incís «(...) per la qual cosa no porta associat un increment de cost econòmic en els
pressupostos de les conselleries» sembla arreplegar la denominada regla del no gasto
davant la falta d’increment addicional de gasto per als pressupostos de les conselleries.
Figura en la disposició addicional quarta del projecte [...] la no incidència en la dotació dels
capítols de la despesa de la Conselleria.»

Per tant, d’acord amb allò exposat, atés que la memòria econòmica no comporta gasto i que
aquesta circumstància s’ha reflectit expressament en la disposició addicional segona del projecte de
la manera següent: «Segona. Incidència pressupostària. La implementació i el posterior
desplegament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels
capítols de gasto assignats a la Conselleria competent en matèria d’educació, i en tot cas haurà de
ser atés amb els mitjans personals i materials que aquesta tinga assignats.», no és necessari
l’informe de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

El director general de Política Educativa
Jaume Fullana Mestre
Firmat per Jaume Fullana Mestre el
26/06/2018 09:53:49
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