CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL,
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
Direcció General de Transparència i Participació
Passeig de l'Albereda, 16
46010-València

Ref: DGTP/SPCSC/DI
Assumpte: Informe econòmic Decret Consell Participació

INFORME ECONÒMIC SOBRE LA REPERCUSIÓ DEL PROJECTE DE DECRET, DEL
CONSELL, PEL QUAL ES REGULA EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE
LA COMUNITAT VALENCIANA

En compliment del que es preveu en l'article 43.1.a de la Llei 5/1983 de 30 de desembre del
Consell, en l'article 39.2 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el
procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, i en l'article 24.2 de la Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector Públic Instrumental i de
Subvencions, on s'establix que en l'elaboració dels reglaments haurà d'incorporar-se a l'expedient del
projecte de disposició un informe econòmic sobre la repercussió del projecte, la Direcció General de
Transparència i Participació,
INFORMA
L'entrada en vigor del projecte de Decret, del Consell, pel qual es regula el Consell de
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, així com la seua aplicació i execució, incloentse a aquest efecte tots els actes jurídics que pogueren dictar-se en la seua execució i desenrotllament,
no podrà suposar obligacions econòmiques per a la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atés amb els
seus mitjans personals i materials.
Per tant, l'aplicació i posterior desenrotllament d'aquest Decret no tindrà incidència en la
dotació de gastos de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, així com de cap de les conselleries restants, que formen part de la Generalitat.
El que s'informa als efectes oportuns.

València, 22 de juny de 2016
LA DIRECTORA GENERAL
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