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MEMÒRIA ECONÒMICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, PEL
QUAL ES CREA L'OBSERVATORI FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L'art. 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, estableix que en l'elaboració dels
Reglaments, entre altres tràmits, s'incorporarà a l'expedient un informe sobre la necessitat i
oportunitat del projecte, així com una memòria econòmica sobre l'estimació del cost previst que
puga incidir en l'administració.
Aquesta memòria, quant a la seua forma, haurà de subjectar-se a les disposicions contingudes en
l'Ordre de 22 de març de 2005, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, que en el seu art.
17, estableix que:
“1. A l'efecte del que es preveu en l'article 28 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la
Generalitat Valenciana, la Memòria econòmica a què es refereix el present article contindrà,
com a mínim, els apartats següents:
a) Detall de les despeses pressupostàries que previsiblement comportarà la seua entrada en
vigor, distingint per capítol i programa de despesa i incloent-hi a l’efecte, excepte justificació
expressa vinculada a la naturalesa o contingut de la disposició, una previsió sobre aquells que
abaste els tres exercicis pressupostaris posteriors al de la seua aprovació.
b) Detall i identificació de les fonts de finançament de les despeses pressupostàries, amb
expressió diferenciada dels ingressos que pogueren generar-se per aplicació de la disposició.
c) Memòria explicativa en la qual es descriuran els antecedents, justificació de la disposició,
programa pressupostari on s'insereix, modificacions que implica en funció dels objectius
perseguits, i avaluació econòmica i social de la seua aplicació.
d) En el cas que la disposició projectada cree o reestructure unitats administratives, centres o
serveis de qualsevol classe, la justificació inclourà esment exprés i separat sobre aquest tema,
tant a nivell de dotació pressupostària per a l'adequada cobertura de les consegüents despeses
de personal i de funcionament, com en termes d'eficàcia organitzativa, quantificant les
càrregues de treball i graus de responsabilitat de l'òrgan de nova creació”.
En compliment d'aquesta normativa d'elaboració
separadament dels citats apartats, el següent:

de

disposicions

generals,

s'informa,

Apartat a)
El projecte de decret pel qual es crea l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, no suposa
cap despesa que afecte cap dels capítols o programes dels pròxims tres exercicis pressupostaris.
Apartat b)
No es requereixen fonts de finançament pel fet que la despesa estimada és zero.
Apartat c)
La justificació de l'elaboració mitjançant una disposició general és la que es descriu en l'informe de
necessitat.
Apartat d)
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El projecte de decret de creació que s'aprova no afecta el funcionament dels serveis de
l'administració ni suposa cap despesa econòmica, atés que la seua elaboració i tramitació, i tot el
relatiu a la seua aplicació quan entre en vigor, queda assumit pels mitjans actuals de personal i
material amb els quals l'administració de la Generalitat ja compte.
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