Informe d’administració electrònica i coordinació informàtica dels projectes normatius i actes
administratius en relació amb el Projecte d’Ordre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.
El Decret 176/2016, de 25 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional
de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic atorga a la Direcció General de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions competències horitzontals en matèries de sistemes d'informació, en
concret la planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació.
En virtut d'aqueixes competències, i amb la finalitat d'evitar possibles disfuncions de gestió que afecten
la planificació i coordinació de projectes normatius i altres actes administratius promoguts per altres
departaments quan tinguen algun tipus de repercussió en els sistemes d'informació i aplicacions
informàtiques, la citada direcció general va dictar la Instrucció de servei núm. 4/2012, de 29 de març de
2012, sobre la coordinació informàtica dels projectes normatius i actes administratius.
No obstant, aquesta instrucció ha quedat implícitament derogada per l’aprovació del Decret 218/2017,
de 29 de desembre, del Consell, que modifica, entre altres, l’article 94 del Decret 220/2014, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica.
L’article 94 ha quedat redactat de la manera següent :
“Informe preceptiu. Procediment i requisits
1. L’aprovació o modificació de tota normativa reguladora d’un procediment administratiu competència
de la Generalitat, relatiu als subjectes referits en el número 1 de l’article 2, requerirà informe preceptiu
de coordinació informàtica, emés per l’òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria de
tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat, a fi d’assegurar la regulació, la
coordinació i la planificació de les conseqüències informàtiques derivades dels projectes i actes
esmentats.
2. La conselleria amb competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i les
comunicacions de la Generalitat, mitjançant una ordre, regularà els requisits i el procediment per a la
sol·licitud de l’informe esmentat en l’apartat anterior.
3. La conselleria que tinga assignades les competències de la Generalitat en el procediment que s’haja
sotmés a l’informe preceptiu de coordinació informàtica, després de l’entrada en vigor de la normativa
reguladora d’aquest, elaborarà un resum explicatiu i didàctic sobre els requisits, tràmits i contingut del
procediment administratiu aprovat, que s’incorporarà a la seu electrònica de la Generalitat.»
Com a conseqüència de l'exposat i a l'empara del que es disposa en la citada modificació normativa
s'INFORMA que el projecte d’Ordre, no afecta de manera substancial a cap dels programes informàtics
que el gestionen, si bé serà necessari introduir o gestionar modificacions menors en els esmentats
instruments informàtics, que permetran la seua adaptació puntual a les convocatòries dels propers
exercicis. En aquest mateix sentit, s’informa que aquest projecte d’ordre no requereix de la implantació
d’un nou programa informàtic.
El director general de Comerç i Consum
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