RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC PER LA QUAL S'APROVA EL CATÀLEG
ESTABLIT EN L'ORDRE 8/2021 DE 23 DE JUNY, DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC, PER A
LA RACIONALITZACIÓ DE LES DISPOSICIONS RELATIVES A l'ORDENACIÓ DE L'ACTIVITAT ADMINISTRATIVA,
ESTABLIDA EN EL DECRET LLEI 6/2021, D'1 D'ABRIL, DEL CONSELL, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA
ECONOMICOADMINISTRATIVA PER A l'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS FINANÇADES PER INSTRUMENTS
EUROPEUS PER A RECOLZAR A LA RECUPERACIÓ DE LA CRISI CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19.

ANTECEDENTS
PRIMER.- En data 15 d'abril de 2021, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el Decret
Llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució
d'actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar a la recuperació de la crisi conseqüència de
la Covid-19, que té per objecte facilitar els processos de presa de decisió i de gestió de fons públics per a
reparar els danys de la crisi ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, i promoure un procés de
transformació estructural mitjançant l'impuls de la inversió pública i privada i el suport al teixit productiu.

SEGON.- En data 29 de juny de 2021 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'Ordre
8/2021, de 23 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per a la racionalització de les disposicions
relatives a l'ordenació de l'activitat administrativa, establida en el Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell,
de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per
instruments europeus per a recolzar a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19, en compliment
del que s'estableix en la disposició addicional segona del citat Decret llei 6/2021.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER.- L'apartat primer de la disposició addicional segona del Decret llei 6/2021, estableix que:
“1. En el termini de dos mesos des de l'entrada en vigor d'aquest decret llei, cada departament del Consell
aprovarà, mitjançant ordre del seu titular que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana , i no
tindrà la condició de disposició reglamentària, una relació completa de totes les circulars, instruccions,
resolucions o qualssevol altres disposicions que hagen sigut dictades per algun dels òrgans del seu
departament, siga com siga la seua forma i denominació i hagen sigut o no objecte de publicació, amb rang
inferior al d'ordre de conselleria i que tinguen per objecte ordenar la gestió administrativa en relació amb els
requisits, procediments, terminis, informes, tràmits o qualsevol altre aspecte de l'actuació de l'Administració
en les matèries de la seua competència.
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Totes les disposicions del rang i característiques assenyalades que no s'incloguen en aquesta relació, quedaran
automàticament sense efecte una vegada transcorregut l'esmentat termini de dos mesos”.

SEGON.- Els apartats 2 i 3 de la disposició addicional segona del Decret llei 6/2021 estableixen:
“2. En el termini d'un mes des de la publicació de l'ordre prevista en l'apartat anterior, cada departament
formarà un catàleg amb les disposicions incloses en aquesta, agrupades per matèries, que s'aprovarà
mitjançant resolució de la sotssecretaria. El catàleg contindrà el text vigent íntegre de cada disposició, així com
l'autoritat de la qual procedeix i la data en què es va dictar, i, si escau, la de les modificacions posteriors.
Aquest catàleg es publicarà per a general coneixement en la pàgina web de cada departament i en el portal
de la transparència de la Generalitat. La inclusió de les disposicions en aquest no afectarà la capacitat de cada
òrgan per a modificar, derogar deixar sense efecte o substituir les que siguen de la seua competència.
3. Cada sotssecretaria revisarà i actualitzarà el catàleg de disposicions del seu departament amb una
periodicitat com a mínim mensual, i mantindrà permanentment actualitzats els textos publicats conformement
amb es que es determina en l'apartat anterior.”
TERCER.- La competència per a aprovar el catàleg de disposicions dictades pels òrgans d'aquesta Conselleria
d'Hisenda i Model Econòmic correspon al sotssecretari de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 2 de
la disposició addicional segona del Decret llei 6/2021.

A la vista de tot això, de conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional segona del Decret llei
6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució
d'actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la
COVID-19, i amb les competències atribuïdes en l'article 17 del Decret 171/2020, de 30 d'octubre, del Consell,
d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic,

RESOLC
PRIMER. Aprovar el catàleg amb totes les circulars, instruccions, resolucions o qualssevol altres disposicions
dictades pels òrgans de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, inclosos en l'Annex per matèries de l'Ordre
8/2021, de 23 de juny, i que figura com a annex d’aquesta resolució.
SEGON. Deixar sense efecte totes les disposicions del rang i característiques assenyalades en l'apartat primer
que no s'incloguen en el catàleg aprovat mitjançant aquesta resolució.
TERCER. El catàleg serà publicat en la pàgina web de la Conselleria, així com en el portal de transparència.
Aquest contindrà el text vigent íntegre de cada disposició i es revisarà i actualitzarà en els termes establits en
l'apartat tercer de la disposició addicional segona del Decret llei 6/2021.
Contra la present resolució, que no exhaureix la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada
davant el Conseller d'Hisenda i Model Econòmic en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la
publicació, conformement amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques. Contra la resolució o desestimació presumpta del recurs
d'alçada, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà de la notificació, o, si escau, en el termini de sis mesos a partir de l'endemà de produir-se la
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desestimació presumpta, conformement amb el que disposen els articles 46 i concordants de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que les
persones interessades puguen exercitar, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.
EL SOTSSECRETARI
Firmat per Daniel González Serisola el
22/07/2021 16:49:39
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