Conselleria d’Administracions Públiques
Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis

Llista de les recomanacions per a possibles reduccions de càrregues administratives
Mesures directes:
Supressió d’obligacions d’informació
La supressió d’obligacions d’informació establertes per complir les mesures
proposades en una norma és la manera més ràpida d’eliminar càrregues
administratives per a les empreses: suprimir obligacions previstes per normes que ja
no estan en vigor, informació que ja és en poder d’alguna administració; evitar
duplicitat de comunicacions, homogeneïtzar les obligacions d’informació, etc.
Reducció de la freqüència de les obligacions d’informació
Avaluar l’oportunitat i la necessitat de reduir la freqüència de presentació
d’informació per part d’una empresa.
Simplificació documental
S’han de reduir de forma quantitativa, però també qualitativa, els documents que
les empreses han de presentar en un expedient administratiu concret o en les seves
relacions amb l’Administració. Cal avaluar si tots els documents que se sol·liciten
són transcendents per resoldre el procediment concret i que no es produeixen
reiteracions en les peticions del mateix document.
Mecanismes de cooperació i col·laboració interadministrativa
L’adopció de mecanismes de col·laboració interadministrativa en alguns casos és un
instrument per simplificar procediments i tràmits administratius; en d’altres,
comporta que la simplificació no sols aporti beneficis a les empreses sinó alhora a
les administracions públiques, a més de mantenir la coherència del conjunt de
l’acció administrativa.
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Mesures indirectes
Ús dels mitjans electrònics i tramitació telemàtica
Es recomana valorar si la tramitació ha de ser únicament telemàtica o bé s’han
d’establir opcions de tramitació, per mitjans electrònics o no electrònics. També es
recomana preveure els mecanismes adequats per recollir el consentiment de
l’interessat, ja sigui en la sol·licitud d’inici d’un procediment, en la comunicació
prèvia o declaració responsable, segons escaigui, per tal que les dades puguin ser
consultades per l’òrgan instructor mitjançant els serveis d’interoperabilitat, d’acord
amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
En aquesta línia, el I Pla Director de Simplificació Administrativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears estableix una sèrie d’objectius específics que, entre
d’altres, preveu l’eliminació de tràmits innecessaris, l’ampliació de l’extensió de la
declaració responsable a l’efecte d’evitar la necessària presentació de documentació,
l’eliminació de l’aportació de determinats documents en iniciar el procediment,
l’eliminació de tràmits no obligatoris, l’establiment de bases de dades de documents
que es puguin compartir per part dels òrgans i les administracions públiques, l’accés
a la documentació estandarditzada a l’abast del ciutadà que afavoreixen els
procediments amb l’Administració i la realització de tràmits telemàtics per part del
ciutadà.
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