
 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ: 

 

Normativa estatal de caràcter general 

• Llei 27/2013, de 30 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració 

Local. 

• Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i Altres Mesures de 

Reforma Administrativa. 

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

• Llei  40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

Normativa autonòmica de caràcter general 

• Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic 

Instrumental i de Subvencions. 

• Lleis de Pressupostos de la Generalitat i les seues modificacions.  

 

Normativa sobre comptabilitat 

• Orde de 13 de desembre de 2002, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la 

qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a la Generalitat Valenciana. 

• Orde 8/2017, d'1 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual 

es deroga l'Orde de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 

per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana  

 

Normativa de personal 

• Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública 

Valenciana. 

• Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 

l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

• Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors. 



• Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, 

Provisió de Llocs de Treball i Mobilitat del Personal de la Funció Pública Valenciana. 

• Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i 

gratificacions per servicis extraordinaris, modificat pel Decret 95/2014, de 13 de juny, del 

Consell. 

 

Normativa de contractació 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques. Fins que s'aprove el desplegament 

reglamentari de la nova Llei, seguirà en vigor, en tant que no s'opose als preceptes legals. 

• Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta Superior de 

Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana, i es regulen els registres oficials 

de contractes i de contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana. 

• Orde 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la 

qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de 

Contractes de la Generalitat (ROCG). 

• Decret 35/2018, de 23 de març, del Consell, pel qual es regula la Junta Superior de 

Contractació Administrativa, el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, el Registre 

de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana i la Central de 

Compres de la Generalitat i s'adopten mesures respecte de la contractació centralitzada. 

• Acord d'11 de juliol de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual s'aprova la 

Instrucció relativa al subministrament d'informació sobre la contractació de les entitats del 

sector públic valencià. 

Transparència 

• Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació 

Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

• Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la llei 2/2015, de 2 

d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de 

Transparència,  Accés a la Informació Pública i Bon Govern. 

• Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la 

Generalitat. 

Normes específiques 

• Estatuts del Consorci Espacial Valencià i les seues modificacions. 

• Convenis de col·laboració subscrits entre les entitats públiques participants. 

 

 


