
LLEIS POLÍTIQUES DE LA 
       COMUNITAT VALENCIANA



Palau dels Borja
Juny de 2022

Servei de Publicacions i Assessorament Lingüístic
Disseny: Blanca Rumeu (EASD)
Revisió i selecció: Ferran Garcia i Mengual, lletrat de les Corts Valencianes
Coordinació editorial: Mònica Fernández Arizmendi



Presentació

§1. Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

§2. Llei 6/2002, de 2 d'agost, d'Estatut dels Expresidents de la  
Generalitat Valenciana.

§3. Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes.

§4. Llei 2/2021, de 26 de març, del Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana.

§5. Llei 12/1985, de 30 d’octubre, del Consell Valencià de Cultura.

§6. Llei 1/2014, de 28 de febrer, del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana.

§7. Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana.

§8. Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l'Acadèmia  
Valenciana de la Llengua.

§9. Llei 1/1987, de 31 de març, electoral valenciana.

§10. Llei 10/2017, d’11 de maig, per la qual es regula la iniciativa 
legislativa popular davant les Corts.

§11.§11.  Llei 9/2010, de 7 de juliol, de designació de senadors o senadores Llei 9/2010, de 7 de juliol, de designació de senadors o senadores 
en representació de la Comunitat Valenciana.en representació de la Comunitat Valenciana.

§12. Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià. 

§13. Llei 8/1984, de 4 de desembre, per la qual es regulen els símbols 
de la Comunitat Valenciana i la seua utilització.

§14. Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i 
televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat.

§15. Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i 
Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

§16. Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l'Agència de Prevenció i 
Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

§17. Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del 
Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Índex analític

7

9

35

 
39

61

 
105

115

 
129

 
139

 
155

179

 
191

 
197

213

 
221

 
265

 
325

 
345

 
375

LLEIS POLÍTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANAÍNDEX



NOTES DE REDACCIÓ
 
1. Les normes que s'insereixen a continuació són textos consolidats obtinguts a partir 
dels textos consolidats publicats pel Boletín Oficial del Estado i el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana.

2. Els textos estan actualitzats a 10 de maig de 2022.

3. Les referències al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana han d’entendre’s realit-
zades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons es preveu en la disposició 
final primera del Decret 126/2016, de 7 d’octubre, del Consell, pel qual es modifica 
la denominació del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.







PRESENTACIÓ 

Política i dret són dos àmbits íntimament units. Aquesta unió és 
especialment intensa i indissoluble en les societats democràtiques.

A través de la política, i a través de la llei, la ciutadania exerceix el 
poder, determina les prioritats de la societat i articula les solucions que 
permeten a la societat avançar en termes de justícia social i progrés.

Les lleis polítiques són el marc del qual ens hem dotat com a societat per a poder 
construir un autogovern eficaç i transparent, sotmès al control de la ciutadania i 
que respon a una societat plural, diversa i oberta, en constant transformació.

Són aquestes lleis les que, aprovades per les Corts Valencianes, 
configuren les principals institucions d’autogovern del poble valencià.

Els últims anys, l’exigència social de més transparència i més participació ha 
estat assumida per les Corts Valencianes fent una profunda revisió del corpus 
normatiu fonamental del nostre autogovern. Aquesta col·lecció de lleis polítiques 
respon a la necessitat dels actors polítics, singularment les diputades i els diputats 
de les Corts Valencianes, de disposar d’una eina actualitzada del marc de 
referència en el qual exercim les funcions que la ciutadania ens ha encomanat.

Confie que siga un instrument útil que ens permeta a totes i a 
tots millorar el servei que prestem a la societat valenciana.

Palau dels Borja
València, maig de 2022

Enric Morera i Català
President de les Corts Valencianes
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Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell

PREÀMBUL

I. EL MARC ESTATUTARI 

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei orgànica 5/1982, 
d’1 de juliol, estableix en l’article 17, apartat 2,1 que les funcions, composició, forma 
de nomenament i cessament dels membres del Consell seran regulats per llei de Les 
Corts. Per tal d’acomplir aquest manament estatutari s’ha elaborat la present norma, 
que constitueix un pas més cap a la completa implantació del sistema institucional de 
la Comunitat Valenciana previst per l’Estatut d’autonomia.

II. ELS PRINCIPIS BÀSICS

El caràcter de desplegament estatutari del present text normatiu fa que aquest 
recolze sota els principis institucionals bàsics que l’Estatut estableix en matèria de go-
vern i administració de la Comunitat Valenciana. La filosofia d’aquesta llei no és altra, 
doncs, que la precisió i el desplegament dels principis establerts en l’Estatut d’auto-
nomia i projectar l’esquema organitzatiu que s’hi conté respecte de totes les institu-
cions i en concret a les institucions del Consell i l’administració de la Generalitat.

Aquesta llei, per tant, desplega el perfil dels distints òrgans del Consell de la Ge-
neralitat segons les línies mestres establertes en l’Estatut d’autonomia.

El perfil dels òrgans de la Generalitat que concreta aquesta llei es realitza en base 
a la configuració de les característiques d’aquests òrgans, i també, mitjançant l’atri-
bució de les competències que corresponen a cadascun d’aquests. Una vegada fixat 
el caràcter de cadascun dels òrgans que integren el Consell i l’administració, i atribuï-
des les competències que corresponen, s’estableixen les relacions interorgàniques 
que han de resultar del normal funcionament i actuació.

La configuració dels òrgans del Consell i l’administració de la Generalitat es com-
pleta amb l’establiment de les bases organitzatives de l’administració d’aquesta Ge-
neralitat que sota llur dependència ha de dur a la pràctica les decisions del Consell. 
Delimitat el conjunt del Consell i l’administració en aquests termes i fixat el règim  
de funcionament, la llei cal que regule les relacions del conjunt del Consell i l’ad-
ministració de la Generalitat amb la resta de les institucions i especialment les re-
lacions amb Les Corts; primordialment pel que fa a la responsabilitat del Consell  
 
 

1 Actual article 29.2 de l’Estatut d’autonomia, després de la reforma aprovada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril.
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enfront el parlament i al sistema i forma d’elecció del President de la Generalitat; 
des d’aquests supòsits es desplega la regulació de les distintes relacions que es 
produiran entre els distints òrgans i l’administració del Consell i Les Corts, a les quals 
deuen la confiança i han de tenir l’atenció més adient en funció de la responsabilitat 
política establerta estatutàriament.

 
III. L’ESTRUCTURA DEL TEXT DISPOSITIU

L’estructura de la llei es desplega des dels principis i perspectives que consti-
tueixen la seua filosofia i que s’exposen a través de cinc títols que arrepleguen els 
punts bàsics del text normatiu.

A) Els dos primers títols es dediquen als òrgans bàsics del Consell. En primer 
lloc s’estudia i regula la figura del President de la Generalitat dins de la més 
pura línia d’aplicació dels principis i continguts estatutaris. D’aquesta manera 
es descriu l’elecció del President de la Generalitat i l’estatut personal, per a 
després perfilar la seua figura amb la precisió de llurs atribucions i competèn-
cies. Les atribucions i competències del President de la Generalitat s’estudien 
separadament pel que fa a les funcions pròpies del més alt representant de la 
Comunitat Valenciana i de les de President del Consell i, per tant, responsable 
de la direcció i coordinació de les actuacions d’aquest.

B) El segon dels òrgans bàsics que s’estudien en la llei i que correspon al títol 
segon és la del Consell. El Consell es perfila des de la projecció de la definició 
estatutària descomposant-ne la regulació en diversos camps o matèries. Així, 
doncs, s’estudia la composició del Consell, les distintes atribucions que li corres-
ponen, el règim de funcionament, amb especial esment al règim de sessions, 
així com a la delimitació bàsica dels departaments executius o conselleries i a 
l’estatut personal dels consellers. Dins d’aquest títol es reserva el darrer capítol 
per a l’estudi de la potestat reglamentària del Consell, ja que aquesta és con-
siderada una matèria de suficient importància com perquè quede reflectida de 
manera separada i aïllada del conjunt de les distintes competències i atribucions 
d’aquest òrgan col·legiat que té competència sobre el govern de la Comunitat.

C) Els tres títols que en resten regulen respectivament les relacions entre Les 
Corts i el Consell en primer lloc, en segon lloc el règim organitzatiu de l’adminis-
tració pública de la Comunitat Valenciana, sota la dependència, per tant, de la 
Generalitat, i finalment el sistema de responsabilitat per als membres i autoritats 
del Consell i l’administració de la Comunitat Valenciana.
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TÍTOL I
Del President de la Generalitat

CAPÍTOL I
De l’elecció i l’estatut personal

Article 1
El President de la Generalitat, que també ho és del Consell, dirigix l’acció del 

Consell, en coordina les funcions i ostenta la més alta representació de la Comunitat 
Valenciana, així com l’ordinària de l’Estat en ella.

Article 2
1. El President de la Generalitat serà triat per Les Corts d’entre els seus membres 

i nomenat pel Rei. En tot moment la seua elecció s’haurà d’ajustar al que regula l’Es-
tatut d’autonomia, esta llei i el Reglament de Les Corts.

2. Després de cada renovació de Les Corts, i en els altres casos en què procedisca, 
el President de Les Corts, amb la consulta prèvia als representants designats pels 
grups polítics amb representació parlamentària, proposarà un candidat a la presidèn-
cia de la Generalitat, donant prioritat a aquell qui en les consultes realitzades haja 
obtingut major suport per part dels grups polítics.

3. El candidat proposat, d’acord amb el que preveu l’apartat anterior, exposarà 
davant Les Corts el programa polític de govern del Consell que pretén formar i 
sol·licitarà la confiança de la cambra. El debat es desenvoluparà en la forma que 
determine el Reglament de Les Corts.

4. Per a l’elecció farà falta la majoria absoluta dels membres de dret de Les Corts 
en primera votació. Si no s’aconseguix esta majoria, la votació es repetirà quaran-
ta-huit hores després i serà suficient la majoria simple per a ser triat.

5. Si efectuades les votacions no s’atorgara la confiança per a la investidura, es tra-
mitaran successives propostes en la forma prevista en els apartats anteriors, atenent 
a la resta dels candidats presentats i als criteris establits en l’apartat 2 d’este article. 
El President de Les Corts podrà, si és el cas, reprendre la ronda de consultes.

6. Si, transcorregut el termini de dos mesos a partir de la primera votació d’inves-
tidura, cap candidat obtinguera la confiança de Les Corts, el President de Les Corts, 
per acord de la Mesa, dissoldrà la cambra i el President de la Generalitat en funcions 
convocarà noves eleccions.

7. Es procedirà novament a l’elecció del President de la Generalitat d’acord amb 
el procediment establit pel present article en els casos de renúncia, dimissió, incapa-
citat, defunció o pèrdua de la qüestió de confiança.
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Article 3
Elegit el President de la Generalitat, el President de Les Corts ho comunicarà al 

Rei perquè en signe el nomenament. Aquest nomenament es publicarà en el Boletín  
Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el termini de deu dies.

Article 4
El President de la Generalitat electe començarà a exercir les seues funcions a 

partir del dia de la publicació en el Boletín Oficial del Estado del seu nomena-
ment per part del Rei.

Article 5
El President de la Generalitat haurà de prometre o jurar acatar l’Estatut d’autono-

mia de la Comunitat Valenciana en les primeres Corts que hi haja a València després 
del seu nomenament per part del Rei. En aquestes mateixes Corts efectuarà una 
«Proposició» del seu programa de govern sense que en siga objecte de debat.

Article 6
El càrrec de President de la Generalitat és incompatible amb l’exercici de qualse-

vol altra funció pública que no derive de l’exercici del seu càrrec, tret de la de diputat 
de Les Corts; també ho és amb qualsevol activitat professional o mercantil.

Article 7
El President de la Generalitat és responsable políticament davant Les Corts.

Article 8
El President de la Generalitat cessa per les causes següents:

a) Per renovació de Les Corts a conseqüència d’unes eleccions autonòmiques.
b) En els casos d’aprovació d’una moció de censura.
c) En els casos de denegació d’una qüestió de confiança.
d) Per dimissió o renúncia.
e) Per pèrdua de la condició de diputat de Les Corts.
f) Per incompatibilitat declarada per Les Corts i no esmenada en el termini de deu dies.
g) Per incapacitat permanent declarada per Les Corts.
h) Per defunció.

El President de la Generalitat continuarà en les seues funcions fins que, produïda 
la nova elecció estatutària del President, es publique el seu nomenament pel Rei al 
Boletín Oficial del Estado.

En els supòsits d’incapacitat i defunció assumirà les funcions de President de la 
Generalitat, pel que fa a la més alta representació de la Comunitat Valenciana i or-
dinària de l’Estat, el President de Les Corts, i en tant que President del Consell, 
els vicepresidents segons l’ordre, o en defecte d’aquest, segons llur antiguitat inin-
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terrompuda en el càrrec. Si no hi hagués vicepresidents, assumirà les funcions de 
President del Consell el conseller més antic.

Article 9
El President de la Generalitat gaudirà de les següents prerrogatives:

a) Tractament de Molt Honorable.
b) Que li siguen retuts els honors que, en raó de la dignitat del seu càrrec, li corres-
ponguen, d’acord amb el que estableixen les normes vigents en aquesta matèria.
c) Presidir tots els actes celebrats al territori de la Comunitat als quals assistesca, 
tret del que disposa la legislació de l’Estat.
d) Utilitzar la bandera de la Comunitat com a guió.

CAPÍTOL II
De les atribucions del President

Article 10
Al President de la Generalitat, com el més alt representant de la Comunitat Valen-

ciana, li corresponen les següents funcions:
a) La representació legal de la Comunitat, sense perjudici de les facultats confe-
rides per les normes a altres òrgans de la Generalitat.
b) Mantenir les relacions amb les altres institucions de l’Estat, sense perjudici de 
les facultats atribuïdes al respecte als consellers.
c) Signar els convenis i acords de cooperació amb l’administració de l’Estat i 
altres comunitats autònomes.
d) Nomenar els alts càrrecs de la Comunitat Valenciana que determinen les lleis.
e) Sol·licitar de les Corts Generals, previ acord de Les Corts, la facultat de dictar 
normes legislatives en matèries de competència estatal, de conformitat amb 
l’article 150.1 de la Constitució i l’article 60.1 de l’Estatut d’autonomia de la 
Comunitat Valenciana.
f) Sol·licitar de l’administració de l’Estat, previ acord del Consell, la transferència 
o delegació de competències previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 60 de 
l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana.
g) Fomentar les peculiaritats del poble valencià i sol·licitar la participació dels 
valencians en la vida política, econòmica, cultural i social.
h) Designar representant de la Comunitat Valenciana al Patronat de l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó.
i) Representar a la Comunitat Valenciana en el Comité de les Regions de la Unió Eu-
ropea, de conformitat amb el que establix l’article 61.3.c de l’Estatut d’autonomia.

Article 11
Correspon al President de la Generalitat, en la condició de representant ordinari de 

l’Estat a la Comunitat Valenciana, promulgar, en nom del Rei, les lleis de la Generalitat 
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i disposar el que calga per a la publicació al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 
en el termini de quinze dies des de l’aprovació, i al Boletín Oficial del Estado.

Article 12
1. El President de la Generalitat dirigix i coordina les accions del Consell, sense 

perjuí de les atribucions i la responsabilitat de cada conseller en la seua gestió; a este 
efecte li correspon:

a) Establir les directrius generals de l’acció del Consell.
b) Crear, modificar i suprimir les conselleries i les secretaries autonòmiques.
c) Nomenar i separar els vicepresidents i els consellers.
d) Convocar el Consell, fixar l’ordre del dia, presidir les seues reunions, dirigir les 
seues deliberacions i alçar les seues sessions.
e) Nomenar representants del Consell en les institucions i les entitats que legal-
ment hi corresponga.
f) Coordinar el programa legislatiu del Consell.
g) Firmar els decrets del Consell.
h) Coordinar l’execució dels acords del Consell.
i) Resoldre la substitució dels membres del Consell en els casos d’absència o malaltia.
j) Resoldre els conflictes d’atribucions entre les distintes conselleries.
k) Impartir instruccions als membres del Consell.
l) Amb la deliberació prèvia del Consell, plantejar davant Les Corts, en escrit 
motivat, la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un 
projecte de llei, conforme establix l’article 30 de l’Estatut d’autonomia.
m) Dissoldre Les Corts i convocar-hi eleccions, amb l’acord previ del Consell.
n) Proposar, en el marc de la legislació estatal, la celebració de consultes popu-
lars en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, sobre qüestions d’interés general en 
matèries autonòmiques o locals.
o) Exercir totes aquelles altres facultats i atribucions que li corresponguen 
d’acord amb les disposicions vigents, així com aquelles que no estiguen expres-
sament atribuïdes a altres òrgans o institucions, sense perjuí del que disposa 
l’article 252 d’esta llei.

2. El President de la Generalitat podrà assignar-se aquelles matèries que considere 
oportú, i podrà disposar de l’estructura orgànica adequada per al desenvolupament 
de les seues funcions.

En el supòsit que el president nomene vicepresident o vicepresidents del Consell 
sense conselleria assignada, o consellers sense cartera, estos s’integraran en l’es-
tructura de la Presidència, i se’ls podran adscriure les secretaries autonòmiques i els 
centres directius que es consideren oportuns per a dur a terme les seues funcions.

2 Actual article 21.
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TÍTOL II
Del Consell

CAPÍTOL I
Del Consell i la seua composició

Article 13
El Consell és l’òrgan col·legiat que ostenta la potestat executiva i reglamentària i 

dirigeix l’administració de la Generalitat.

Article 14
1. El Consell es compon del President de la Generalitat, del vicepresident o vice-

presidents, si és el cas, i dels consellers.
2. A les reunions del Consell podran assistir els secretaris autonòmics quan siguen 

convocats.

Article 15
1. El President de la Generalitat podrà nomenar o cessar un o diversos vicepresi-

dents del Consell, que realitzaran les funcions de màxim suport i assessorament en 
les tasques exercides pel President.

Els vicepresidents podran ser titulars d’un dels departaments en què es dividisca 
l’administració autonòmica i, en aquest cas, tindran a més a més la condició de con-
seller, o bé no tenir cap departament assignat, i en aquest cas no tindran funcions 
executives pròpies.

Els vicepresidents, com a membres del Consell, assumiran les funcions de la Pre-
sidència del Consell en cas d’absència, vacant o malaltia del President, segons el 
seu ordre.

Quan no hi haja vicepresidents, serà substituït pel conseller que el president de-
signe expressament, i altrament, pel conseller que més temps duga ininterrompuda-
ment en el càrrec, i en cas d’igualtat, segons l’ordre de precedència de les conselle-
ries establert en el decret de la seua creació.

Els vicepresidents, com a òrgans de suport i assessorament del president, exerci-
ran les funcions que els encomane o delegue el president.

Alhora, el President podrà assignar-los les funcions de direcció, impuls i coordina-
ció política d’aquelles matèries que considere oportunes.

Les absències temporals del President de la Generalitat, superiors a un mes, es 
comunicaran a Les Corts.

2. El president podrà nomenar un o diversos consellers sense cartera.
3. El President de la Generalitat nomenarà, entre els vicepresidents o els consellers, 

un secretari del Consell, per tal que exercisca les funcions establertes en aquesta llei.
El President podrà designar entre els membres del Consell un portaveu.
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CAPÍTOL II
De les atribucions del Consell

Article 16
En matèria de política general de la Generalitat li corresponen al Consell les com-

petències següents:
a) Determinar les directrius de l’acció de govern, d’acord amb allò que estables-
ca el respecte el President de la Generalitat.
b) La planificació i desplegament de la política valenciana.
c) L’exercici de les facultats que l’Estatut d’autonomia o llei de Les Corts li atri-
buesca en allò referit a l’activitat de les diputacions provincials i altres ens locals.
d) Exercir les competències en matèria d’acció exterior atribuïdes per l’article 62 
de l’Estatut d’autonomia.

 

Article 17
Fent ús de les funcions executives i administratives, el Consell té competència per a:

a) Nomenar i separar els alts càrrecs de l’administració de la Generalitat, a pro-
posta del conseller corresponent.
b) Designar o proposar, si s’escau, al govern de l’Estat les persones que han de 
formar part dels òrgans de l’administració de les empreses públiques o altres 
institucions de caràcter econòmic o financer de titularitat estatal implantades 
en l’àmbit territorial de la Generalitat, així com designar els esmentats repre-
sentants en aquest tipus d’empreses o institucions dependents de la Comunitat 
Valenciana, excepte que per la llei s’atribuesca la designació a un altre òrgan.
c) Reglamentar i inspeccionar el funcionament de les diputacions provincials, 
organismes, institucions i altres ens locals, en tant que executors de les compe-
tències delegades de la Comunitat Valenciana.
d) Aprovar les directrius de coordinació que hauran d’aplicar les diputacions 
provincials en les matèries declarades d’interés general per a la Comunitat Va-
lenciana, així com atribuir als distints òrgans de l’administració de la Generalitat 
l’exercici de les competències d’informació, comprovació i control que d’aque-
lles es deriven.
e) Proposar a Les Corts, per al seu debat i aprovació, els convenis i acords de 
col·laboració amb l’Estat i amb la resta de comunitats autònomes en matèria 
de competència exclusiva de la Generalitat, d’acord amb el que estableix el 
Reglament de Les Corts.
f) Subscriure convenis i acords de cooperació amb l’Estat, altres comunitats au-
tònomes i institucions públiques sense perjudici del seu debat i aprovació prèvia 
per Les Corts i autorització de les Corts Generals en els casos en què escaiga.
g) Proposar a Les Corts la creació de persones jurídiques públiques i privades, o, 
si s’escau, crear-les per a l’exercici de les competències de la Generalitat.
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h) Proposar davant l’òrgan competent la convocatòria de concursos i oposicions 
per a cobrir places vacants de magistrats, jutges, secretaris judicials i altres per-
sones al servei de l’administració de justícia.
i) Participar en la fixació de demarcacions corresponents als registres de la pro-
pietat i mercantils, demarcacions notarials i nombre de notaris, així com de les 
oficines liquidadores a càrrec dels registradors de la propietat, mercantils i de 
béns mobles, d’acord amb el que establixen les lleis de l’Estat. Nomenar els no-
taris i registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, de conformitat 
amb les lleis de l’Estat.

 

Article 18
Les funcions del Consell en matèria normativa es concreten en les competències 

següents:
a) Proposar a Les Corts la reforma de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana.
b) La iniciativa legislativa, mitjançant l’aprovació dels projectes de llei per a la 
seua remissió a Les Corts acompanyades d’una exposició de motius i dels ante-
cedents necessaris per a poder pronunciar-se sobre ells. El Consell podrà retirar 
el projecte de llei en qualsevol moment de la seua tramitació davant Les Corts, 
sempre que no hi haguera recaigut acord final.
c) Dictar decrets legislatius en els termes i amb les formalitats previstes en esta 
llei. Per al control d’esta legislació delegada per Les Corts, caldrà ajustar-se al 
que disposa el seu reglament.
d) Dictar decrets lleis, conforme al que establix l’article 44.4 de l’Estatut d’autonomia.
e) Elaborar els projectes de llei de pressupostos de la Generalitat perquè es 
presenten a Les Corts almenys amb dos mesos d’antelació a l’inici de l’exercici 
corresponent. A esta competència s’afigen les altres facultats estatutàries en 
matèria pressupostària.
f) Exercir la potestat reglamentària, d’acord amb la Constitució espanyola, l’Es-
tatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis.
g) Emetre deute públic per a despeses d’inversió, amb l’acord previ de Les Corts.

Article 19
En relació amb l’activitat parlamentària, el Consell té les següents atribucions:

a) Proposar a Les Corts, per mitjà del seu president, la celebració de sessions ex-
traordinàries. En aquesta petició haurà de figurar l’ordre del dia que es proposa 
per a la sessió extraordinària sol·licitada.
b) Deliberar sobre la qüestió de confiança que puga plantejar el President de la Ge-
neralitat a Les Corts sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei.
c) Adoptar l’acord previ sobre la dissolució de Les Corts que puga plantejar el 
President de la Generalitat, segons l’article 28.4 de l’Estatut d’autonomia.
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Article 20
En relació amb les competències de l’Estat i altres comunitats autònomes el Consell podrà:

a) Acordar la interposició de recursos d’inconstitucionalitat.
b) Plantejar conflictes de competència en oposició a l’Estat o a una altra comu-
nitat autònoma davant el Tribunal Constitucional.
c) Acordar fer acte de presència i personació en els recursos i en qüestions d’in-
constitucionalitat que afecten a la Comunitat Valenciana.
d) Comparéixer en els conflictes de competències a què es refereix l’apartat c de l’ar-
ticle 161 de la Constitució quan així ho determinaran, per majoria absoluta, Les Corts.

Article 21
Correspon al Consell l’exercici de les competències estatutàries i legals de caràcter 

executiu i reglamentari que siguen atribuïdes a la Generalitat o a la Comunitat Valen-
ciana i no siguen expressament atribuïdes a altres òrgans o institucions d’aquestes.

 

CAPÍTOL III
Del funcionament del Consell

Article 22
El secretari prendrà acta dels acords del Consell.

Article 23
Les sessions del Consell tindran caràcter reservat; sols es farà públic el contingut 

dels acords. Els documents que s’eleven a la consideració del Consell tindran caràc-
ter reservat fins que s’adopte acord sobre aquestos.

Article 24
1. El Consell podrà constituir comissions delegades, de caràcter permanent o tem-

poral, que estudiaran i resoldran matèries d’interès comú a alguns departaments.
2. La composició, funcions i matèries sobre les quals versarà es determinaran en 

els decrets de creació. El seu règim de funcionament s’ajustarà, en tot cas, als criteris 
que regeixen per al Consell quant a la convocatòria i el caràcter de les sessions.

3. Podran formar part de les comissions delegades del Consell el President, els 
vicepresidents i els consellers. Alhora, els secretaris autonòmics podran integrar-se 
en aquestes comissions en aquells supòsits en què, per raó de la matèria objecte 
d’estudi, es considere oportú.

Article 25
El Consell podrà crear comissions interdepartamentals integrades per alts càrrecs 

de l’administració valenciana per a l’estudi, coordinació, programació i, si s’escau, 
propostes de resolució de l’activitat interdepartamental en matèries sectorials co-
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munes. Aquestes comissions tindran les facultats que els atribuesca el seu decret de 
creació. El funcionament es regularà també per decret.

Article 26
1. El Consell podrà crear la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris per a 

preparar les reunions del Consell i tractar altres qüestions d’interès comú que no siguen 
competència de les comissions delegades o de les comissions interdepartamentals.

2. La comissió esmentada estarà integrada, en tot cas, pels subsecretaris, i pels 
secretaris autonòmics que per les seues funcions o assumptes a tractar així es reque-
risca, en els termes que s’establisca en la norma de creació.

3. La comissió serà presidida pel membre del Consell que tinga la condició de 
secretari del Consell.

CAPÍTOL IV
De la conselleria i dels consellers

Article 27
L’administració de la Generalitat s’organitza en conselleries o departaments, al 

capdavant dels quals hi haurà un conseller, membre del Consell amb funcions execu-
tives, sense perjudici del que disposa l’article 16.2.3

Article 28
Els consellers, com a membres del Consell i caps de departament, tenen les se-

güents funcions:
a) Assistir a les reunions del Consell.
b) Proposar al Consell el nomenament i cessament d’alts càrrecs del seu departament.
c) Preparar i presentar al Consell els avantprojectes de llei, propostes d’acord i 
projectes de decret relatius a les qüestions pròpies del seu departament i refe-
rendar aquestos últims una vegada aprovats.
d) Formular motivadament l’avantprojecte de pressupostos de la conselleria.
e) Exercir la potestat reglamentària en les matèries pròpies de la conselleria, en 
forma d’ordres de la conselleria.
f) Proposar al Consell per a l’aprovació l’estructura i organització de les respec-
tives conselleries.
g) Executar els acords del Consell en el marc de llurs competències.
h) Resoldre en via administrativa els recursos que s’interposen contra les reso-
lucions dels organismes o les autoritats de la seua conselleria que no estiguen 
adscrits a una secretaria autonòmica, o els d’aquesta quan no esgoten la via 
administrativa, tret de les excepcions que establisquen altres lleis.

3 Actual article 12.2.
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i) Resoldre els conflictes d’atribucions que sorgesquen entre distints òrgans i 
autoritats de la conselleria.
j) Exercir la direcció, iniciativa i inspecció de tots els serveis del departament i 
l’alta inspecció i altres funcions que els corresponguen respecte als organismes 
autònoms adscrits a aquest.
k) Disposar les despeses pròpies dels serveis de la conselleria dins dels límits 
legals i pressupostaris i l’ordenació de pagaments corresponents.
l) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins 
dels límits legals pressupostaris.
ll) I totes les altres facultats que els atribuesquen les lleis, els reglaments, el 
Consell o el President de la Generalitat.

CAPÍTOL V
De l’estatut personal dels consellers

Article 29
1. Els consellers són nomenats i separats pel President de la Generalitat.
2. Els consellers cessen en llurs funcions:

a) Per cessament del President de la Generalitat, si bé continuaran en llurs fun-
cions fins la presa de possessió del nou Consell.
b) Per dimissió acceptada pel President.
c) Per separació del seu càrrec decidida lliurement pel President.
d) Per incompatibilitat sobrevinguda.
e) Per defunció.

Article 30
1. Els consellers estan sotmesos al règim d’incompatibilitats que l’article 104 esta-

bleix per al President de la Generalitat.
2. Els consellers tenen tractament d’Honorable Senyor.
 

CAPÍTOL VI
De la iniciativa legislativa, dels decrets legislatius i de la potestat reglamentària del Consell

Article 31
El Consell exerceix la potestat reglamentària d’acord amb la Constitució, l’Estatut 

d’autonomia i les lleis.

4 Actual article 6.
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Article 32
Les normes que siguen conseqüència de l’exercici de la potestat reglamentària 

s’ajusten a la següent jerarquia:
1. Decrets del Consell.
2. Decrets del President.
3. Ordres de les comissions delegades del Consell.
4. Ordres de conselleries.
5. Disposicions d’òrgans inferiors per l’ordre de la jerarquia.

Article 33
Adoptaran la forma de decret del Consell:
1. Les disposicions de caràcter general emanades del Consell.
2. Els actes singulars emanats del Consell quan així ho exigesca una norma legal o 

reglamentària, o ho dispose el mateix Consell.
Els decrets del Consell seran firmats pel President i refredats pel conseller o con-

sellers corresponents.

Article 34
Adoptaran la forma de decret del President:
1. Les disposicions de caràcter general que dicte en l’exercici de les seues competències.
2. Els actes singulars quan ho exigesca alguna disposició legal o reglamentària, o 

ho dispose el mateix President, i en especial els referits a cessaments i nomenaments 
i assignació de funcions als distints consellers.

Article 35
Les disposicions i resolucions que adopten la forma de decret es publicaran al 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Article 36
Adoptaran la forma d’ordres de les comissions delegades del Consell les disposi-

cions de caràcter general emanades d’aquestes en els termes dels seus decrets cons-
titutius. Seran signades pel president de la comissió i referendades pel seu secretari.

Article 37
Adoptaran la forma d’ordre de conselleria les disposicions conseqüència de l’exer-

cici de la potestat reglamentària dels titulars d’aquestes, que quedarà circumscrita a 
les matèries del seu departament.

Article 38
Els secretaris autonòmics i els òrgans directius de l’administració valenciana, en 

allò que fa referència a organització interna dels seus propis serveis, podran dictar 
instruccions i ordres de servei.



LLEIS POLÍTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

§1 Consell

22

Article 39
En l’exercici de la potestat reglamentària no es podrà:
1. Establir penes ni imposar exaccions, taxes parafiscals i altres càrregues similars.
2. Imposar sancions ni multes, llevat dels casos expressament autoritzats per una llei.
3. Restringir drets individuals llevat del marc de les lleis.

Article 40
Són nuls de ple dret els preceptes de les disposicions generals:
1. Que s’oposen a allò establert per la Constitució, l’Estatut d’autonomia i les lleis.
2. Que infringesquen els d’altres de jerarquia superior.
3. Regulen matèries reservades a la llei, llevat d’autorització expressa d’aquesta.
4. Que contravinguen les limitacions establertes a l’article 46.5

Article 41
Les resolucions administratives de caràcter singular no podran vulnerar allò establert en una 

disposició de caràcter general, encara que aquelles tinguen un grau igual o superior a aquestes.

Article 42
1. De conformitat amb el que disposa l’article 26.1 de l’Estatut d’autonomia de 

la Comunitat Valenciana, correspondrà al Consell exercir la iniciativa legislativa mit-
jançant l’elaboració, aprovació i posterior remissió dels projectes de llei a Les Corts.

2. La conselleria competent elaborarà l’avantprojecte de llei corresponent. En el 
cas que la matèria objecte de regulació afecte diverses conselleries, el Consell podrà 
designar del seu si el membre d’aquest que n’assumeix la coordinació.

L’avantprojecte anirà acompanyat dels estudis i informes que en justifiquen la neces-
sitat i oportunitat, així com d’una memòria econòmica sobre l’estimació del cost previst.

3. Serà preceptiu, en tot cas, l’informe del subsecretari o subsecretaris competents.
Igualment, es requerirà l’informe preceptiu de l’Advocacia General de la Generalitat.
4. El conseller elevarà l’avantprojecte al Consell per tal que aquest decidisca sobre 

els tràmits posteriors.
El Consell determinarà les consultes i els dictàmens que resulte convenient de 

sol·licitar, sense perjudici dels que siguen legalment preceptius.
5. Complits els tràmits anteriors, el conseller competent, o aquell que haja assumit 

la coordinació, ho elevarà de nou al Consell per a la seua aprovació com a projecte 
de llei, i l’acompanyarà de la documentació prevista en els apartats precedents.

6. El Consell podrà prescindir dels tràmits prevists en l’apartat 4 del present article, 
amb excepció d’aquells que tinguen caràcter preceptiu, quan raons d’urgència així ho 
aconsellen. En aquest cas, aprovarà directament el projecte de llei i el remetrà a Les Corts.

5 Actual article 39.
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7. Els projectes de decret legislatiu seran elaborats seguint els tràmits establerts en 
el present article, i s’hi hauran de respectar en tot cas les directrius i els límits disposats 
per Les Corts en la corresponent llei de bases, en cas de formació de textos articulats, 
o llei ordinària, quan es tracte de refondre diversos textos legals en un de sol.

Article 43
1. En l’elaboració dels reglaments se seguiran els tràmits següents:

a) L’òrgan competent, formularà el projecte de disposició, i s’haurà d’incorporar 
a l’expedient un informe sobre la necessitat i l’oportunitat del projecte, així com 
una memòria econòmica sobre l’estimació del cost previst que puga incidir en 
l’administració.
b) Una còpia de l’expedient es remetrà, si convé, a la Presidència i conselleries 
en l’àmbit de les quals poguera incidir, a fi que, en el termini màxim de deu dies, 
s’emeta informe.
c) Quan el projecte normatiu afecte l’esfera de drets i interessos legítims dels 
ciutadans, es donarà audiència a l’objecte que en el termini de quinze dies pu-
guen presentar totes les al·legacions que consideren oportunes. Això no obs-
tant, quan el grup de persones a què puga afectar el contingut de la disposició 
estiga representat per organitzacions o associacions legalment constituïdes que 
en tinguen encomanada la defensa dels interessos, s’entendrà complit el pre-
sent tràmit amb la consulta a les entitats esmentades.

El terminis indicats en l’apartat precedent podran ser reduïts a set dies per 
raons d’urgència.

Això no obstant, en els supòsits que hagen participat en el procés d’elabora-
ció del reglament les organitzacions o associacions que tinguen la representació 
de col·lectius o interessos socials que puguen vore’s afectats per la disposició, 
així com en aquells en què greus raons d’interès públic, apreciades per l’òrgan 
competent per a la tramitació, així ho aconsellen, es podrà ometre el tràmit 
d’audiència regulat en el present apartat, i se’n deixarà constància degudament 
en l’expedient.
d) Durant la tramitació del procediment, es recaptaran tots aquells informes que 
es consideren necessaris, així com les autoritzacions i els dictàmens previs que 
siguen preceptius en relació amb l’objecte del reglament.
e) Amb anterioritat a l’aprovació definitiva del projecte, este haurà de ser remés 
a la subsecretaria del departament, la qual sol·licitarà l’informe de l’Advocacia 
General de la Generalitat. 
f) Emés l’informe a què es refereix el paràgraf anterior, l’expedient serà remés 
al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per tal que evacue el 
pertinent dictamen en aquells supòsits prevists legalment.
g) Conclosa la tramitació de l’expedient, aquest serà remés al conseller per a la 
seua aprovació, o bé per a elevar-lo al ple del Consell quan siga aquest l’òrgan 
competent.
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2. En aquells reglaments que versen exclusivament sobre matèries organitzatives 
de la Presidència i les conselleries, no seran preceptius els tràmits prevists en els 
apartats c, e i f de l’epígraf anterior.

3. Les disposicions de caràcter general vigiran l’endemà de la seua publicació en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, tret que s’hi dispose una altra cosa.

TÍTOL III
De les relacions entre el Consell i Les Corts

 
CAPÍTOL I
De l’impuls i control de l’acció del Consell

Article 44
1. El Consell, per mitjà del president, realitzarà davant Les Corts, en el primer ple 

del primer període ordinari de sessions anual –en el mes de setembre– una decla-
ració de política general, que serà seguida d’un debat i que podrà concloure amb 
l’aprovació de resolucions.

Els anys en què es realitze debat d’investidura –bé per la celebració d’eleccions a 
Les Corts, bé per qualsevol altra causa– no tindrà lloc el debat de política general.

2. Igualment, el Ple pot fer debats generals sobre l’acció política i de govern a ini-
ciativa del president del Consell o per acord de Les Corts. Aquests debats, segons el 
que establisca el Reglament de Les Corts, poden també concloure amb l’aprovació 
de resolucions.

Article 45
1. Els membres del Consell, a petició pròpia o per acord de Les Corts, hauran de 

comparéixer davant el Ple o qualsevol de llurs comissions per informar de la política 
del Consell en matèries del departament, d’aspectes parcials d’aquesta o d’un as-
sumpte determinat i per atendre els precs, preguntes, interpel·lacions i mocions que 
es formulen, en els termes que preveja el Reglament de Les Corts.

2. El Consell proporcionarà a Les Corts les dades, informes o documents que 
aquestes necessiten a través de la Presidència de Les Corts. El Consell haurà de faci-
litar la informació o la documentació sol·licitada en un termini no superior a 30 dies, 
o manifestar les raons fonamentades en dret que ho impedisquen.

3. Els membres del Consell tenen accés a les sessions de Les Corts i la facultat de 
fer-s’hi oir. Així mateix, a petició pròpia o quan així ho sol·liciten Les Corts, hauran de 
comparèixer davant aquestes per tal d’informar sobre un assumpte determinat o fer 
una sessió informativa.

4. La relació ordinària entre el Consell i Les Corts es canalitzarà a través de la Presi-
dència de la Generalitat i del representant del Consell en la Junta de Síndics.
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5. Els secretaris autonòmics podran comparèixer davant les comissions, a iniciativa 
pròpia i sempre per requeriment de la comissió, per informar de la matèria objecte de 
debat i per respondre preguntes en la forma que establisca el Reglament de Les Corts.

Article 46
El Consell respon solidàriament de la seua gestió política davant Les Corts, sense 

perjudici de la responsabilitat directa dels seus membres per la gestió. La responsabi-
litat del Consell és exigible mitjançant la moció de censura i la qüestió de confiança.
 

CAPÍTOL II
De la moció de censura

Article 47
Les Corts Valencianes poden exigir la responsabilitat política del President de la 

Generalitat mitjançant l’adopció d’una moció de censura, segons el que disposa 
l’article 28.2 i 3 de l’Estatut d’autonomia.

Article 48
La moció haurà de ser proposta almenys per la cinquena part dels diputats en un 

escrit motivat i haurà d’incloure un candidat a la Presidència de la Generalitat que haja 
acceptat la candidatura. Admesa a tràmit, la Mesa de Les Corts retrà compte de la 
seua presentació al President de la Generalitat i als síndics dels grups parlamentaris.

Article 49
1. Dins dels dos dies següents a la presentació de la moció de censura podran 

presentar-se mocions alternatives que hauran de reunir els mateixos requisits que 
la moció de censura inicial i quedaran sotmeses als mateixos tràmits assenyalats 
per a aquella.

2. La moció de censura no podrà ser votada fins que no transcórreguen com a 
mínim cinc dies des de la seua presentació.

3. El debat i la votació de la moció de censura s’ajustarà a allò establert en el Re-
glament de Les Corts.

4. Si s’aprovara una moció de censura, per a la qual es requereix el vot favorable de 
la majoria absoluta dels membres de Les Corts, no se sotmetran a votació les restants 
que s’hagueren presentat com a mocions alternatives.

Article 50
1. Quan la cambra aprove una moció de censura, el candidat inclòs s’hi entendrà 

investit de la confiança de la cambra, i el president de Les Corts ho comunicarà al Rei 
a l’efecte del seu nomenament.
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2. Si la moció de censura o qualsevol de les seues alternatives no fóra aprovada 
per Les Corts, els seus signataris no podran presentar-ne d’altra durant el mateix 
període de sessions.
 

CAPÍTOL III
De la qüestió de confiança

Article 51
1. El President de la Generalitat, prèvia deliberació del Consell, pot plantejar da-

vant Les Corts la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o 
un projecte de llei, segons el que s’estableix en l’article 30 de l’Estatut d’autonomia.

2. La qüestió de confiança es presentarà, en escrit motivat, davant la Mesa de Les 
Corts acompanyada del corresponent certificat del Consell.

3. Acabat el debat de la qüestió de confiança, d’acord amb el que establix el 
Reglament de Les Corts, esta serà sotmesa a votació transcorregudes almenys vint-
i-quatre hores des de la seua presentació. La confiança s’entendrà atorgada quan 
obtinga el vot de la majoria simple dels diputats. Si la qüestió tracta sobre un projec-
te de llei, este s’entendrà aprovat segons el text enviat pel Consell, excepte en els 
casos en què, per a la seua aprovació, es requerisca majoria qualificada.

Article 52
Si Les Corts hi neguen la seua confiança, es procedirà a l’elecció del nou President 

de la Generalitat d’acord amb el que establix l’article 36 d’esta llei. 

CAPÍTOL IV
De la legislació delegada i de la legislació d’urgència

Article 53
Les Corts Valencianes podran delegar en el Consell la potestat de dictar normes 

amb rang de llei, denominades decrets legislatius, amb les excepcions següents:
a) Les que afecten el desenvolupament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques.
b) Les que afecten l’ordenament institucional bàsic de la Comunitat Valenciana o 
el règim jurídic de l’administració pública.
c) Les que afecten el règim electoral.
d) Les que requeresquen una majoria qualificada per a l’aprovació.

En cap cas procedirà la subdelegació legislativa.

6 Actual article 2.
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Article 54
La delegació legislativa haurà de conferir-se al Consell de forma expressa, per a 

matèria concreta i amb fixació de termini per al seu exercici.
La delegació s’esgota en fer-ne ús el Consell mitjançant la publicació del corres-

ponent decret legislatiu.
La delegació no podrà entendre’s concedida de manera implícita o per temps indeterminat.

Article 55
1. La delegació legislativa haurà d’atorgar-se mitjançant una llei de bases quan 

l’objecte siga la formació de textos articulats. Les lleis de bases delimitaran amb pre-
cisió l’objecte i assoliment de la delegació legislativa i els principis i criteris que han 
de seguir-se en l’exercici. En cap cas podran autoritzar la modificació de la pròpia llei 
de bases ni facultar per dictar normes amb caràcter retroactiu.

2. La delegació legislativa haurà d’atorgar-se per una llei ordinària quan es tracte 
de refondre varis textos legals en un de sol. L’esmentada llei haurà de determinar 
l’àmbit normatiu al qual es refereix el contingut de la delegació, expressant si es cir-
cumscriu a la mera formulació d’un text únic o si assoleix a la facultat de regularitzar, 
aclarir i harmonitzar els texts legals que han de ser refosos.

Article 56
Les lleis de delegació poden establir en cada cas mecanismes addicionals de 

control parlamentari, sense perjudici de les competències pròpies dels tribunals 
de justícia.

El Consell, tan prompte com hagués fet ús de la delegació legislativa, dirigirà a 
Les Corts la corresponent comunicació, que contindrà el text articulat o refós objecte 
d’aquella.

 

Article 57
Quan una proposició de llei o una esmena foren contràries a una delegació legis-

lativa en vigor, el Consell està facultat per oposar-se a la tramitació.
En tot cas pot presentar-se una proposició de llei per a la derogació total o parcial 

de la llei de delegació.

Article 58
1. De conformitat amb l’habilitació conferida per l’article 44.4 de l’Estatut d’au-

tonomia, en casos de necessitat extraordinària i urgent, el Consell podrà dictar dis-
posicions legislatives provisionals, que adoptaran la forma de decrets lleis i que no 
podran afectar l’ordenament de les institucions bàsiques de la Generalitat, els drets, 
els deures i les llibertats dels ciutadans establits en la Constitució espanyola i en 
l’Estatut d’autonomia i el règim electoral de la Comunitat Valenciana.
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2. Els decrets lleis hauran de ser sotmesos immediatament al debat i votació de 
totalitat a Les Corts sobre la seua convalidació o derogació, dins el termini dels tren-
ta dies següents a la promulgació.

3. En el termini establit en el número anterior, Les Corts podran tramitar els decrets 
lleis com a projectes de llei pel procediment d’urgència.

4. La convalidació, la derogació o la tramitació com a projectes de llei dels decrets 
lleis aprovats pel Consell es regirà pel que dispose el Reglament de Les Corts.

CAPÍTOL V
De l’expiració del mandat

Article 59
D’acord amb el que establix l’article 23 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat 

Valenciana, el President de la Generalitat declararà dissoltes Les Corts i convocarà 
eleccions. En el decret de convocatòria s’especificarà el nombre de diputats a triar 
en cada circumscripció, de manera que el nombre total de diputats a triar siga 99 
o el superior que, si és el cas, establisca la Llei electoral valenciana, la duració de la 
campanya electoral, el dia de la votació, i el lloc, el dia i l’hora de constitució de Les 
Corts; tot això d’acord amb la Llei electoral valenciana.

TÍTOL IV
De l’administració pública de la Generalitat

CAPÍTOL I
Principis generals

Article 60
L’administració pública de la Generalitat s’organitza i actua amb personalitat jurí-

dica única, conforme a criteris d’eficàcia, publicitat, jerarquia, descentralització, des-
concentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al dret, dins de la major 
economia de mitjans que permeta l’obtenció dels fins que té encomanats.

Article 61
D’acord amb allò establert als articles 44 al 48 de l’Estatut d’autonomia de la Co-

munitat Valenciana, el Consell reglamentarà allò necessari per adaptar les normes de 
l’administració de l’Estat a l’organització peculiar de la Generalitat.

Article 62
La creació de tot òrgan administratiu que supose un increment de la despesa 

pública anirà precedit per un estudi econòmic del cost del funcionament i del rendi-
ment o utilitat de llurs serveis, així com de la possibilitat d’aprofitament dels mitjans 
d’altres administracions, en evitació d’un increment injustificat de despesa pública.
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Article 63
1. L’exercici de les competències pròpies de cada òrgan podrà ser delegat per 

aquest en l’òrgan jeràrquic immediat inferior, llevat que per l’aplicació del principi 
d’eficàcia siga aconsellable atribuir-lo a altre òrgan, sense que càpiga la delegació 
de competències delegades.

2. Les competències pròpies del Consell són delegables en qualsevol cas en les 
comissions delegades del Consell.

3. No són delegables les següents competències:
a) Les que procedesquen d’una atribució expressa de l’Estatut d’autonomia.
b) Les que corresponguen als consellers en la condició de membres del Consell.
c) Les que corresponguen a relacions amb òrgans de l’Estat, d’altres comunitats 
autònomes o Les Corts.

4. Les delegacions realitzades per òrgans del nivell administratiu requeriran auto-
rització prèvia del conseller.

5. Les delegacions podran ser revocades en qualsevol moment per l’òrgan delegant.
6. Les delegacions i llurs renovacions hauran de ser publicades al Diari Oficial de 

la Comunitat Valenciana i en les resolucions adoptades per delegació haurà de fer-se 
constar aquest extrem.

 

CAPÍTOL II
De l’organització, competències i estructura

Article 64
S’aprovarà pel Consell un reglament orgànic de cada conselleria a proposta del 

conseller respectiu.

Article 65
La Presidència de la Generalitat i els consellers desenvoluparan orgànicament la 

seua pròpia conselleria o departament en els termes del seu reglament orgànic i 
d’altres normes reglamentàries que aprove el Consell.

 
Article 66
L’organització de les conselleries s’estructura en tres nivells: òrgans superiors, ni-

vell directiu i nivell administratiu.
 
Article 67
Els òrgans superiors del departament són el conseller i els secretaris autonòmics.
El nivell directiu l’integren els subsecretaris, els directors generals i la resta d’alts 

càrrecs que tinguen el rang de director general.
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Article 68
1. Sota la dependència del president, dels vicepresidents i dels consellers, es po-

dran crear secretaries autonòmiques.
2. Els secretaris autonòmics dirigeixen i coordinen els centres directius que s’ads-

criuen sota la seua dependència i responen, davant el titular de què depenguen, de 
la gestió d’aquelles matèries que els siguen atribuïdes.

3. Els secretaris autonòmics duen a terme les funcions executives següents:
a) Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència material 
que tinguen atribuïda per la norma de creació de l’òrgan.
b) Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l’execució dels projectes 
que exercisquen els centres directius que estiguen sota la seua dependència, 
controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixen el president, els 
vicepresidents o conseller competent.
c) Resoldre els recursos que s’interposen contra les resolucions dels centres di-
rectius que estiguen sota la seua dependència i els actes dels quals no esgoten 
la via administrativa.
d) Qualssevol altres que els atribuesca la legislació vigent, o se’ls assigne regla-
mentàriament.

 

Article 69
1. Sota la directa dependència del president i de cada conseller, es crearà la sub-

secretaria, que durà a terme la inspecció de tots els serveis del seu àmbit, la qual 
n’exercirà la direcció de tot el personal.

2. Alhora, els subsecretaris tenen competència respecte als serveis comuns, la 
supervisió i recopilació de documents, i assistència en les matèries pròpies de cada 
conselleria, especialment en ordre a:

a) Elaborar projectes o plans d’actuació i programes de necessitats de la conselleria.
b) Prestar assistència tècnica al conseller, secretari autonòmic i directors gene-
rals en tot allò que es requerisca.
c) Informar el personal directiu de cada conselleria de la procedència legal i 
viabilitat econòmica dels seus programes d’actuacions
d) Informar sobre els assumptes que cada conseller haja de sotmetre al ple del 
Consell o al president.
e) Proposar la reforma tendent de millorar i perfeccionar els serveis dels distints 
centres de la conselleria, i preparar-ne allò relatiu a l’organització i mètode de 
treball, atenent principalment als seus costos i rendiments.
f) Proposar normes generals sobre adquisició de material i totes les disposicions 
que afecten el funcionament dels serveis.
g) Preparar compilacions de les disposicions vigents que afecten el Consell, 
proposar les refoses i revisions de textos legals que es consideren oportunes i 
tenir cura de les publicacions tècniques, periòdiques o no, de cada conselleria.
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h) Dirigir i facilitar la formació d’estadístiques sobre de les matèries de compe-
tència del Consell, en allò que afecte cada conselleria, en col·laboració amb 
l’Institut Valencià d’Estadística i l’Instituto Nacional de Estadística o altres orga-
nismes que es consideren convenients.
i) Dirigir i supervisar la gestió de la secretaria general administrativa.
j) Qualsevol altra competència que siga inherent als serveis comuns de la con-
selleria o Presidència, segons els casos, i les que li siguen atribuïdes per la nor-
mativa vigent.

3. No obstant el que disposa l’apartat 1 del present article, en aquelles conselle-
ries que tinguen assignades competències en matèria sanitària i educativa, podran 
crear-se reglamentàriament centres directius els titulars dels quals exerciran la direc-
ció del personal sanitari i docent, i duran a terme a més a més la inspecció de les 
unitats respectives.

Alhora, a la conselleria que tinga assignada la matèria de justícia, es podrà crear 
reglamentàriament un centre directiu el titular del quals tindrà les competències en 
matèria del personal al servei de l’administració de justícia que corresponguen a la 
Generalitat Valenciana.

 

Article 70
Són funcions dels directors generals:
1. Disposar tot allò relatiu al règim intern dels serveis de la seua direcció i resoldre 

els respectius expedients, quan no siga facultat privativa del conseller, secretari au-
tonòmic o subsecretari.

2. Dirigir i gestionar els serveis i resoldre els assumptes que li assigne el reglament 
orgànic de la conselleria o que el conseller o el secretari autonòmic encomane a 
incumbència seua.

3. Vigilar, fiscalitzar i supervisar el funcionament de totes les dependències al seu 
càrrec.

4. Proposar als seus òrgans superiors la resolució que estime procedent en as-
sumptes que siguen de la seua competència i la tramitació dels quals corresponga 
a la direcció general.

5. Establir el règim intern de les oficines que d’ells depenguen.
6. Elevar anualment als seus òrgans superiors un informe sobre el funcionament, 

cost i rendiment dels serveis als seu càrrec, proposant les modificacions que li assig-
nen les lleis, reglaments o òrgans superiors.

 

Article 71
El nivell administratiu està integrat per la resta d’unitats sota la dependència de les 

anteriors o directament del conseller amb caràcter excepcional.
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Article 72
El nivell administratiu s’organitzarà en subdireccions generals, servicis, seccions, 

unitats i negociats i quan calga podran establir-se altres unitats.

Article 73
1. En totes les conselleries, i en la Presidència, si convé, com a màxim òrgan de ni-

vell administratiu de cadascuna, hi haurà una única secretaria general administrativa, 
dependent de la subsecretaria.

2. Són funcions de la secretaria general administrativa prestar suport directe al 
titular de la subsecretaria, i sota la seua autoritat atendre tots els serveis generals 
del departament.
 

CAPÍTOL III
De l’organització territorial de les conselleries

Article 74
Territorialment l’organització de les conselleries s’estructura en serveis centrals, 

regulats al capítol anterior, i en serveis perifèrics.
Els serveis perifèrics seran l’expressió organitzativa del principi de desconcentració 

que ha de regir en l’activitat de l’administració de la Generalitat Valenciana.

Article 75
Els serveis centrals tenen competència sobre tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Article 76
Els serveis perifèrics tenen competències sols en el seu propi àmbit territorial 

als terminis establerts als articles 65 i 66 de l’Estatut d’autonomia de la Comu-
nitat Valenciana.

 

TÍTOL V
De la responsabilitat dels membres del Consell i de l’administració Pública de 
la Generalitat Valenciana

 

Article 77
La responsabilitat penal i civil del President de la Generalitat i dels membres del 

Consell s’exigirà davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 
o, si és el cas, davant el Tribunal Suprem.



Article 78
Les responsabilitats d’ordre penal i civil de les autoritats i funcionaris de la Genera-

litat Valenciana seran exigides d’acord amb allò previst en les disposicions generals 
de l’Estat en la matèria, amb l’excepció que les referències al Tribunal Suprem s’en-
tendran fetes al Tribunal Superior de Justícia Valencià.

Article 79
La responsabilitat patrimonial de l’administració pública de la Generalitat Valen-

ciana serà exigible per tota lesió que com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics patesquen els ciutadans en qualsevol de llurs béns i drets llevat de 
casos de força major.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Primera
Queden derogades quantes normes d’igual o inferior rang s’oposen a la present.

Segona
Queda expressament derogat el Reglament de règim interior del Consell de la 
Generalitat Valenciana aprovat per Decret de 3 de desembre de 1982.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
S’autoritza el Consell per adoptar quantes disposicions reglamentàries precise 
l’aplicació i desenvolupament d’allò disposat en la present llei.

Segona
Per a allò no previst en aquesta llei seran d’aplicació les disposicions legals de 
l’Estat en la matèria, equiparant-se els òrgans per analogia de llurs funcions.

Tercera
La present llei entrarà en vigor el dia de la seua publicació al Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana.
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Llei 6/2002, de 2 d’agost, d’Estatut dels Expresidents 
de la Generalitat Valenciana

PREÀMBUL

Aquesta llei pretén reconèixer el paper que correspon a les persones que han 
servit la Comunitat Valenciana com a titulars de la més alta magistratura de la Gene-
ralitat, d’acord amb el nostre Estatut d’autonomia i, coherentment, regula l’estatus 
dels qui han tingut tan altes responsabilitats. Hom pretén així garantir que els expre-
sidents de la Generalitat puguen atendre les seues necessitats de presència social 
d’acord amb la dignitat i el decòrum de les altes funcions exercides.

Tot i que l’estatut dels expresidents de la Generalitat no està contemplat en la  
Llei 5/1983, de govern valencià, es considera convenient la seua regulació, igual que 
s’ha fet a altres comunitats i institucions.

El reconeixement de la figura de l’expresident de la Generalitat està reservat als 
presidents elegits per les Corts Valencianes en la forma establerta en la Llei 5/1982, 
d’1 de juliol, d’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, des de la seua pri-
mera legislatura.

 
Article 1
Els presidents de la Generalitat gaudiran, a partir del moment del cessament, de la 

consideració, l’atenció i el suport deguts als qui han ocupat aquest càrrec.

Article 2
1. Els expresidents de la Generalitat tindran tractament vitalici de Molt Honora-

ble Senyor o Senyora i ocuparan el lloc protocol·lari que els corresponga segons la 
normativa vigent.

2. En els desplaçaments fora del territori de la Comunitat Valenciana els expresi-
dents podran tenir el suport dels serveis que la Generalitat hi tinga establerts, com 
les oficines de la Generalitat a Madrid i Brussel·les, i d’altres semblants que hi haja o 
que en el futur pogueren establir-s’hi.

Article 3
1. El Consell de la Generalitat posarà a disposició dels expresidents de la Genera-

litat els mitjans necessaris per al sosteniment d’una oficina de suport, que comptarà 
amb els recursos següents:

a) Dos llocs de treball amb funcions d’assessorament i una plaça de conductor, 
que seran ocupats a proposta de l’expresident i que dependran orgànicament 
de la Presidència de la Generalitat. El personal que ocupe els llocs esmentats 
tindrà la consideració de personal eventual i, si fóra personal al servei de la 
Generalitat, quedarà en la situació administrativa que legalment corresponga.
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b) Un local adequat per a la instal·lació de l’esmentada oficina, la dotació pressupos-
tària per al seu funcionament ordinari i un automòbil del parc mòbil de la Generalitat.

2. El Consell de la Generalitat, a través del departament competent, adoptarà les 
actuacions que calguen per preservar la seguretat personal dels expresidents i els 
dotarà dels serveis de seguretat que es consideren necessaris.

 
Article 4
1. Els expresidents de la Generalitat Valenciana seran membres nats del Consell 

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana durant un termini de quinze anys, quan 
hauran exercit el càrrec de president per un període igual o superior a una legislatura 
completa. En la resta de casos, seran membres nats del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana per un període igual al temps que hauran exercit el càrrec 
de president, amb un mínim de dos anys.

2. La condició de membre nat del Consell Jurídic Consultiu serà incompatible amb 
l’exercici de qualsevol lloc de responsabilitat executiva en les administracions públi-
ques i quan concórreguen els supòsits d’incompatibilitat legalment establerts.

3. Quan els membres nats passen a ocupar llocs que resulten incompatibles, mentre 
perdure aquesta situació quedaran suspesos els terminis prevists en l’apartat primer.

4. En tot cas, la percepció de les retribucions corresponents a la condició de mem-
bre nat del consell serà incompatible amb la d’altres retribucions per l’exercici de 
qualsevol càrrec públic.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Als efectes d’aquesta llei, es consideraran presidents de la Generalitat els qui ha-
gen estat elegits des de la primera legislatura de les Corts Valencianes.

DISPOSICIONS FINALS

Primera 1

Es modifica l’article 3 de la Llei 10/1994, de Creació del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:

«Article 3. Composició del Consell
1. El Consell Jurídic Consultiu està constituït pel president, els consellers nats 
i un nombre de quatre consellers electes. Serà assistit per la Secretaria Gene-
ral, que actuarà amb veu però sense vot.
2. El president o la presidenta, i els consellers electes seran nomenats per un 
període de cinc anys, i podran ser confirmats fins a un màxim de tres períodes.

1 Aquest text ha sigut modificat en la Llei 10/1994, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, 
en aplicació de la Llei 11/2018, de 21 de maig, de modificació de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
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3. Els consellers nats exerciran les seues funcions amb els límits temporals esta-
blerts en l’article 4 de la Llei reguladora de l’estatut dels expresidents. Actuaran 
amb veu però sense vot, i no es computarà, en l’article 13.1 de la Llei 10/1994, 
de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana».

En la resta, els serà d’aplicació el que preveu l’esmentada Llei 10/1994, de crea-
ció del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, excepte el que dis-
posa l’article 4, paràgraf segon i l’article 6.4.

Segona 2

Es modifica l’article 6.3 de la Llei 10/1994, de creació del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana, i l’esmentat punt 3 queda redactat en els termes següents:

«3. El president o la presidenta i els membres del Consell estaran sotmesos al 
règim d’incompatibilitats establert amb caràcter general per als alts càrrecs de 
l’administració, llevat de les activitats docents i investigadores.
Els membres del Consell Jurídic Consultiu no participaran en les deliberacions 
dels temes sobre els quals s’haja d’emetre informació en el cas que afecte 
directament la seua activitat i interessos.
El president o la presidenta del Consell i els membres electius seran incompa-
tibles amb qualsevol mandat representatiu, càrrec polític o administratiu i amb 
l’exercici de funcions directives d’un partit polític, sindicat o associació patronal».

Tercera
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana.

2 Aquest text ha sigut modificat en la Llei 10/1994, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, 
en aplicació de la Llei 11/2018, de 21 de maig, de modificació de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
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Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes

PREÀMBUL

L’article 591 de la Llei orgànica 5/1982, de primer de juliol, de l’Estatut d’autono-
mia de la Comunitat Valenciana, atribueix el control econòmic i pressupostari de la 
Generalitat Valenciana a la Sindicatura de Comptes, i remet a les Corts Valencianes 
la facultat de fixar-ne per llei la composició i les funcions, sense perjudici del que 
estableix la legislació de l’Estat.

El precedent històric d’aquesta Sindicatura de Comptes, que avui naix, és l’ofici de 
Mestre Racional creat, com a institució única per a tots els territoris que conformaven 
la Corona d’Aragó, per Pere el Gran l’any 1283 en un intent d’espentar la racionalit-
zació de l’estructura politicoadministrativa de la Corona.

La institució del Mestre Racional tenia assignades les funcions de previsió, direcció 
i control últim de l’administració financera reial, tot destacant-ne la fiscalització de la 
gestió financera.

Alfons el Magnànim va dirigir l’ofici, en nomenar un mestre racional en cadascun 
dels territoris integrats en la Corona d’Aragó, encara que sotmesos al poder reial. 
D’aquesta manera apareix a València, com a figura pròpia, el Mestre Racional de la 
Cort del Rei.

Malgrat aquest sometiment al poder reial, les Corts Valencianes aconseguiren 
d’influir en la normativa reguladora de l’Ofici, tot configurant-lo amb característiques 
pròpies.

Aquesta Llei recull en el text els principis establits en la Declaració de Lima de 
1977, aprovada per l’Assemblea Plenària de l’Organisme Internacional d’Entitats 
Fiscalitzadores Superiors, integrat en les Nacions Unides, declaració que ha estat 
considerada com la carta magna de les entitats fiscalitzadores de tot el món.

La preocupació primordial d’aquesta llei no ha estat només definir les competèn-
cies de la Sindicatura de Comptes, sinó també l’àmbit d’aplicació, que no pot ser 
altre que aquell al qual s’estenga el sector públic valencià. En l’article primer, en 
delimitar aquest àmbit, s’han salvat, de manera expressa, les competències del Tri-
bunal de Comptes, i també les que poden correspondre als altres òrgans de control 
de l’administració estatal, si d’aquesta manera s’estableix per la legislació de l’Estat.

Cohonestar la facultat de fiscalització de la sindicatura sobre les entitats locals, 
amb la indubtable potestat fiscalitzadora que sobre elles té l’Estat i l’autonomia que 
aquelles tenen reconeguda constitucionalment, ha estat un aspecte estudiat amb 
molt de deteniment, atenent-ne la delicadesa i dificultat. Aquesta dificultat ha estat 
salvada per una doble via: d’una banda, amb la limitació de la potestat de control 

1 Actual article 39 de l’Estatut d’autonomia, després de la reforma aprovada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril.
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de la sindicatura en aquella part de la gestió financera local que siga compresa en 
l’àmbit que naix de l’estructura autonómica que la Constitució confereix a l’Estat, i 
de l’altra, amb el reconeixement exprés de les entitats locals com a òrgans compe-
tents per adoptar les mesures oportunes, atesos els informes o dictàmens que, com 
a resultat de l’exercici de la funció fiscalitzadora, siguen emesos per la sindicatura.

Cal remarcar el coneixement de la independència funcional de la institució, a fi de 
dotar-la de la necessària llibertat per tal de garantir el millor i més lliure desplega-
ment de les seues funcions, sense que això puga impedir la declaració de dependèn-
cia orgànica de les Corts Valencianes, davant les quals han de retre els informes i, en 
última instància, respondre de la seua actuació. El reconeixement de la competència 
per a elaborar i aprovar l’avantprojecte del seu pressupost, i la potestat per a regular 
tot allò que efecte el govern, l’organització i el règim intern del personal al seu servei 
concorde amb l’esmentada independència funcional.

Encara que, per imperatiu de l’Estatut d’autonomia a la Sindicatura de Comptes 
només li correspon l’exercici de les funcions fiscalitzadores, en funció de la col·la-
boració que ha d’existir entre les distintes administracions públiques, hom preveu 
la instrucció, per la institució valenciana, del procediments jurisdiccionals pertinents 
per a l’enjudiciament de la responsabilitat comptable, sempre que el Tribunal de 
Comptes ho delegue.

Queden establides les funcions que correspon d’exercir a la Sindicatura de Comp-
tes i els mecanismes necessaris per a l’eficaç exercici d’aquestes, destacant-ne la 
facultat d’accedir a tots els expedients i documents relatius a la gestió que fiscalitza; 
la possibilitat de requeriment comminatori a les persones obligades a col·laborar 
en el desplegament de les funcions i la lliure iniciativa fiscalitzadora. Igualment, s’ha 
regulat la funció assessora i el dret de petició que correspon a les Corts Valencianes 
al Consell, i si s’escau, a les entitats locals.

Important és la regulació dels Organs de gestió i també les competències as-
signades a cadascun. En aquest punt s’ha pretès conjugar l’eficàcia en l’assoliment 
dels objectius amb l’economia dels mitjans. D’aquesta manera s’ha considerat adient 
dotar la figura del síndic major, independentment de l’exercici de la representació 
de la sindicatura davant de qualsevol instància, d’un gran nombre de competències 
que agilitzen la gestió de l’organ. La mateixa línia s’ha seguit amb els síndics i amb 
la resta dels òrgans de la sindicatura.

L’austeritat fonamenta la determinació del nombre de síndics que han de ser ele-
gits per les Corts Valencianes, fixat en tres, entre els quals s’ha de designar el síndic 
major, facultat aquesta atribuïda al President de la Generalitat.

S’ha jutjat adient amb els interessos públics establir la incapacitat per a accedir al 
càrrec de síndic de les persones que durant l’any anterior a la data de l’elecció hagen 
exercit càrrecs la gestió econòmica dels quals haja de ser fiscalitzada per la sindica-
tura, i es declara la incompatibilitat amb l’exercici de qualsevol altra activitat que no 
siga l’administració del patrimoni propi, entre altres coses, per tal de salvaguardar 
la independència necessària que podria trencar-se en el cas que hi hagen interessos 
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particulars contraposats als públics. També s’estableix el principi de responsabilitat 
disciplinària, la qual serà regulada per les normes de règim interior, encara que la 
competència per a acordar la separació de càrrec correspondrà, en tots els supòsits, 
a les Corts Valencianes.

La Sindicatura de Comptes, pel principi de respecte a la independència funcional, 
té atribuïda la selecció de personal al seu servei, i s’estableixen els sistemes per a 
garantir els principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. D’altra 
banda, hi ha prioritat per a l’accés del personal pertanyent a les administracions 
públiques que, per reorganitzacions administratives o per qualsevol altra causa, que-
den sense funcions específiques en els seus llocs de treball sempre que tinguen la 
capacitat suficient per a exercir les funcions pròpies de l’òrgan; amb això es pretén 
coadjuvar a la millor racionalització de la despesa pública.

Finalment s’han establit els terminis per a l’elecció dels síndics i del síndic major, i 
per al lliurament a les Corts Valencianes d’un projecte de normes de règim interior. 
El Consell, per la seua banda, haurà de tramitar l’oportú projecte de llei de crèdit 
extraordinari per a dotar suficientment les despeses de la Sindicatura de Comptes 
durant el primer exercici econòmic de funcionament.

 
 
TÍTOL I
Competències i àmbit d’aplicació i funcions

CAPÍTOL I
Competències i àmbit d’aplicació

Article 1. Definició i integració orgànica
La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual correspon, amb la màxima iniciativa i 

responsabilitat, el control extern econòmic i pressupostari de l’activitat financera del 
sector públic valencià, i dels comptes que la justifiquen. Tot això sense perjudici del 
que estableix la legislació de l’Estat.

La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament de les Corts Valencianes, encara 
que gaudeix de total independència funcional per al millor compliment de les seues 
finalitats.

Article 2. L’objecte de la fiscalització
U. El sector públic valencià, a l’efecte d’aquesta llei, està integrat per:

a) L’administració de la Generalitat.
b) L’administració local de la Comunitat Valenciana.
c) Les universitats públiques valencianes.
d) Els organismes, les entitats, les societats mercantils, les fundacions de sector pú-
blic, els consorcis i, en general, tota persona jurídica de qualsevol modalitat admesa 
en dret que, de forma directa o indirecta, es trobe en alguna d’aquestes situacions:
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– Que estiga participada o finançada majoritàriament per la Generalitat, per les 
entitats locals i/o per les universitats públiques valencianes, o si la seua parti-
cipació minoritària sumada implica, en un mateix ens, participació majoritària.
– Que la Generalitat, les entitats locals i/o les universitats públiques valencianes 
controlen la seua gestió o nomenen a més de la meitat dels membres del seu 
òrgan d’administració, direcció o vigilància.
– Que la legislació pressupostària que li siga aplicable la integre en el sector públic.
e) Altres entitats que determinen les lleis que emanen de les Corts.
f) Les institucions de la Generalitat previstes en l’Estatut d’autonomia.

Dos. Correspon també a la Sindicatura de Comptes la fiscalització de les sub-
vencions, aportacions al finançament d’entitats, entregues dineràries sense contra-
prestació, crèdits, avals, convenis, patrocinis i altres ajudes de les entitats a què es 
refereix l’apartat anterior percebudes per persones físiques o jurídiques. De forma 
particular, les caixes fixes de les entitats relacionades en l’apartat u d’aquest article.

Tres. Correspon, així mateix, a la Sindicatura de Comptes el control extern de tota 
ajuda, qualsevol que siga la seua naturalesa, que amb càrrec als seus pressupostos 
atorguen els ens del sector públic valencià a persones físiques, institucions o entitats 
del sector privat.

Quatre. Correspon, així mateix, a la Sindicatura de Comptes el control dels partits polí-
tics, les coalicions o agrupacions d’electors exclusivament pel que fa a la gestió de subven-
cions i/o assignacions per a gastos electorals procedents dels pressupostos de la Generalitat.

Article 3. La independència funcional de la Sindicatura de Comptes
D’acord amb la independència funcional, correspon a la Sindicatura de Comptes 

l’exercici de les competències següents:
U. L’elaboració i l’aprovació del projecte del seu pressupost, el qual s’integrarà, 

una vegada tramitat i aprovat pels òrgans competents, en el pressupost de la Gene-
ralitat Valenciana com a secció independent.

Dos. La regulació de tot allò que efecte al seu govern i organització, d’acord amb 
els crèdits pressupostaris autoritzats per les Corts Valencianes per a aquestes finalitats.

Tres. La regulació del règim intern del seu personal, sense perjudici de les normes 
generals que hi siguen aplicables.

Article 4. Relacions de la Sindicatura amb tercers
U. La Sindicatura de Comptes pot sol·licitar a qualsevol persona física o jurídica 

que haja rebut fons públics del sector públic recollits en aquesta llei la informació 
referida exclusivament a la destinació d’aquests cabals públics, a l’efecte de compro-
var i emetre opinió sobre el compliment dels criteris de concessió.

Dos. La Sindicatura de Comptes, per a complir les tasques que té encomanades i 
en l’àmbit que li és propi, pot sol·licitar col·laboració, assistència i intercanvi d’infor-
mació de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana. Els termes d’aquesta col·laboració han d’establir-se mitjançant plans i 
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programes conjunts, convenis i protocols de col·laboració funcional, en el marc de 
la normativa aplicable.

Tres. L’òrgan que rep una petició de col·laboració de la Sindicatura de Comptes està 
obligat a justificar-ne la recepció i a atendre-la en el termini assenyalat, llevat que hi haja 
impossibilitat de fer-ho. En darrer últim cas, ha de raonar-ho degudament quan justifica 
la recepció de la petició i ha d’indicar el termini que necessita per a poder atendre-la.

CAPÍTOL II
Funcions

Article 5. Relacions amb el Tribunal de Comptes de l’Estat
U. Sense perjudici de les seues competències, les actuacions que resulten de 

l’exercici de les funcions fiscalitzadores de la Sindicatura de Comptes seran remeses 
per aquesta al Tribunal de Comptes.

Dos. Quan aquestes actuacions siguen referides a les entitats locals o a qualsevol 
de les institucions dependents d’aquestes, esmentades en l’apartat u, lletra d, de 
l’article 2 d’aquesta llei, la Sindicatura de Comptes els en remetrà còpia, i correspon-
drà als òrgans competents d’aquelles l’adopció de les mesures escaients, d’acord 
amb el contingut dels informes o de les memòries remesos.

Tres. Per delegació del Tribunal de Comptes podran ser instruïts, per la Sindicatura 
de Comptes, els procediments jurisdiccionals pertinents per a l’enjudiciament de 
la responsabilitat comptable en què poden incórrer els qui tinguen a càrrec seu la 
recaptació, l’administració o el maneig o custòdia de cabals o efectes públics. En cas 
de delegació, actuarà com a delegat instructor un lletrat de la Sindicatura de Comp-
tes, que serà designat pel Consell.

Article 6. Funcions de la Sindicatura de Comptes
Són funcions de la Sindicatura de Comptes:
U. Per delegació de les Corts:

a) La fiscalització o control extern de la gestió economicofinancera del sector 
públic valencià i dels seus comptes.
b) Conèixer les auditories realitzades a les entitats fiscalitzades.
En l’exercici de les seues funcions de fiscalització, la Sindicatura de Comptes podrà 
accedir als papers de treball i als documents de suport que hagen servit de base a 
qualsevol informe d’auditoria del sector públic valencià realitzat per auditors privats.
c) Totes les funcions que, d’acord amb l’ordenament jurídic, siguen convenients 
per a assegurar adequadament el compliment dels principis financers, de legali-
tat, d’eficàcia, d’economia i de transparència, exigibles al sector públic, així com 
la sostenibilitat ambiental i la igualtat de gènere.

Dos. L’assessorament a les Corts en les matèries pròpies de la seua competència, 
que podrà fer-se extensiu als seus comptes anuals, d’acord amb la normativa pròpia 
de la institució parlamentària.
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Article 7. Funció fiscalitzadora
L’exercici de la funció fiscalitzadora la realitzarà la Sindicatura de Comptes pels 

mitjans següents:
a) Fiscalització dels comptes generals anuals de la Generalitat i de les entitats 
que integren el sector públic valencià, a l’efecte d’aquesta llei.
En el cas que s’incomplisquen els terminis establits en els apartats dos de l’arti-
cle 9 i u de l’article 10 per a presentar els comptes en aquesta sindicatura, caldrà 
ajustar-se al que disposa l’apartat dos de l’article 11 d’aquesta llei, en relació 
amb els qui estiguen obligats legalment o estatutàriament a retre comptes.
b) L’emissió d’informes, memòries, dictàmens i altres documents adients per al 
compliment d’aquesta funció.
c) Per al desenvolupament de les seues funcions, la Sindicatura de Comptes 
podrà utilitzar tots els mitjans adequats per a la consecució dels seus objectius, 
inclosos els de caràcter informàtic i la contractació d’experts. El Consell també 
podrà contractar amb empreses consultores o d’auditoria per al compliment del 
seu programa anual d’actuació.

Article 8. Sotmetiment al principi de legalitat, valors i principis ètics i jurídics
U. Tant els membres del Consell com el personal de la sindicatura desenvoluparan 

les seues funcions d’acord amb aquesta llei, la resta de la normativa aplicable i els 
valors i els principis ètics d’integritat, independència i objectivitat, competència i 
diligència professional i confidencialitat.

El Consell desenvoluparà aquests principis i aprovarà un codi ètic de la sindicatura ba-
sat en el codi d’ètica de l’Organització Internacional d’Entitats Fiscalitzadores Superiors.

Dos. Els informes de fiscalització, des que comencen a elaborar-se fins que se 
n’envia la versió definitiva a les Corts o, si és el cas, a l’ens fiscalitzat, tenen caràcter 
reservat. Una vegada s’envien, seran publicats per la Sindicatura de Comptes ma-
teixa en la seua seu electrònica.

Tres. Els membres del Consell i el personal al servei de la Sindicatura de Comptes 
hauran de mantenir i garantir la confidencialitat de la informació utilitzada en el curs 
de les seues actuacions. Les dades relatives als ens fiscalitzats obtinguts en l’exercici 
de les seues funcions no podran ser utilitzats per a fins aliens a la fiscalització.

Aquesta informació no haurà de ser facilitada a tercers ni utilitzada en profit propi 
ni de tercers, i estarà sotmesa a les lleis que regulen el dret a la informació i, llevat 
que una llei establisca expressament el contrari, no es facilitarà accés a tercers als 
papers de treball ni a la informació que tinga caràcter auxiliar o de suport, com ara la 
continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns 
entre òrgans de la Sindicatura de Comptes o amb altres entitats.

Quatre. Les normes de fiscalització que aprove el Consell per a la seua incorporació 
al manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes es basaran en els principis 
fonamentals de fiscalització del sector públic (ISSAI-ES) o en els principis i normes 
que puguen substituir-los.
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Article 9. Contingut de l’informe i regles per a tramitar la fiscalització de la Generalitat
U. Per a la fiscalització dels comptes generals de la Generalitat, aquests hauran de 

ser presentats, per la conselleria competent en matèria d’hisenda, abans del 30 de 
juny de l’any següent a l’exercici econòmic a què corresponguen, davant la Sindica-
tura de Comptes, que els examinarà i els fiscalitzarà.

Prèviament a la remissió a què es refereix el paràgraf anterior, el Consell en ple 
els aprovarà.

Dos. La fiscalització, així com l’emissió i l’enviament a les Corts de l’informe corres-
ponent, s’han de realitzar abans del 31 de desembre del mateix any, a fi que aquestes, 
a la vista de l’informe, puguen pronunciar-se sobre el compte general de la Gene-
ralitat, que prèviament haurà aprovat el Consell en el termini referit en el punt u 
d’aquest article.

Tres. Els informes referents als comptes generals hauran de pronunciar-se, ne-
cessàriament, sobre els punts següents:

a) Determinar si la informació financera i pressupostària es presenta adequada-
ment, d’acord amb els principis comptables que s’hi apliquen.
b) Determinar si s’ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons públics.
c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris 
s’ha desenvolupat de forma econòmica i eficient.
d) Avaluar el grau d’eficàcia en l’èxit dels objectius previstos.

Els informes hauran de contenir, si és el cas, un detall succint de les infraccions, 
els abusos o presumptes irregularitats que s’hi hagen observat. Es podran establir 
instruments de coordinació i col·laboració amb la Fiscalia del Tribunal de Comptes, 
a fi de facilitar la realització per aquesta de les actuacions que siguen procedents en 
exercici de les seues funcions.

Quatre. Les Corts podran demanar a la Sindicatura de Comptes ampliacions so-
bre aspectes concrets de la fiscalització realitzada, així com formular resolucions a fi 
de fer executiu l’informe.

Cinc. Les resolucions que adopten les Corts hauran de ser publicades en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana.

Article 10. La fiscalització dels comptes de les entitats locals
U. A l’efecte del que preveuen els articles 1 i 2 d’aquesta llei, les entitats locals hau-

ran de presentar els seus comptes generals a la Sindicatura de Comptes, dins del ter-
mini general establit en la legislació bàsica estatal reguladora de les hisendes locals.

Dos. Les entitats incloses en l’article 2 d’aquesta llei que no integren els seus 
comptes en els comptes generals de la Generalitat ni en els d’alguna entitat local, 
hauran de presentar els comptes a la Sindicatura de Comptes, abans del 30 de juny 
de l’any següent al de l’exercici econòmic a què corresponguen, llevat que una nor-
ma legal establisca un altre termini.

Tres. Els informes de fiscalització que emeta la Sindicatura de Comptes seran tra-
mesos a les entitats respectives. Els terminis per a la realització de les fiscalitzacions i 
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l’emissió dels informes seran fixats discrecionalment per la Sindicatura de Comptes, 
excepte disposició legal en contra.

Quatre. Els informes emesos hauran de pronunciar-se, necessàriament, sobre els 
mateixos punts que s’expressen en l’apartat tres de l’article anterior.

Article 11. Mitjans d’informació per a l’exercici de la funció fiscalitzadora 
i conseqüències derivades de l’obstrucció a l’exercici de l’activitat fiscalitzadora
U. En el desenvolupament de la seua funció fiscalitzadora, la Sindicatura de Comp-

tes està facultada per a:
a) Accedir a tots els expedients i documents de qualsevol classe relatius a la ges-
tió del sector públic valencià, incloent-hi les bases de dades electròniques en 
què s’arxiven, així com per a demanar, als que estiguen sotmesos al seu control, 
tots els escrits, informes o aclariments orals que considere necessaris.
b) Decidir, en cada cas, la realització del control en la seu dels departaments 
controlats o en la seu de la mateixa Sindicatura de Comptes.
c) Efectuar les comprovacions que considere oportunes en relació amb els ac-
tius, passius, transaccions, processos, control intern, etcètera.
d) Verificar la seguretat i fiabilitat dels sistemes informàtics que suporten la infor-
mació economicofinancera, comptable i de gestió.
e) Requerir a tota persona natural o jurídica, pública o privada, que haja mantin-
gut relacions de tipus econòmic amb les administracions públiques, les entitats 
pertanyents al sector públic, els perceptors de subvencions públiques o qualse-
vol persona o entitat prevista en l’article 2 d’aquesta llei, perquè complisca amb 
l’obligació de proporcionar qualsevol classe de documents, dades, informes o 
antecedents, deduïts directament de les relacions esmentades, sempre que si-
guen de transcendència per a l’exercici de la funció fiscalitzadora; en tot cas, 
els membres del Consell de la sindicatura i el personal d’aquesta que conega o 
accedisca a aquestes dades, quedaran subjectes al deure de secret.
f) Demanar tots els informes o objeccions de la intervenció general o intervenció 
delegada corresponents al període de fiscalització en curs.

Dos. La no-remissió de la informació sol·licitada, o l’incompliment dels terminis 
fixats per la Sindicatura de Comptes, podrà donar lloc a l’adopció, per part d’aques-
ta, de les mesures següents:

a) Comunicació al Consell o, si és el cas, a l’entitat local interessada, de l’in-
compliment, amb requeriment comminatori, per escrit, als obligats a col·laborar.
b) Concessió d’un nou termini peremptori. En aquest requeriment s’indicarà el 
termini per a complir i la quantia de la multa que, en cas d’incompliment, s’es-
time procedent.
c) Comunicació simultània de l’incompliment.

Si no és satisfet el requeriment en el termini peremptori concedit, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes podrà imposar una multa coercitiva al personal o autoritats 
responsables d’atendre aquella obligació en les entitats a què es refereix l’apartat u 
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de l’article 2, així com als particulars o representants legals de les persones jurídiques 
objecte del requeriment.

Les quanties de les multes seran d’un mínim de 600 euros per la primera vegada i d’un 
màxim de 6.000 euros en cas de reincidència. En tot cas, es tindran en compte la inten-
cionalitat, els mitjans materials i personals disponibles i la resta de criteris de graduació 
que a aquest efecte puguen determinar-se en el reglament de funcionament intern de 
la Sindicatura de Comptes. Aquestes quanties seran actualitzades per a cada exercici en 
les corresponents lleis de pressupostos generals de la Generalitat Valenciana.

Tres. Sense perjudici de tot això, sempre que en l’exercici de les seues funcions la 
Sindicatura de Comptes trobe qualsevol classe d’obstrucció que dificulte o impedis-
ca el seu desenvolupament, n’informarà les Corts; així mateix, informarà les Corts de 
tots els conflictes que puguen plantejar-se en relació amb el desenvolupament de 
les seues facultats i atribucions.

Article 12. Col·laboració de la Sindicatura amb els òrgans i entitats controlades
U. En l’exercici de la seua funció fiscalitzadora la Sindicatura de Comptes propo-

sarà les mesures que considere que han d’adoptar-se per a la millor gestió econo-
micoadministrativa del sector públic valencià, així com aquelles més idònies per a 
aconseguir un control més eficaç d’aquest.

Dos. La Sindicatura de Comptes comunicarà, als organismes controlats i al repre-
sentant legal de l’òrgan, entitat o empresa requerida, el resultat d’aquest, i aquests 
estan obligats dins dels terminis concedits a respondre i informar la Sindicatura de 
Comptes de les mesures adoptades.

Tres. La Sindicatura de Comptes informarà les Corts del grau de compliment de les 
seues obligacions de control i de les recomanacions efectuades als organismes i els 
ens controlats, d’acord amb el programa anual d’actuació.

Article 13. Relació de la Sindicatura amb les Corts
U. La Sindicatura de Comptes ha d’elaborar i trametre a les Corts una memòria 

anual de les seues actuacions, la qual, basant-se en l’exercici de la seua funció fisca-
litzadora, podrà incorporar suggeriments amb vista a millorar la gestió del sector pú-
blic valencià i també per a aconseguir-ne una major eficàcia, transparència i control, 
quan puguen servir a l’acció legislativa de les Corts.

Dos. A l’efecte de l’exercici de les funcions parlamentàries, els diputats i diputades 
tindran la facultat de demanar els informes previs que servisquen d’antecedent i fo-
nament dels informes, memòries i dictàmens emesos en exercici de les funcions de 
la sindicatura, en els termes del Reglament de les Corts.

Article 14. Funció d’assessorament a les Corts
La funció d’assessorament a les Corts Valencianes serà exercida a requeriment 

d’aquestes, i la Sindicatura de Comptes podrà sol·licitar, de qualsevol òrgan del sec-
tor públic, els antecedents necessaris per al compliment de la seua comesa.
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Article 15. La iniciativa d’ofici
U. La iniciativa fiscalitzadora, en l’àmbit de les seues competències, correspon a la 

Sindicatura de Comptes, que actua com a comissionada de les Corts.
Dos. L’emissió d’informes, memòries o dictàmens es podrà realitzar, així mateix, a 

requeriment de les Corts, del Consell, a instància de les entitats locals, o en compli-
ment del programa anual d’actuació aprovat per la sindicatura mateixa.

Tres. La sol·licitud d’informació per part de les Corts correspon al ple d’aquestes.
També estan facultades per a sol·licitar informes, memòries o dictàmens les comis-

sions d’investigació de les Corts, sempre que l’acord de petició s’aprove per majoria 
simple dels membres que, al seu torn, representen, almenys, la tercera part dels 
membres de la comissió respectiva.

Quatre. Les peticions per part del Consell tindran caràcter excepcional i l’emissió 
de la informació sol·licitada estarà supeditada a l’aprovació prèvia de la Mesa de les 
Corts, oïda la Junta de Síndics.

Cinc. Les peticions de les entitats locals tindran caràcter excepcional i estaran con-
dicionades a l’aprovació prèvia de la sol·licitud d’informació pel ple de l’entitat res-
pectiva.

Sis. La Sindicatura de Comptes ha de realitzar l’activitat de control d’acord amb un 
programa anual d’actuació, confeccionat per ella mateixa i amb l’execució del qual 
puga formar-se un judici suficient sobre la qualitat i la regularitat de la gestió econo-
micofinancera del sector públic valencià. Aquesta activitat no podrà veure’s afectada 
pel dret de petició que correspon a les Corts, al Consell i a les entitats locals.

Article 16. Tramitació de la fiscalització
Conclosa la fiscalització, amb l’abast i el contingut establits en aquesta llei, s’ac-

tuarà de la manera següent:
U. L’auditor o auditora cap de l’equip redactarà un projecte d’informe o memòria 

que presentarà al síndic o síndica responsable de la fiscalització.
Dos. El síndic o síndica responsable, basant-se en el projecte redactat per l’auditor, 

elaborarà un esborrany d’informe o memòria.
Aquest esborrany, del qual tindrà coneixement el Consell de la Sindicatura, serà 

tramès pel síndic o síndica a l’ens fiscalitzat perquè hi presente, si escau, les al·lega-
cions que considere pertinents en el termini que s’assenyale a aquest efecte.

Tres. Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini sense que se’n formulen, 
el síndic o síndica elaborarà l’informe o memòria, el qual, juntament amb el projecte, 
l’esborrany i les al·legacions, elevarà al síndic o síndica major.

Quatre. La documentació esmentada estarà a disposició de tots els membres del 
Consell, que podran sol·licitar els aclariments que estimen necessaris.

Cinc. Correspon al Consell l’aprovació dels informes, de les memòries i de la resta 
de documents en què es materialitze el resultat de la funció fiscalitzadora.
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TÍTOL II
Dels òrgans de la Sindicatura

CAPÍTOL I
Òrgans

Article 17. Òrgans de la Sindicatura
Són òrgans de la Sindicatura de Comptes:

a) El síndic o síndica major.
b) El Consell.
c) Els síndics o síndiques.
d) La Secretaria General.
e) Els auditors o auditores.

CAPÍTOL II
Competències i funcions dels òrgans

Article 18. Funcions del síndic o síndica major
Corresponen al síndic o síndica major les funcions següents:

a) Representar la Sindicatura de Comptes davant de qualsevol instància.
b) Convocar i presidir el Consell de la sindicatura d’acord amb l’ordenament jurídic 
i decidir, amb vot de qualitat, els empats que puguen produir-se en les resolucions.
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell.
d) Assignar de manera equitativa als síndics o síndiques les tasques a desenvo-
lupar en el seu àmbit de competència, així com a la resta dels òrgans, d’acord 
amb els programes d’actuació aprovats anualment.
e) L’assignació al síndic o síndica de les actuacions relatives a les peticions efec-
tuades d’acord amb l’article 15 d’aquesta llei.
f) Posseir la direcció superior de tot el personal al servei de la sindicatura i exigir 
el compliment exacte i diligent dels serveis.
g) Exercir la inspecció superior dels serveis propis de la Sindicatura de Comptes, 
assegurar-ne la coordinació, l’eficàcia i el bon funcionament, adoptar les mesu-
res que, en cada cas, considere necessàries i designar els funcionaris necessaris 
dins de les previsions de la relació de llocs de treball.
h) La correcció dels funcionaris propis a què corresponga sancionar com a con-
seqüència de la incoació i tramitació d’expedients disciplinaris, llevat que com-
porten la separació o la destitució del servei.
i) Ordenar la despesa i reconèixer les obligacions d’acord amb el pressupost 
aprovat i ordenar els pagaments corresponents, així com autoritzar els docu-
ments que formalitzen els ingressos.
j) Autoritzar la contractació de béns, serveis, subministraments i altres presta-
cions necessàries per al funcionament de la sindicatura, sempre que el valor 
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estimat siga inferior a l’import establit en la legislació de contractes, per als 
contractes menors.
k) Vetlar per la correcta execució dels acords del Consell.
l) Autoritzar amb la signatura els informes, les memòries, els dictàmens o qualsse-
vol altres documents que siguen tramesos tant a les Corts, com al Consell, a les 
entitats locals o a qualsevol altra entitat fiscalitzada, així ho siguen en compliment 
de l’ordenament jurídic o per iniciativa pròpia.
m) Informar oralment les Corts, en aclariment o ampliació, sobre la documenta-
ció tramesa, bé per iniciativa pròpia o a requeriment d’aquelles.
n) Comunicar al president de les Corts la vacant d’algun síndic o síndica i, amb 
dos mesos d’antelació, la finalització del període per al qual van ser anomenats 
els síndics o síndiques.
o) Les pròpies del Consell, en cas d’urgència que no admeta la seua convoca-
tòria, al qual es donarà compte del que s’ha resolt per a, si escau, ratifica-ho.
p) Decidir els assumptes no atribuïts expressament a la competència d’altres 
òrgans de la Sindicatura de Comptes.

Article19. Funcions del Consell
Corresponen al Consell, com a òrgan suprem de la Sindicatura de Comptes, les 

funcions següents:
a) Aprovar totes les disposicions reglamentàries que calguen per a complir els 
fins que, a la Sindicatura de Comptes, encomane aquesta llei.
b) Aprovar el projecte de pressupost de la Sindicatura de Comptes, junt amb 
les bases d’execució adaptades a les seues característiques i la plantilla pres-
supostària, així com les modificacions de crèdits que calguen, en exercici de 
l’autonomia pressupostària reconeguda en aquesta llei.
c) L’oferta d’ocupació pública, la relació de llocs de treball i la selecció del per-
sonal al servei de la Sindicatura de Comptes, mitjançant proves o sistemes de 
selecció o de provisió prèviament aprovats, en exercici de l’autonomia de per-
sonal reconeguda en aquesta llei.
d) Determinar l’estructura i la quantia de les retribucions, d’acord amb el règim pre-
vist en el Reglament de la Sindicatura de Comptes i altres normes que s’hi apliquen.
e) Resoldre els expedients de compatibilitat del personal, amb un informe previ 
de la Secretaria General.
f) Exercir les competències en matèria de contractació de béns, obres, serveis i 
subministraments necessaris per al funcionament normal i el desenvolupament 
de les funcions pròpies de la sindicatura, que excedisquen les facultats concedi-
des en aquesta matèria al síndic o síndica major.
g) Autoritzar convenis o acords de col·laboració amb el Tribunal de Comptes, amb 
altres òrgans de control extern o amb qualsevol altre tipus d’entitat o institució.
h) Aprovar el programa anual d’actuació, on es contindran les previsions de les 
actuacions fiscalitzadores i els criteris que han d’observar els síndics o síndiques 
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i la resta de personal al seu servei en el desenvolupament de les seues funcions, 
que s’integraran en el manual de fiscalització publicat en la seu electrònica.
i) Emetre un informe anual sobre la gestió econòmica del sector públic valencià 
i els seus comptes i, si escau, de les mateixes Corts Valencianes.
j) Aprovar els informes, les memòries, els dictàmens i els altres documents ela-
borats per la resta d’òrgans de la Sindicatura de Comptes.
k) Informar les Corts i, si escau, els tribunals de justícia o els òrgans del ministeri 
fiscal sobre la manca de col·laboració reiterada o sobre l’obstrucció de l’accés a 
dades que impedisquen o dificulten l’exercici de les funcions pròpies.
l) Assessorar el síndic o síndica major en els afers que siguen de la seua compe-
tència exclusiva.
m) Nomenar i cessar el secretari general.
n) La destitució o la separació del servei del personal funcionari propi com a 
conseqüència de la incoació d’expedients disciplinaris.
o) Aprovar els comptes anuals i la memòria anual de les actuacions de la Sindi-
catura de Comptes.
p) Aprovar l’acta de les sessions.
q) Les que li encomane aquesta llei.

Article 20. Composició del Consell i règim jurídic de funcionament
U. El Consell, com a òrgan col·legiat de la Sindicatura de Comptes, estarà integrat 

pel síndic o síndica major, els síndics o síndiques i el secretari general. El Consell, el 
presidirà, en tot cas, el síndic o síndica major o qui legalment els substituïsca.

Dos. La constitució vàlida del Consell requerirà l’assistència d’un mínim de dos sín-
dics o síndiques, inclòs el síndic o síndica major, del secretari o la secretària general 
o dels que legalment substituïsquen aquests dos últims.

Tres. Els acords s’adoptaran per majoria de vots dels membres assistents i els empats es 
decidiran amb el vot de qualitat del síndic o síndica major quan, repetida la votació, es pro-
duïsca empat. El secretari o secretària general actuarà amb veu deliberant, però sense vot.

Quatre. Les reunions s’efectuaran amb la periodicitat que es preveja en el pro-
grama anual d’actuació amb un mínim d’una reunió trimestral i, en tot cas, quan ho 
considere necessari el síndic o síndica major o ho proposen dos dels membres.

Cinc. En els informes, les memòries, els dictàmens i qualssevol altres documents 
conseqüència de l’exercici de la funció fiscalitzadora que haja d’aprovar el Consell, 
podran formular-se vots particulars i s’hi incorporaran.

La intenció de formular un vot particular s’haurà d’expressar quan s’adopte l’acord 
i es farà constar en l’acta de la sessió. Es formalitzarà en el termini de cinc dies hàbils 
i es presentarà per escrit en la Secretaria General.

Article 21. Funcions dels síndics o síndiques
U. Corresponen als síndics o síndiques, com a òrgans d’investigació i control, les 

funcions següents:
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a) Dirigir el control extern de la gestió econòmica del sector públic valencià i 
dels seus comptes.
b) Elevar al síndic o síndica major els resultats de l’execució de les funcions 
pròpies del càrrec, així com les propostes i els suggeriments que consideren 
idonis per desenvolupar millor les tasques encomanades.
c) Realitzar els requeriments comminatoris a què es refereix l’apartat dos, lletra a, 
de l’article 11.
d) Les que els encomane el síndic o síndica major o els òrgans col·legiats de la 
sindicatura.

Dos. Com a caps immediats dels distints equips d’auditoria, corresponen als sín-
dics o síndiques les funcions següents:

a) Organitzar i dirigir les funcions pròpies de cada equip.
b) Vigilar el compliment del programa d’actuació anual, quan faça referència als 
seus equips respectius.
c) Autoritzar amb la seua firma tots els informes, les memòries, els dictàmens o 
qualssevol altres documents corresponga despatxar al Consell.
d) L’exercici de les facultats que es determinen en l’apartat u de l’article 11 d’aquest 
text legal conduents a la verificació de la gestió econòmica del sector públic valen-
cià i dels seus comptes, sense perjudici de la delegació de funcions concretes en 
l’auditor responsable, d’acord amb principis d’especialització i divisió del treball.
e) Exercir les altres atribucions que els assenyalen les disposicions de caràcter 
general i els acords dels òrgans de poder decisori de la sindicatura mateixa.

Article 22. Els auditors
Sota l’autoritat superior dels síndics o síndiques, d’acord amb principis d’especia-

lització i divisió de treball, correspon als auditors la direcció i l’exercici de les facultats 
que es determinen en l’apartat u de l’article 11 d’aquest text legal, que condueixen a 
la fiscalització de la gestió econòmica del sector públic valencià i dels seus comptes.

Article 23. La Secretaria General
U. La persona titular de la Secretaria General de la Sindicatura de Comptes haurà 

d’estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en dret i ostentar la condició 
de funcionari de carrera de qualsevol administració pública per a l’accés del qual es 
requerisca titulació superior amb una experiència mínima de cinc anys.

Dos. El secretari general de la Sindicatura de Comptes estarà subjecte a les mateixes 
causes d’inelegibilitat i incompatibilitat que es regulen per als síndics o síndiques.

Tres. Serà nomenat i separat pel ple del Consell de la Sindicatura de Comptes, 
que donarà compte d’això a la Mesa de les Corts.

Quatre. Són funcions pròpies de la Secretaria General l’organització i direcció 
dels serveis generals, així com l’assessorament general en matèries de contingut ju-
rídic o tècnic que es considere oportú per al millor compliment de les competències 
pròpies de la Sindicatura de Comptes.
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Cinc. Són funcions específiques del secretari o secretària general les següents:
a) Prestar assessorament jurídic al Consell, així com la redacció dels seus acords 
i actes.
b) Exercir directament, per delegació del síndic o síndica major, la direcció supe-
rior de tot el personal de la Sindicatura de Comptes.
c) La direcció de l’arxiu de documents.
d) Expedir els certificats d’actes, acords i documents custodiats per ell, amb el 
vistiplau del síndic o síndica major.
e) Actuar com a instructor en els expedients que se seguisquen amb relació al 
personal de la sindicatura i elevar al síndic o síndica major o al Consell la pro-
posta corresponent.
f) La comptabilitat i la gestió econòmica i pressupostària de la sindicatura, l’ela-
boració del projecte de pressupost i la formulació dels comptes anuals.
g) Totes les que li corresponguen en virtut d’aquesta llei i les que li puguen as-
signar el Consell i el síndic o síndica major.

Sis. En cas de vacant, llicència o malaltia del titular de la secretaria general, exer-
cirà accidentalment les seues funcions el lletrat de major antiguitat.

CAPÍTOL III
Dels síndics

Article 23 bis
L’elecció dels síndics o les síndiques establida en l’article anterior2 es farà tenint 

en compte el principi d’igualtat entre dones i homes en funció del seu mèrit i la seua 
capacitat.

A l’efecte d’aquesta llei, es considera que hi ha igualtat entre dones i homes quan 
hi haja una presència mínima del 33 % de dones.

Article 24. Elecció del síndic o síndica major3

U. Entre els síndics o síndiques electes les Corts triaran un síndic o síndica major 
per a un període de sis anys no renovable. L’elecció s’efectuarà, en votació secreta 
el mateix dia de la presa de possessió dels síndics i, si no és possible, el dia hàbil 
següent. Resultarà elegit, en primera votació, qui obtinga la majoria absoluta i, si no 

2 L’incís «en l’article anterior» a què fa referència aquest precepte correspon a l’article 25 d’aquesta Llei, d’acord amb la 
renumeració feta en virtut de la Llei 16/2017, de 10 de novembre.

3 La disposició transitòria única de la Llei  16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de modificació de la Llei de 
la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes estableix:

«U. En acabar el mandat com a síndic o síndica major de qui ostenta aquest càrrec en el moment d’entrada en vigor 
d’aquesta llei, les Corts elegiran el càrrec a través del procediment que regula l’article 24 d’aquesta llei. 

Dos. El mandat com a síndic o síndica major que s’inicie per elecció regulada per l’apartat anterior tindrà, excep-
cionalment, una durada de tres anys, per tal de fer coincidir la durada del mandat i les condicions de renovació del 
conjunt de membres de l’òrgan.»
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la té, en segona votació, qui obtinga el nombre més gran de vots. En cas d’empat, 
s’efectuarà una última votació i, si es repeteix l’empat, recaurà l’elecció en el síndic o 
síndica de sexe oposat al del síndic o síndica major ixent. Si açò últim no és possible, 
recaurà l’elecció en el síndic o síndica de més edat.

Dos. Finalitzat el període de sis anys pel qual és triat o en el cas que es produïsca, 
d’acord amb aquesta llei, la vacant del càrrec, les Corts procediran a l’elecció del sín-
dic o síndica major, d’acord amb el que disposa l’apartat anterior, per un altre període 
igual o pel que, si escau, falta per a completar el període de sis anys o per a la renova-
ció total dels síndics o síndiques. El síndic o síndica major es mantindrà en l’exercici de 
les seues funcions fins que es produïsca l’elecció dels nous síndics o síndiques.

Tres. La presa de possessió del síndic o síndica major tindrà lloc davant del Con-
sell de la sindicatura dins dels deu dies hàbils següents a la publicació de l’elecció 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quatre. En cas de vacant, absència temporal, llicència o malaltia del síndic o síndica 
major, exercirà temporalment les seues funcions el síndic o síndica de major antigui-
tat i, si no n’hi ha, el de més edat.

Article 25. Elecció dels síndics o síndiques
U. Els síndics o síndiques, en nombre de tres, seran elegits per les Corts per a un pe-

ríode de sis anys, renovable una sola vegada, mitjançant votació majoritària de les tres 
cinquenes parts dels seus membres, tenint en compte el principi de paritat de gènere, 
de manera que els membres d’un mateix sexe no podran superar el nombre de dos.

Per a l’elecció dels síndics o síndiques els grups parlamentaris presentaran les 
candidatures de les persones que consideren idònies, amb la firma d’un mínim de 
dos grups parlamentaris.

Els síndics o síndiques triats prendran possessió davant del president de les Corts 
una vegada publicada la seua elecció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Dos. Només podran ser triats síndics o síndiques aquelles persones de recone-
guda competència professional i integritat necessàries per al bon exercici de les 
funcions pròpies de la Sindicatura de Comptes que estiguen en possessió d’algun 
dels títols de llicenciat o de grau en dret, ciències polítiques, ciències econòmiques 
o administració d’empreses o pertanguen a cossos o grups funcionarials al servei de 
qualsevol administració pública per a l’ingrés a la qual s’exigisca una titulació acadè-
mica superior i compten amb més de deu anys d’exercici professional.

Tres. No podran ser triats síndics o síndiques els qui en els quatre anys anteriors 
a la data de nomenament hagen estat compresos en algun dels supòsits següents:

a) Els membres del govern o càrrecs electes en institucions representatives.
b) Les persones que hagen exercit funcions de direcció o gestió dels ingressos 
o gastos en qualsevol de les entitats subjectes a la fiscalització de la sindicatura 
així com càrrecs electes.
c) Els presidents, directors i membres dels consells d’administració o òrgans 
col·legiats de direcció d’entitats pertanyents al sector públic valencià.



55

d) Els particulars que, excepcionalment, administren, recapten o custodien fons 
o valors públics.
e) Els que hagen sigut beneficiaris de subvencions, avals o exempcions fiscals de 
caràcter directe i personal, amb càrrec al sector públic valencià, concedides ba-
sant-se en criteris discrecionals o no basades en procediments reglats i públics.

Quatre. Els síndics o síndiques gaudeixen d’independència i inamobilitat i han 
d’exercir les seues funcions amb dedicació plena i absoluta. La seua activitat no és 
compatible amb l’exercici de cap altre lloc, càrrec, representació, professió o activitat 
mercantil, professional o industrial de caràcter públic o privat, per compte propi o 
aliè, excepte en el cas de les excepcions establides per aquesta llei, sense que puga 
percebre, en cap cas, més d’una retribució de caràcter fix i periòdic.

Cinc. La condició de síndic o síndica és incompatible amb qualsevol de les següents:
a) La de membre de qualsevol cambra legislativa, d’àmbit autonòmic, estatal o 
europeu.
b) La de membre de qualsevol altre òrgan de control extern, d’àmbit autonòmic, 
estatal o europeu.
c) La de síndic de greuges.
d) La de defensor del poble.
e) La de director de l’Oficina de Prevenció del Frau i la Corrupció.
f) La de qualsevol càrrec polític o funció administrativa de la Unió Europea, de 
l’Estat, de les comunitats europees, de les entitats locals o dels corresponents 
organismes autònoms, empreses públiques, empreses vinculades i semblants, 
siga quin siga la seua forma jurídica.
g) El compliment de funcions directives o executives en els partits polítics, en 
les centrals sindicals o en les associacions empresarials i col·legis professionals.
h) La de membre de qualsevol dels organismes assessors del govern.
i) L’exercici de qualsevol altra activitat remunerada.

Article 26. Causes determinants de les vacants
U. Els síndics o síndiques només perdran el càrrec per mort, incapacitat o expi-

ració del mandat, renúncia acceptada per les Corts, incompatibilitat sobrevinguda 
o incompliment dels deures, quan així ho aprecien les Corts per la mateixa majoria 
exigida per a designar-los.

Dos. Quan els síndics o síndiques hagen de cessar per finalitzar el període per al 
qual es designaren, continuaran exercint les funcions mentre no prenguen possessió 
els nous síndics elegits per les Corts.

Tres. Quan, per qualsevol causa, quede vacant un càrrec de síndic o síndica, 
les Corts procediran a elegir-lo pel temps que falte per a complir el període de 
sis anys per al qual va ser triat l’anterior que va produir la vacant i amb requisits 
idèntics.

Quatre. No obstant això, quan falte menys d’un any per a finalitzar el període de sis abans 
esmentat, podrà no dur-se a terme la nova elecció, llevat que hi haja més d’una vacant.
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Cinc. Si queden vacants alhora els tres càrrecs de síndic o síndica, la nova elecció 
serà pel període de sis anys.

Article 27. Responsabilitat dels síndics o síndiques
U. Els síndics o síndiques incorren en responsabilitat per incompliment de les obli-

gacions que expressament els imposa la llei i, en particular, en els casos següents:
a) Quan de forma reiterada i sense justificació deixen d’assistir a les reunions del 
Consell degudament convocades.
b) Quan infringisquen el deure de confidencialitat.
c) Quan vulneren les incompatibilitats establides en aquesta llei.
d) Quan no posen de manifest al síndic o síndica major les irregularitats comeses 
pel personal adscrit als treballs que dirigisquen, si en són sabedors.
e) Quan no s’abstinguen en els casos que, legalment, així escaiga.

Dos. Els expedients disciplinaris s’instruiran per iniciativa del Consell, s’hi aplicaran 
les normes legals bàsiques en matèria de procediment sancionador i els instruirà 
el síndic o síndica major, quan es tracte d’un síndic, i el síndic o síndica de major 
antiguitat o, si no n’hi ha, el de més edat, quan es tracte del síndic o síndica major.

Una vegada acabat un expedient disciplinari, s’elevarà amb les conclusions i les 
propostes al Consell per a examinar-lo i aprovar-lo, si escau.

El Consell, examinat l’expedient, adoptarà l’acord que considere oportú.
Tres. Si l’acord del Consell suposa la separació del càrrec, elevarà la proposta a les Corts 

de forma immediata, perquè són aquestes les competents per a imposar aquesta sanció.
Quan el síndic o síndica major o els síndics o síndiques incórreguen en responsabilitat 

de conformitat amb l’expedient instruït a aquest efecte, el Consell de la sindicatura 
podrà imposar com a sanció una advertència escrita, per als casos que considere lleus, 
o bé sancions econòmiques, per als casos que considere greus, sempre mitjançant un 
acord motivat. La reincidència o la imposició de sancions econòmiques es comunicarà 
a la Mesa de les Corts. La definició de faltes lleus, greus o la reincidència en aquestes 
es determinarà per via reglamentària. La sanció econòmica podrà arribar, com a màxim, 
a l’import de les retribucions complementàries d’un mes de la persona sancionada.

La imposició de qualsevol sanció del Consell, la podrà recórrer el síndic o síndica 
sancionats davant de la Mesa de les Corts en el termini de quinze dies hàbils des de 
la notificació. La Mesa resoldrà, per acord motivat, el recurs en el termini d’un mes 
comptador des que s’interpose.

Article 28. Autonomia funcional i incompatibilitats dels síndics o síndiques
U. Els síndics o síndiques gaudiran d’independència i inamovibilitat. Són incom-

patibles amb l’exercici de qualsevol altra activitat, tant pública com privada, que no 
siga l’administració del seu patrimoni, la creació de caràcter literari, artístic, científic 
i tècnic i les publicacions derivades d’aquella, així com la participació ocasional en 
seminaris, cursos o conferències.
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Així mateix, el càrrec de síndic o síndica serà incompatible amb l’exercici de fun-
cions directives o executives en partits polítics, centrals sindicals, associacions em-
presarials i col·legis professionals.

Dos. Per als síndics o síndiques regiran les causes d’abstenció i recusació següents:
a) Tenir interès personal en l’afer o en l’empresa o l’ens interessat o mantenir 
qüestió litigiosa pendent o relació de servei amb algun interessat.
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de con-
sanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels 
interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també 
amb els assessors, els representants legals o els mandataris que intervinguen en 
el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb 
aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat.
c) Tenir amistat íntima o bé enemistat manifesta amb alguna de les persones 
esmentades en la lletra anterior.

Tres. El síndic o síndica que es trobe incurs en alguna de les causes d’abstenció 
previstes en l’apartat anterior ho farà saber al síndic o síndica major, el qual, després 
de les comprovacions pertinents, acordarà, si troba justificada la causa, la designació 
d’un altre síndic per a fer-se càrrec del procediment en qüestió. Si no s’absté en els 
casos que cal, n’és responsable.

Quatre. Quan algun membre del Consell, o persona interessada en el procedi-
ment, suscite la recusació d’un síndic o síndica perquè hi concorre alguna de les cau-
ses previstes en l’apartat dos i el síndic o la síndica recusada admet la causa davant 
del síndic o síndica major, es procedirà en la forma prevista en l’apartat anterior. Si 
la recusació és negada pel síndic o síndica interessat, el síndic o síndica major, des-
prés de les comprovacions pertinents, informarà el Consell, el qual acordarà el que 
corresponga en el termini de deu dies.

CAPÍTOL IV
Del personal

Article 29. El càrrec d’auditor o auditora
Els auditors són seleccionats i incorporats, d’acord amb l’article 19, punt c, entre 

els qui estiguen en possessió de qualsevol dels títols de llicenciat en dret, ciències 
econòmiques o empresarials o professor mercantil. 

Article 30. Els tècnics d’auditoria
Sota la dependència directa de les persones designades com a auditors s’integra-

ran els tècnics d’auditoria, que seran incorporats als diferents serveis entre els qui, 
estant en possessió de qualsevol títol d’ensenyament superior o bé dels de grau, 
d’enginyer, arquitecte tècnic o títol declarat oficialment equivalent a algun dels ante-
riors, superen les proves selectives convocades d’acord amb la normativa aplicable.
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TÍTOL III
Del règim econòmic i pressupostari i del personal

CAPÍTOL I
Del règim econòmic i pressupostari

Article 31. La gestió econòmica
U. La Sindicatura de Comptes ajustarà la seua gestió econòmica a les bases d’exe-

cució pressupostàries que aprove el Consell per a cada exercici, que es publicaran 
en el Butlletí Oficial de les Corts, i a les normes que dicte aquest òrgan en desple-
gament d’aquelles. Així mateix, incorporarà els romanents de pressupostos anteriors 
als mateixos capítols pressupostaris de l’exercici corrent.

Dos. Les dotacions pressupostàries de la Sindicatura de Comptes seran alliberades 
per la conselleria competent en matèria d’hisenda per quartes parts trimestralment 
a nom de la sindicatura.

Tres. L’examen dels comptes de la sindicatura correspon a les Corts, a qui es reme-
tran abans del 30 de juny següent al tancament de l’exercici amb la memòria anual.

Article 32. Prerrogatives de la Sindicatura de Comptes
La Sindicatura de Comptes disposarà de les prerrogatives establides legalment 

per a la Generalitat en el cobrament de les quantitats que, com a ingressos de dret 
públic, haja de percebre, incloses les multes coercitives de l’article 11.2.c d’aquesta 
llei, i actuarà d’acord amb el procediment administratiu corresponent. El síndic major 
expedirà la certificació de descobert del deute, que constituirà títol suficient per a 
iniciar, si escau, la via executiva.

 
CAPÍTOL II
Del personal

Article 33. El personal de la Sindicatura de Comptes
U. El personal al servei de la Sindicatura de Comptes està constituït per totes les 

persones vinculades a aquesta per una relació de serveis professionals i retribuïts 
amb càrrec a les consignacions de personal que figuren en el seu propi pressupost.

Dos. El personal al servei de la Sindicatura es regirà per les disposicions contingu-
des en aquesta llei i per les que dicten les Corts amb relació al règim jurídic del seu 
personal, i s’agruparà per grups de places, tenint en compte les funcions que hagen 
de complir i la titulació necessària per a ocupar-les.

El Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes i les normes que 
aprove el Consell en virtut del que hi ha previst en l’apartat tres de l’article 3, desen-
voluparan i adaptaran a les característiques pròpies de la Sindicatura de Comptes el 
règim previst en el paràgraf anterior.
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Tres. Els tècnics d’auditoria actuaran sota la dependència directa dels auditors.
Tant els auditors com els tècnics d’auditoria seran funcionaris del subgrup de ti-

tulació A1.
El personal d’auditoria s’integrarà en els equips d’auditoria que es formen anual-

ment, per a portar a efecte el programa d’actuació.
Quatre. El personal d’auditoria, en l’exercici de les funcions de fiscalització de la 

gestió economicofinancera del sector públic valencià, tindrà la condició d’agent de 
l’autoritat pública i tindrà la consideració i el respecte que li són deguts en l’exercici 
d’aquestes funcions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Consell de 
la Sindicatura de Comptes aprovarà un reglament de règim interior adaptat al 
que disposa aquest text normatiu. Amb l’entrada en vigor d’aquest reglament, 
quedarà derogat el que va ser aprovat per un acord de data 19 de setembre de 
1986 de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de 
la Generalitat de les Corts.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana.

 

Desplegament

Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Va-
lenciana, aprovat pel Consell de la sindicatura el 23 de maig de 2018 (DOGV 
núm. 8308, d’01.06.2018)
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Llei de la Generalitat Valenciana 2/2021, de 26 de març, del Síndic 
de Greuges de la Comunitat Valenciana 

 

PREÀMBUL

I

La figura del Síndic de Greuges té un doble valor en el marc del model valencià 
d’autogovern. D’una banda, està comissionada per les Corts Valencianes per a vetlar 
per la defensa dels drets i llibertats dels valencians i les valencianes, i en conseqüència 
exerceix una funció primordial en el nostre Estat social i democràtic de dret. D’altra 
banda, com a institució de rang estatutari integrada en la Generalitat, és part essencial 
del sistema a través del qual el poble valencià fa efectiva la seua autonomia política.

En el marc d’allò que es va establir per l’article 24 de l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana aprovat per mitjà de la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, la  
Llei 11/1988, de 26 de desembre, va dotar la institució d’una regulació que pràctica-
ment ha romàs inalterada des de llavors. L’esmentada norma de 1988 va nàixer dins 
d’un context preconfigurat per l’article 54 de la Constitució; per la Llei orgànica 3/1981, 
de 6 d’abril, del Defensor del Poble, i per la Llei 36/1985, de 6 de novembre, per la qual es 
regulen les relacions entre la institució del Defensor del Poble i les figures semblants en 
les distintes comunitats autònomes, així com per la jurisprudència que el Tribunal 
Constitucional ja havia dictat sobre les relacions entre la primera i les segones, en les 
seues sentències 142/1988, de 12 de juliol, i 157/1988, de 15 de setembre.

A partir de l’entrada en vigor dels seus respectius estatuts d’autonomia, des de la 
segona meitat dels anys vuitanta del segle passat, gran part de les comunitats autò-
nomes van anar creant, en un procés progressiu i adaptat a les circumstàncies de cada 
territori, institucions que, si bé diferien en la seua denominació, tenien assignades 
funcions semblants a les del Defensor del Poble. La posada en funcionament d’un 
sistema basat en la col·laboració interinstitucional i en el respecte cap als diversos –i 
complementaris– àmbits d’actuació, va permetre a la ciutadania disposar d’una via 
addicional per a canalitzar les seues queixes contra les administracions públiques.

   Les figures semblants al Defensor del Poble, i per extensió el conjunt del sistema 
institucional de les comunitats autònomes, han experimentat durant els últims deu 
anys dos fenòmens en gran manera contradictoris. D’una banda, el cicle de reformes 
estatutàries iniciat en 2006 va donar peu a una certa consolidació de renovats sostres 
competencials, va incrementar la protecció dels elements essencials del model de 
descentralització política, i va refermar i va enfortir les relacions intergovernamentals, 
tant horitzontals com sobretot verticals. Però quasi de forma simultània, quan les 
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noves normes institucionals bàsiques acabaven d’entrar en vigor o inclús encara 
s’estaven tramitant, la profunda crisi econòmica va contrarestar l’impuls esmentat i 
va portar les comunitats autònomes a adoptar dràstiques mesures de retallada de la 
despesa pública, entre les quals, en determinats casos, van ocupar un lloc destacat 
la suspensió de funcions i inclús la supressió de les institucions semblants al Defensor 
del Poble.  

II

Les funcions que en l’actualitat exerceixen les institucions autonòmiques assimilables 
al Defensor del Poble han de ser llegides a la llum de la interpretació que el Tribunal 
Constitucional ha fet de la possible regulació de nous drets en els anomenats estatuts 
d’autonomia de segona generació, partint de les previsions incloses en els articles 53.1, 
81.1 i 147.2 de la Constitució i de la competència exclusiva que el seu article 149.1.1.a 
atorga a l’Estat.

Sobre la base del respecte a la igualtat en les posicions jurídiques fonamentals de 
tots els ciutadans i ciutadanes de l’Estat espanyol, en l’apartat a del fonament jurídic 13 
de la seua Sentència 247/2007, de 12 de desembre, l’Alt Tribunal va afirmar: «És 
inherent al nostre sistema constitucional que, com a conseqüència de l’exercici per les 
comunitats autònomes de les seues competències exclusives o de desenvolupament 
legislatiu, els ciutadans residents en els distints territoris autonòmics puguen estar 
sotmesos a règims jurídics diferenciats en les àrees materials corresponents a les 
competències esmentades i, consegüentment, tinguen diferents drets en aquelles 
àrees». A continuació, en els fonaments jurídics 15 a 17 d’aquesta mateixa sentència, 
va establir que els articles 138.2, 139.1 i 149.1.1.a de la Constitució no impedeixen 
que els estatuts d’autonomia puguen establir drets subjectius, però va diferenciar 
a l’efecte entre els apartats c i d de l’article 147.2 de la norma suprema en el sentit 
següent: «[...], els estatuts d’autonomia, que en l’àmbit institucional del contingut 
estatutari poden establir drets subjectius per si mateixos, en l’àmbit d’atribució 
competencial requereixen la col·laboració del legislador autonòmic, de tal manera 
que les prescripcions estatutàries relatives a aquest últim àmbit, siga quin en siga el 
mode literal en què s’enuncien, han d’entendre’s, segons s’acaba de dir adés, com 
a mandats, orientacions o objectius, dirigits als poders públics autonòmics per a 
l’exercici de competències que l’Estatut atribuïsca» (fonament jurídic 15.c).

Això és així perquè, en els fonaments jurídics 16 i 17 de la seua Sentència 31/2010, 
de 28 de juny, el Tribunal Constitucional va especificar que els estatuts d’autonomia 
no són aptes per a desenvolupar ni per a regular l’exercici dels drets fonamentals, 
i que els drets reconeguts en les normes institucionals bàsiques de les comunitats 
autònomes han de ser, forçosament, diferents d’aquells i estar materialment vincu-
lats a l’àmbit competencial propi de la comunitat autònoma corresponent. Ara bé, 



63

«davall la mateixa categoria “dret” poden comprendre’s realitats nominatives molt 
distintes, i serà a aquestes a les quals haja d’atendre’s, més enllà del pur nomen, per 
a concloure si la seua inclusió en un estatut és constitucionalment possible o no» 
(fonament jurídic 16 de l’esmentada sentència).

Amb aquests paràmetres jurisprudencials ha de valorar-se una de les principals 
novetats dels estatuts d’autonomia aprovats a partir de 2006: la inclusió d’un 
catàleg de drets atribuïts a la ciutadania de cada territori, que en el cas de la 
Comunitat Valenciana es materialitza en el títol II de l’Estatut reformat a través de 
la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril. En primer lloc, no es tracta de drets fonamen-
tals susceptibles d’empara constitucional; en segon lloc, reben la denominació que 
reben, serà el seu contingut el que en determine el vertader abast; i, en tercer lloc, 
correspondrà al legislador autonòmic fer-los efectius en la mesura que cobren autèntic 
significat en virtut de la seua vinculació amb les competències assumides per cada 
comunitat autònoma en el seu propi estatut.

Per a les institucions autonòmiques semblants al Defensor del Poble, la previsió 
estatutària de tals llistes de drets ha suposat un repte, però també ha generat una 
oportunitat per a realçar el valor del seu treball. L’àmbit material d’actuació de les  
institucions esmentades gira essencialment entorn de la investigació de l’activitat de 
les respectives administracions autonòmiques i aquesta activitat té el seu fonament 
en les competències assumides en cada estatut. Per consegüent, les institucions que, 
com el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, vetlen pel respecte dels drets 
de la ciutadania de cada territori, han vist potenciat el seu paper en tant que l’elenc 
d’aquests drets s’ha vist notablement ampliat.

III

En paral·lel amb la configuració d’aquesta realitat jurídica s’han produït diverses 
circumstàncies que també incideixen directament a l’hora de definir el lloc que ocupen 
i les funcions que exerceixen el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i les 
seues institucions homòlogues en altres comunitats autònomes. La primera d’aques-
tes circumstàncies té a veure amb els alts índexs de desigualtat social dels últims anys, 
amb la situació de vulnerabilitat en què viu una part important de la societat i amb 
la necessitat de garantir a tota la població unes condicions de vida que permeten 
erradicar –o almenys mitigar o pal·liar en tot el possible– l’exclusió i la pobresa. En 
aquest àmbit, institucions com el Síndic de Greuges, que tradicionalment ja s’havien 
ocupat amb profusió de vetlar pels drets de la infància i l’adolescència, així com pels 
de les persones majors, pels de les persones amb diversitat funcional o en situació de 
dependència i per la igualtat efectiva entre dones i homes, s’han vist en l’obligació 
ineludible d’expandir el seu àmbit d’investigació, de preocupar-se per la situació d’un 
nombre més gran de persones i col·lectius, i de reflectir en els seus informes una 
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realitat a què ni aquestes mateixes institucions ni la societat en el seu conjunt poden 
romandre alienes.

D’altra banda, junt amb l’increment de les desigualtats, hi ha també altres factors 
que suposen un repte per a la institució en ampliar el seu àmbit d’actuació. En les últi-
mes dècades s’han produït canvis molt importants que han canviat la vida quotidiana i 
que han posat de manifest noves vulnerabilitats, noves afectacions als drets personals 
i col·lectius o, fins i tot, l’emergència dels anomenats drets humans de nova generació 
en resposta a aquestes preocupacions. D’una manera especial cal destacar el dret i la 
importància de poder gaudir d’un medi ambient sa i adequat. En un context en què 
cada vegada són més evidents les conseqüències de les alteracions dels ecosistemes, 
els cicles naturals i el clima i la pèrdua de biodiversitat, com també la seua afectació 
a les condicions de vida material, la protecció del medi ambient i la sostenibilitat de 
les activitats humanes han d’ocupar un lloc central dins la protecció dels drets i, per 
això, els drets ambientals han de tindre un paper cada vegada més protagonista. 
Així mateix, i en un altre aspecte, l’avanç de les tecnologies i els entorns digitals han 
canviat tots els aspectes de la vida de les persones. Tot i que açò ofereix importants 
oportunitats, la societat digital suposa també l’emergència de noves preocupacions 
i vulnerabilitats en els drets, tant amb relació a l’accés a aquestes eines com per 
la protecció dels drets de les persones en aquests entorns. En definitiva, tot i que 
aquests elements estaven ja presents d’alguna manera en la Constitució espanyola 
i en el nostre Estatut d’autonomia, tant els aspectes de qualitat i protecció del medi 
ambient i l’accés als recursos bàsics per a la vida, com les noves tecnologies de la 
informació i les comunicacions, cada vegada tenen un paper més important l’exercici 
dels drets i, per tant, suposen nous reptes que el Síndic de Greuges, com a institució 
encarregada de vetlar per aquests, ha d’atendre.

Finalment, l’altra circumstància està connectada amb la relació entre la ciutadania 
i els poders públics. Els conceptes de participació ciutadana, transparència, ètica 
pública i bon govern, que fins no fa molt de temps estaven pràcticament absents de 
la vida pública, han adquirit un paper protagonista i representen la plasmació de la 
consciència d’una societat que demana rendició de comptes, que vol intervindre en 
la gestió dels assumptes públics i que aspira, amb tota legitimitat, a controlar i vigilar 
de prop l’activitat dels qui, al capdavant les seues responsabilitats, tenen el deure de 
servir amb objectivitat els interessos generals i actuar amb sotmetiment ple a la llei i al 
dret per a fer efectiu el mandat derivat de l’article 103.1 de la Constitució.

Aquestes circumstàncies, sumades al context jurídic adés descrit, fan necessària 
una llei que dote de nova regulació el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. 
Durant quasi tres dècades, la Llei 11/1988, de 26 de desembre, va permetre posar 
en funcionament la institució, la va dotar d’un marc jurídic estable, va proporcionar 
una base sòlida per a les seues investigacions i va possibilitar l’atenció de milers de 
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queixes i consultes ciutadanes. Ara, tot respectant i aprofitant el bagatge que propor-
ciona el temps transcorregut, és el moment adequat per a donar un nou impuls a la 
institució per mitjà d’una norma molt més àmplia, que tracta de millorar la sistemàtica 
de la seua predecessora i, alhora, de preveure aspectes que potser en 1988 resultaven 
innecessaris i, no obstant això, avui dia, esdevenen imprescindibles si es vol que el 
Síndic de Greuges compte amb una eina jurídica a l’altura dels reptes que li planteja 
el seu treball quotidià.

IV

La nova llei, que es fonamenta en la competència exclusiva que l’article 49.1.1.ª de 
l’Estatut d’Autonomia atorga a la Generalitat per a l’organització de les seues institucions 
d’autogovern, en relació amb els articles 20.3 i 38 de la pròpia norma institucional bàsica 
valenciana, s’estructura en huit títols amb un total de noranta-sis articles, tres disposicions 
transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

Respecte de la denominació de la institució, al llarg de tot el text de la llei es manté 
la denominació prevista en l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, «Síndic 
de Greuges», sense perjudici que per a identificar la persona titular de la institució 
s’utilitze «síndic o síndica de Greuges», expressió compatible amb la utilitzada per 
l’Estatut, en espera que en futures reformes del text estatutari es modifique la deno-
minació de la institució per la més inclusiva de «Sindicatura de Greuges».

El títol preliminar delimita l’objecte de la llei, defineix la naturalesa jurídica del Síndic 
de Greuges a partir de les previsions estatutàries i estableix la seu de la institució.

En el títol I s’aborda l’estatut jurídic del Síndic de Greuges, tant el de qui presideix la 
institució com el del seu adjunt i adjunta. Quant al primer, i com a principals novetats 
respecte a la normativa anterior, cal destacar d’entrada la reducció de la majoria neces-
sària per a procedir a la seua elecció, que passa de les dues terceres parts a les tres 
cinquenes parts del Ple de les Corts Valencianes. D’aquesta manera, s’aconsegueix 
l’equiparació amb el que preveuen les normes reguladores d’institucions semblants 
en altres comunitats autònomes. A més, s’introdueix l’obligació per als candidats i 
candidates a ocupar el lloc de comparèixer amb caràcter previ davant la comissió 
de les Corts Valencianes encarregada de les relacions amb el Síndic de Greuges, i la 
necessitat que el síndic o síndica de Greuges presente, en distints moments, declara-
cions d’interessos i de béns. A més d’això, s’introdueix la supressió de la possibilitat de 
reelecció, de l’aforament, i la regulació de la possible suspensió temporal de funcions. 
Pel que fa a l’adjunt i a l’adjunta, s’inclouen criteris de paritat entre dones i homes per 
a la proposició i l’elecció, i es preveu que puguen assumir, per delegació del síndic o 
síndica de Greuges, funcions vinculades, en particular, amb la defensa i protecció dels 
drets de les persones en situació de risc d’exclusió o d’especial vulnerabilitat.
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El títol II se centra a regular les activitats investigadores dutes a terme per la institu-
ció. Per comparació amb la llei de 1988, s’ha procurat sistematitzar amb més precisió 
l’elenc d’administracions públiques, institucions, entitats, organismes i persones físi-
ques i jurídiques sotmeses a investigació, així com els supòsits d’exclusió, i al mateix 
temps s’ha introduït la possible investigació d’inactivitats administratives i s’ha ampliat 
i aclarit la legitimació activa per a instar l’inici d’un procediment.

Ha de destacar-se com a novetat la inclusió d’un capítol dedicat a la investigació 
dels àmbits i de les situacions a les quals el Síndic de Greuges ha de prestar una 
atenció especial, com són les situacions de risc d’exclusió o especial vulnerabilitat i 
les relacionades amb la defensa de la igualtat de gènere. Ateses les funcions que té 
atribuïdes, la institució ha de prestar una atenció preferent i prioritària als casos en 
què està en joc la cohesió social, la vertadera integració dels qui, per unes circums-
tàncies o altres, poden veure afectada la dignitat personal i ha de vetlar, en l’exercici 
de la defensa de la igualtat de gènere, perquè es complisquen totes les mesures 
necessàries per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en 
tots els àmbits de la vida. En aquest capítol s’insisteix particularment en la necessitat 
de propiciar una estreta col·laboració amb totes aquelles entitats i organitzacions 
que tenen un coneixement pròxim i quotidià de la realitat per la qual travessen les 
persones i els col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió i de les situacions en què 
es manifesta la discriminació per raó de gènere i la desigualtat entre dones i homes.

Quant a les queixes presentades per la ciutadania, s’admet per primera vegada 
la formulació de queixes verbals en la seu de la institució i es regula de forma més 
senzilla tot el procediment de tramitació, des de l’admissió fins a la comunicació de 
la resolució adoptada.

També constitueix una novetat dins d’aquest apartat l’al·lusió a possibles fórmules 
de conciliació, mediació i composició de controvèrsies, que podran ser instades pel 
síndic o la síndica de Greuges quan aprecie voluntat d’arribar a un acord satisfactori, 
tant en qui ha formulat la queixa com en els subjectes investigats l’actuació o inactivi-
tat dels quals en principi l’haja ocasionada.

El títol III suposa una altra novetat important en relació amb la llei de 1988. Amb la 
nova regulació s’atribueix a la institució la facultat específica d’instar la interposició de 
recursos d’empara, de recursos d’inconstitucionalitat i de conflictes de competències 
davant el Tribunal Constitucional, quan considere, des de la perspectiva del seu àmbit 
material de funcions, que hi ha raons fonamentades per a procedir en aquest sentit. 
Aquestes facultats específiques, presents en bona part de les normes reguladores de 
les institucions homòlogues al Síndic de Greuges en altres comunitats autònomes, 
contribueixen a potenciar el seu paper i fer més visible l’exercici de les atribucions que 
té assignades en virtut de l’Estatut d’Autonomia i de la present llei.
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Dins del títol IV, cada un dels seus tres capítols està dedicat a un tipus d’informes 
(anuals, especials i extraordinaris) i, a partir d’una estructura idèntica basada en la 
distinció entre presentació, contingut, exposició i publicació, permeten comparar 
amb facilitat les semblances i diferències entre ells, el seu objecte, la seua finalitat 
i com cada un d’ells contribueix al fet que la institució done a conèixer a l’opinió 
pública els resultats de diversos tipus d’activitats indagatòries.

El títol V constitueix, així mateix, una novetat digna de ser destacada en relació 
amb el marc jurídic del qual fins ara disposava el Síndic de Greuges. La llei de 1988 
contenia referències aïllades i disperses a les relacions de col·laboració amb les Corts 
Valencianes i amb el Defensor del Poble, però en la nova regulació s’obri un ventall 
molt més ampli per a possibles relacions institucionals i de cooperació, incorporant, 
per exemple, altres institucions i organismes de la Generalitat com l’Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i el Consell 
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, el Defensor del Poble 
Europeu i les institucions semblants al Síndic de Greuges en altres comunitats autòno-
mes, així com les que exercisquen funcions assimilables en l’àmbit de l’Administració 
local o de les universitats valencianes, i les institucions internacionals com la Federació 
Iberoamericana de l’Ombudsman (FIO) i l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI).

El títol VI és també íntegrament nou i està dirigit a fer més visible el treball que 
exerceix la institució. Com més coneguda siga la labor que du a terme, de més 
repercussió gaudirà el resultat de les seues investigacions, la qual cosa, al seu torn, 
redundarà en benefici de la percepció que la ciutadania tinga del Síndic de Greuges 
com a via apropiada per a canalitzar qualsevol queixa o denúncia, relativa a una 
actuació o inactivitat de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana 
que puga vulnerar els seus drets i llibertats. En aquest sentit, la promoció, la difusió i 
la divulgació del quefer quotidià de la institució resulten essencials i la col·laboració 
dels mitjans públics de comunicació –sobretot dels de titularitat autonòmica– adqui-
reix un valor fora de tot dubte.

El títol VII d’aquesta llei pren com a punt de partida el títol IV i la disposició addicio-
nal única de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, però introdueix importants novetats. 
S’estableix una regulació breu però necessària del procés d’elaboració, aprovació i 
publicació del Reglament d’organització i funcionament de la institució, s’inclou una 
menció succinta a la Secretaria General i a la Junta de Coordinació i Règim Interior, i 
es fa una concisa al·lusió als aspectes essencials del règim econòmic i pressupostari 
i dels mitjans personals i materials amb què pot comptar el Síndic de Greuges. Cap 
d’aquestes qüestions no s’aborda amb pretensió d’exhaustivitat sinó amb l’exclu-
siva finalitat d’arreplegar en la llei les línies generals d’una sèrie de temes, l’àmbit 
natural de regulació detallada dels quals serà el posterior Reglament d’organització i 
funcionament.
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Finalment, quant a les disposicions comunes a la part final, les tres disposicions tran-
sitòries donen cobertura a les situacions que puguen generar-se com a conseqüència de 
la derogació de la Llei 11/1988, de 26 de desembre. I pel que fa a les disposicions finals, 
la primera arreplega el títol competencial que atorga base jurídica a l’adopció d’aquesta 
iniciativa, la segona estableix els terminis en què s’han d’aprovar el nou Reglament 
d’organització i funcionament, la relació de llocs de treball i el Codi de bon govern de 
la institució, mentre que la tercera disposició final puntualitza que l’entrada en vigor 
tindrà lloc als trenta dies de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
   
  Amb la present llei, coherent amb els principis de necessitat, eficàcia, propor-
cionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, es dona compliment a les 
previsions del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat 2018 i oït el Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

TÍTOL PRELIMINAR 
   Disposicions generals

Article 1. Objecte de la llei
1. És objecte d’aquesta llei regular el procediment de designació, elecció i 

nomenament; l’estatut jurídic; les funcions; les facultats específiques; les relacions 
institucionals i de col·laboració, i els aspectes essencials de l’organització i del règim 
intern del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

2. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana es configura, d’acord amb 
l’Estatut d’autonomia, com a alt comissionat de les Corts Valencianes designat per 
aquestes per a vetlar per la defensa dels drets i les llibertats reconeguts en el títol I de 
la Constitució espanyola, en el títol II de l’Estatut d’autonomia, així com per les normes 
de desenvolupament corresponent, i els instruments internacionals de protecció dels 
drets humans i en la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana.

3. Les actuacions del Síndic de Greuges han d’atendre especialment la protecció 
dels drets de la infància i de l’adolescència reconeguts per la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de l’infant i per la legislació sobre la infància i l’adolescència i 
dels qui puguen trobar-se, d’acord amb l’article 19 d’aquesta llei, en situació de risc 
d’exclusió o d’especial vulnerabilitat, com també la defensa de la igualtat entre dones 
i homes. A aquests efectes, el Síndic de Greuges té la condició de defensor dels drets 
de la infància i de l’adolescència, sense detriment de les funcions que corresponguen 
al Ministeri Fiscal.

Article 2. Naturalesa jurídica de la institució
1. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana és una institució de caràcter 

públic, integrada en el conjunt d’institucions que, de conformitat amb l’article 20.3 de 
l’Estatut d’Autonomia, formen part de la Generalitat.
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2. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, la persona titular del qual és 
l’alta comissionada de les Corts Valencianes, designada per aquestes, exerceix les 
seues atribucions amb plena autonomia orgànica i total independència funcional per 
a garantir-ne l’objectivitat, la imparcialitat i la independència.

3. D’acord amb la seua independència funcional, correspon en tot cas al Síndic de 
Greuges l’exercici de les competències següents:

a) La regulació de tot allò que afecte el seu govern i organització, d’acord amb 
els crèdits pressupostaris autoritzats per les Corts Valencianes per a aquests fins.
b) La regulació del règim intern del personal al seu servici, sense perjudici de les 
normes generals que s’apliquen.

Article 3. Seu 
   El Síndic de Greuges té la seu oficial a la ciutat d’Alacant.

 
 
   TÍTOL I 
   De l’estatut jurídic de la persona titular del Síndic de greuges  
   i del seu adjunt i adjunta

CAPÍTOL I 
    De l’estatut jurídic de la persona titular del Síndic de Greuges.

Article 4. Proposta i elecció
1. El procediment per a la proposta i elecció de la persona titular del Síndic de 

Greuges serà el següent:
a) En el termini de deu dies des que haja quedat vacant el càrrec, la Presidència 
de les Corts Valencianes declararà formalment obert el procediment d’elecció i 
s’iniciarà un termini d’un mes perquè els grups parlamentaris puguen presentar 
les candidatures que estimen oportunes, mitjançant la firma d’un mínim de dos 
grups parlamentaris. 
b) Els candidats i les candidates hauran de comparèixer en el termini de trenta 
dies davant la comissió de les Corts Valencianes encarregada de les relacions 
amb el Síndic de Greuges perquè aquest puga valorar-ne la idoneïtat pel que 
fa, entre altres, a les seues respectives trajectòries personals i professionals i la 
concurrència de possibles causes d’incompatibilitat.
c) Finalitzades les compareixences, l’esmentada comissió elevarà a la Mesa 
de les Corts Valencianes un dictamen amb les conclusions extretes i la Mesa 
proposarà un candidat o una candidata.
d) A la vista de la proposta esmentada, la Presidència de les Corts Valencianes 
convocarà una sessió específica del Ple per a fer-ne l’elecció.
e) L’elecció de la persona titular del Síndic de Greuges requerirà el vot favo-
rable de les tres cinquenes parts del Ple de les Corts Valencianes.
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2. Si en la sessió específica del Ple de les Corts Valencianes dedicada a l’elecció 
el candidat o la candidata no obtinguera la majoria indicada en l’apartat anterior, 
s’obrirà un termini d’un mes perquè els grups parlamentaris puguen tornar a 
presentar  candidatures.

3. Per a poder ser triat o triada s’hauran de reunir els requisits següents:
a) Tindre la condició política de valencià o valenciana.
b) Ser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils i polítics.
c) Conèixer els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
d) No haver exercit durant els dos anys anteriors a la data de presentació de la 
candidatura funcions directives en partits polítics, alts càrrecs o mandats repre-
sentatius en les institucions públiques de la Comunitat Valenciana, de l’Estat 
o de la Unió Europea, o el temps que resulte de la normativa especial sobre 
incompatibilitats que li siga d’aplicació en raó del càrrec si fóra de major durada.

Article 5. Nomenament i presa de possessió
1. La persona triada per a exercir el càrrec de síndic o síndica de Greuges 

de la Comunitat Valenciana serà nomenada per resolució del Ple de les Corts 
Valencianes, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes i en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. La presa de possessió tindrà lloc davant la Mesa de les Corts Valencianes, amb 
prestació de jurament o promesa al compliment de la Constitució, de l’Estatut d’Au-
tonomia i de la resta de l’ordenament jurídic vigent, així com del fidel exercici de les 
funcions inherents al càrrec.

Article 6. Mandat 
El mandat de la persona titular del Síndic de Greuges tindrà una durada de set anys i 

la persona que ocupe el càrrec no podrà ser reelegida.
 

    Article 7. Declaracions d’interessos i de béns i adhesió al Codi de bon govern 
de la institució 

1. El síndic o la síndica de Greuges haurà de presentar davant les Corts Valencianes, 
de conformitat amb el que estableix el Codi de bon govern de la institució, una decla-
ració per a fer constar que no exerceix cap activitat professional, mercantil, industrial o 
laboral considerada incompatible.

A més, haurà de formular declaració de béns patrimonials, detallant tots aquells 
béns, drets i obligacions de què siga titular. Al document esmentat s’adjuntarà còpia de 
l’última declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost sobre 
el patrimoni, o bé s’autoritzarà les Corts Valencianes a obtindre aquesta informació 
directament davant l’Administració tributària.

2. Les declaracions ressenyades en l’apartat anterior hauran de presentar-se en prendre 
possessió del càrrec, en cessar-hi i en qualsevol moment en què es produïsca una variació 
de les dades declarades, sempre en el termini d’un mes a comptar del fet causant.
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3. El síndic o la síndica de Greuges, en prendre possessió del seu càrrec i de 
conformitat amb la normativa aplicable en la matèria, haurà d’adherir-se al Codi de 
bon govern de la Generalitat.

 
 
Article 8. Cessament 

1. La persona titular del Síndic de Greuges cessa en el seu càrrec per les causes 
següents:

a) L’extinció del mandat.
b) La renúncia formalitzada per escrit.
c) La pèrdua de la condició política de valencià o valenciana.
d) La incapacitació judicial o la inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics, 
declarades mitjançant una decisió judicial ferma.
e) La condemna, per mitjà de sentència ferma, per delicte dolós.
f) La negligència notòria en el compliment dels deures inherents al càrrec o el 
seu incompliment reiterat.
g) Defunció.
h) Una malaltia greu o incapacitat sobrevinguda que impossibilite l’exercici de 
les funcions pròpies del càrrec.
i) Per incompatibilitat sobrevinguda d’acord amb l’article 11 d’aquesta llei.

2. En el supòsit mencionat en les lletres f i h de l’apartat anterior, la decisió del 
cessament haurà de ser adoptada per majoria de les tres cinquenes parts del Ple de 
les Corts Valencianes, oït el síndic o la síndica de Greuges, amb l’acord previ, per 
majoria absoluta, de la Comissió de les Corts encarregada de les relacions amb el 
Síndic de Greuges. Aquesta, abans de pronunciar-se respecte d’això, donarà, en tot 
cas, audiència a l’interessat o a la interessada.

En els altres supòsits previstos en el primer apartat d’aquest precepte, el cessa-
ment serà declarat per la Presidència de les Corts Valencianes, després d’informar el 
Ple d’aquesta institució.

A partir del dia en què es declare oficialment la vacant, el procediment per a la 
designació, elecció i nomenament de la nova persona titular del Síndic de Greuges 
haurà de concloure’s en un termini no superior a tres mesos.

3. En cas d’extinció del mandat, el síndic o la síndica de Greuges s’ha de mantenir 
en el càrrec en funcions fins a la presa de possessió del seu successor o successora.

Si concorre qualsevol de les altres causes de cessament enumerades en l’apartat 
1 d’aquest precepte, han d’assumir les funcions del síndic o síndica de Greuges, fins 
que prenga possessió el successor o successora, l’adjunt o adjunta. Durant aquest 
temps ha d’exercir el càrrec amb caràcter d’interinitat i amb plenitud de funcions. En 
aquest cas, l’adjunt o adjunta ha d’assumir les funcions del síndic o síndica de manera 
rotatòria i per ordre, començant per l’adjunt primer o primera i per un període màxim 
d’un any, per torn, fins que es designe successor o successora.
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Article 9. Suspensió de funcions
1. La persona que ocupe el càrrec de síndic o síndica de Gregues quedarà suspesa 

de manera automàtica en l’exercici d’aquest quan una resolució judicial li impose presó 
provisional, llibertat sota fiança o processament per delictes comesos en l’exercici de 
les seues funcions o per qualsevol altre delicte dolós.

2. La persona que ocupe el càrrec de síndic o síndica de Greuges podrà ser suspesa 
en el seu exercici per una de les causes següents:

a) Una malaltia greu que la incapacite temporalment per a l’exercici de les seues 
funcions.
b) La instrucció d’un procediment judicial d’incapacitació o inhabilitació per a 
l’exercici dels drets polítics.

3. La suspensió de funcions pels motius de l’apartat anterior haurà de ser acor-
dada per majoria absoluta de la comissió de les Corts Valencianes encarregada de 
les relacions amb el Síndic de Greuges. Aquesta, abans de pronunciar-se respecte 
d’això, ha de donar, en tot cas, audiència a la persona interessada.

En el supòsit mencionat en la lletra a de l’apartat anterior, la iniciativa del procedi-
ment podrà ser plantejada per un grup parlamentari davant de la Mesa de les Corts 
Valencianes, i en aquest s’ha de donar, en tot cas, audiència a la persona interessada.

En cas de suspensió, assumiran interinament les funcions de la persona titular del 
Síndic de Greuges l’adjunt i l’adjunta, pel seu ordre i conforme al procediment que es 
determine en el Reglament d’organització i funcionament de la institució.

Article 10. Garanties i prerrogatives
1. La persona que ocupe el càrrec de síndic o síndica de Greuges serà inamovible 

durant tot el seu mandat i només podrà ser cessada o suspesa en l’exercici de les seues 
funcions per les causes expressament previstes en aquesta llei.

2. La persona que ocupe el càrrec de síndic o síndica de Greuges no està subjecta 
a mandat imperatiu ni a instruccions de cap tipus, actua amb total independència de 
criteri i és inviolable per les opinions que emeta i les labors que duga a terme en 
l’exercici de les seues funcions.

3. La persona que ocupe el càrrec de síndic o síndica de Greuges només pot ser 
retinguda o detinguda en cas de flagrant delicte.

4. Tot allò que s’ha assenyalat en aquest article s’aplicarà de conformitat amb la 
legislació estatal i bàsica en la matèria.

Article 11. Incompatibilitats 
1. La condició de síndic o síndica de Greuges és incompatible amb:

a) L’exercici de qualsevol mandat representatiu.
b) La pertinença a partits polítics, sindicats i associacions empresarials, així com 
l’exercici de funcions directives en qualsevol de les organitzacions esmentades.
c) L’exercici de funcions directives en qualsevol associació, fundació i col·legi 
professional, amb independència que se n’ostente la condició de membre.
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d) L’exercici de qualsevol càrrec polític i la condició d’empleat públic en actiu en 
qualsevol administració pública, així com en organismes d’àmbit internacional, 
europeu, estatal, autonòmic o local.
e) La pertinença en actiu a les carreres judicial, fiscal o militar, així com a les forces 
i cossos de seguretat de l’Estat.
f) L’exercici de qualsevol activitat professional, mercantil, industrial o laboral.

2. La persona que haja sigut triada per al càrrec de síndic o síndica de Greuges i 
estiga afectada per una causa d’incompatibilitat haurà de resoldre la situació abans 
de prendre possessió. Si no ho fa en el termini de deu dies des de la seua elecció, 
bé renunciant a l’activitat que motiva la incompatibilitat, bé passant a una situació 
d’excedència, es considerarà que no accepta el nomenament.

3. Si la persona que ocupa el càrrec de síndic o síndica de Greuges es veu afectada 
durant el seu mandat per una causa d’incompatibilitat, haurà de cessar en el càrrec o 
activitat incompatible, o bé passar en aquest o aquesta a una situació d’excedència, tot 
això en el termini de deu dies a comptar des que s’haja produït la causa sobrevinguda 
d’incompatibilitat.

En cas de no procedir d’acord amb allò que s’ha indicat en el paràgraf anterior, 
s’entendrà que la persona afectada renuncia al càrrec de síndic o síndica de Greuges.

4. Correspon a la comissió de les Corts Valencianes encarregada de les relacions 
amb el Síndic de Greuges, conforme al procediment establit en el reglament d’aquesta 
institució, entendre i dictaminar sobre qualsevol situació que puga implicar la concur-
rència d’una causa d’incompatibilitat en la persona que ocupe el càrrec de síndic o 
síndica de Greuges.

Per a determinar l’existència d’una causa d’incompatibilitat per la comissió encar-
regada de les relacions amb el síndic o síndica de Greuges, ha de ser acordada amb 
el vot favorable de tres cinquenes parts de la comissió. Si de l’existència d’una causa 
d’incompatibilitat es deriva el cessament del síndic o síndica o del seu adjunt o adjunta, 
cal ajustar-se al que disposa l’article 9.

CAPÍTOL II 
 De l’estatut jurídic de l’adjunt i l’adjunta

Article 12. Nombre i atribucions 
1. El síndic o la síndica comptarà amb un adjunt i una adjunta, una d’elles especialit-

zada en la defensa dels drets de la infància i l’adolescència, i una altra especialitzada en 
la defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional.

2. L’adjunt i l’adjunta assistiran al síndic o a la síndica de Greuges en l’exercici del seu 
càrrec i assumiran les funcions que aquell o aquella els delegue, incloses les relaciona-
des amb el govern i la gestió de la institució.

3. El Reglament d’organització i funcionament de la institució ha de determinar el 
règim de substitucions i suplències aplicable entre el síndic o la síndica de Greuges 
i el seu adjunt o adjunta, tenint en compte que aquests han d’assumir les funcions 
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del síndic o síndica de manera rotatòria i per ordre, començant per l’adjunt primer 
o primera i per un període màxim d’un any per torn fins que es designe successor o 
successora.

Article 13. Proposta i elecció 
1. El síndic o la síndica de Greuges proposarà, tenint en compte el principi de paritat 

d’igualtat entre dones i homes, les persones que estime més adequades, en atenció 
a les respectives trajectòries personals professionals, per a ocupar els llocs d’adjunt i 
adjunta.

2. Les persones proposades compareixeran davant la comissió de les Corts 
Valencianes encarregada de les relacions amb el síndic o la síndica de Greuges perquè 
aquesta puga valorar-ne la idoneïtat, amb el vot afirmatiu de la majoria de tres cinque-
nes parts de les i els diputats de la comissió, entre altres, quant a les seues respectives 
trajectòries professionals i la concurrència de possibles causes d’incompatibilitat.

3. El dictamen previ favorable de la comissió de les Corts Valencianes encarregada 
de les relacions amb la síndica o el síndic de Greuges serà condició necessària per a 
fer el nomenament de qualsevol adjunt o adjunta.

4. Per a poder ser triat o triada com a adjunt o adjunta s’hauran de reunir els requi-
sits següents:

a) Tindre la condició política de valencià o valenciana.
b) Ser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils i polítics.
c) Conèixer els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

 

Article 14. Nomenament i presa de possessió 
1. El nomenament de l’adjunt i l’adjunta s’efectuarà per resolució del síndic o de la 

síndica de Greuges, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes i en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. La presa de possessió ha de tenir lloc davant la comissió de les Corts Valencianes 
encarregada de les relacions amb el Síndic de Greuges, prestant jurament o promesa 
del compliment de la Constitució espanyola, de l’Estatut d’autonomia i de la resta de 
l’ordenament jurídic, com també de l’exercici fidel de les funcions inherents al càrrec.

 

Article 15. Cessament i suspensió de funcions 
1. El síndic o la síndica de Greuges pot fer cessar l’adjunt o l’adjunta quan hi concórre-

guen alguns dels supòsits de l’article 8. Quan el síndic o la síndica de Greuges exercisca 
aquesta potestat ha de comparèixer, en el termini màxim de trenta dies, davant de 
la comissió de les Corts Valencianes encarregada de les relacions amb el síndic o la 
síndica de Greuges, per a retre compte de la decisió adoptada. En el supòsit esmentat 
en les lletres f i h de l’apartat anterior, la decisió ha de ratificar-se amb el vot de les tres 
cinquenes parts de les diputades i els diputats de la comissió.
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Mentre el síndic o la síndica de Greuges no haja informat les Corts Valencianes sobre 
aquest cessament, complint amb els termes expressats abans, no es pot proposar la 
compareixença d’un nou candidat o candidata a ocupar el càrrec d’adjunt o adjunta.

2. L’adjunt i l’adjunta cessaran automàticament amb motiu de la presa de possessió 
d’un nou síndic o d’una nova síndica de Greuges.

3. Els cessaments de l’adjunt i l’adjunta hauran de publicar-se en el Butlletí Oficial de 
les Corts Valencianes i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

4. La persona que ocupe el càrrec d’adjunt o adjunta quedarà suspesa de manera 
automàtica en l’exercici del càrrec quan una resolució judicial li impose presó provisio-
nal, llibertat sota fiança o quan, acabada la fase d’instrucció, s’acorde el processament 
per delictes comesos en l’exercici de les seues funcions o per qualsevol altre delicte 
dolós.

5. Quan en un adjunt o en una adjunta concórrega alguna de les causes mencionades 
en l’article 9.2 d’aquesta llei, la persona titular del Síndic de Greuges podrà suspendre’l 
o suspendre-la en l’exercici de les seues funcions. Aquesta decisió l’ha de comunicar 
així mateix a la comissió de les Corts Valencianes encarregada de les relacions amb el 
Síndic de Greuges.

Article 16. Prerrogatives i incompatibilitats 
1. L’adjunt i l’adjunta gaudiran, en l’exercici de les seues funcions, de les mateixes 

prerrogatives que el síndic o la síndica de Greuges.
2. Cada adjunt o adjunta respon directament de la seua gestió davant la persona que 

ostente la condició de síndic o síndica de Greuges i aquesta podrà decidir, en qualse-
vol moment, revocar delegacions de funcions prèviament efectuades, redistribuir les 
atribucions entre l’adjunt i l’adjunta, i procedir, de forma motivada, a la seua separació 
temporal de l’exercici de les funcions que tinguen assignades.

3. L’adjunt i l’adjunta estan sotmesos al mateix règim d’incompatibilitats que el síndic 
o la síndica de Greuges.

 

TÍTOL II
De les funcions d’investigació

 
CAPÍTOL I
Àmbit d’investigació

Article 17. Actuacions i inactivitats subjectes a investigació
1. En l’exercici de les seues funcions i, en concret, per a vetlar i defendre els drets, 

llibertats i drets públics subjectius reconeguts en la Constitució, en l’Estatut i en el nostre 
ordenament jurídic, el Síndic de Greuges pot investigar les actuacions i inactivitats de:

a) L’Administració de la Generalitat.
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b) Les activitats materialment administratives de les institucions estatutàries i 
de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana.
c) El sector públic instrumental de la Generalitat.
d) Les administracions locals de la Comunitat Valenciana, així com els organis-
mes i entitats que depenguen d’elles, siga quina en siga la forma de la seua 
vinculació jurídica.
e) L’Administració de justícia a la Comunitat Valenciana, en tots aquells aspectes 
vinculats amb els seus mitjans personals i materials sobre els quals la Generalitat 
ostente competències.
f) Les universitats públiques de la Comunitat, com també els organismes i les 
entitats que en depenguen, siga quina siga la forma de la seua vinculació 
jurídica, i qualsevol altra institució o entitat educativa que reba fons públics de 
l’administració autonòmica.
g) Les persones físiques i jurídiques que gestionen serveis públics o duguen a 
terme, entre altres, per mitjà de concert o concessió, activitats d’interès general, 
així com les altres persones vinculades contractualment amb la Generalitat o 
amb els organismes i entitats que integren el seu sector públic instrumental.
h) Les persones físiques i jurídiques que perceben ajudes o subvencions públi-
ques en quanties, termes i terminis pels quals estiguen obligades a complir les 
obligacions de transparència que establisca la normativa que siga d’aplicació.

2. El Síndic de Greuges podrà dirigir-se a totes les autoritats, tots els òrgans i tot el perso-
nal de qualsevol de les administracions públiques amb seu a la Comunitat Valenciana per 
a demanar la seua col·laboració, sense perjudici del que es menciona en l’article següent.

Article 18. Supòsits d’exclusió 
1. Queden excloses de l’àmbit d’investigació del Síndic de Greuges:

a) L’Administració general de l’Estat, així com els organismes i entitats que en 
depenguen, siga quina en siga la forma de la seua vinculació jurídica.
b) L’Administració de justícia, en tot allò que excedisca de les competències de 
la Generalitat sobre els seus mitjans personals i materials.
c) L’Administració militar.

2. El Síndic de Greuges remetrà al Defensor del Poble totes les queixes que reba 
en relació amb les actuacions o inactivitats de les administracions públiques, els 
organismes i entitats mencionats en l’apartat anterior.

CAPÍTOL II
Àmbits i situacions d’atenció preferent

Article 19. Situacions de risc d’exclusió o especial vulnerabilitat 
1. El Síndic de Greuges prestarà una atenció preferent i prioritària a aquells supò-

sits en què puga detectar-se l’existència de persones o col·lectius en situacions de 
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risc d’exclusió o d’especial vulnerabilitat, derivades de la pobresa, la marginalitat, la 
violència de gènere, els períodes prolongats de desocupació, la falta d’accés a recursos 
o serveis bàsics, la diversitat funcional, la dependència, la forma de família, l’edat, la 
malaltia, l’origen racial o ètnic, la immigració, la cultura, la llengua, la religió, les creen-
ces, l’orientació sexual, la identitat o expressió de gènere, el desenvolupament sexual 
divers o no binari, o la discriminació per qualsevol de les condicions o circumstàncies 
personals o socials a les quals es refereix l’article 14 de la Constitució.

2. El Síndic de Greuges, com a defensor de la igualtat de gènere, ha de vetlar 
especialment pel compliment de les normes i les mesures necessàries per a garantir la 
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes. En aquest sentit, ha d’atendre 
de manera especial les situacions de discriminació o desigualtat que es donen per raó 
de gènere i vigilar que el principi d’igualtat entre dones i homes estiga present de 
manera transversal en tots els àmbits de les polítiques públiques i en l’actuació de tots 
els poders públics.

Article 20. Interlocució amb organitzacions i entitats 
A fi de contribuir a la prevenció, el diagnòstic i la correcció de les situacions de risc 

d’exclusió o especial vulnerabilitat i de les situacions de discriminació o desigualtat 
per raó de gènere, el Síndic de Greuges ha de mantindre una interlocució directa i 
habitual amb entitats i organitzacions que disposen d’informació i coneguen la realitat 
dels contextos socials on es produeixen.

Article 21. Diagnòstic i adopció d’iniciatives 
A partir de la informació demanada i dels resultats obtinguts en les seues inves-

tigacions, el Síndic de Greuges, per mitjà del tipus d’informe que estime pertinent, 
realitzarà un diagnòstic de la situació detectada, concretarà quin tipus de persones o 
de col·lectius s’hi veuen afectats, i proposarà, si escau, l’adopció d’aquelles mesures i 
iniciatives que resulten més adequades.

 
CAPÍTOL III
Inici d’investigacions

Article 22. Formes d’inici
El Síndic de Greuges pot iniciar, d’ofici o a petició de part, un procediment per a 

investigar si una actuació o inactivitat dels subjectes mencionats en l’article 17 d’aquesta 
llei ha pogut vulnerar els drets i llibertats d’una persona o d’un determinat col·lectiu.

Article 23. Investigació d’ofici 
1. Els procediments per a dur a terme una investigació d’ofici s’iniciaran mitjançant 

una resolució motivada del síndic o de la síndica de Greuges, amb expressa indicació 
dels drets o llibertats que poden haver sigut presumptament vulnerats.
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2. Les investigacions d’ofici no estan subjectes a cap termini preclusiu i s’haurà d’in-
formar dels seus resultats les persones els drets o llibertats de les quals hagen pogut 
veure’s afectats, en cas de poder ser determinades, respectant, en tot cas, la normativa 
vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 24. Investigació a instància de part 
1. Tota persona física o jurídica podrà, directament o a través de representant 

degudament acreditat, instar davant la persona titular del Síndic de Greuges l’inici d’un 
procediment de queixa.

2. La legitimació per a instar l’inici d’una investigació no es veurà limitada per l’exis-
tència d’una relació d’especial subjecció o dependència respecte a una administració 
pública, ni per incapacitació legal, internament en un centre penitenciari o permanència 
en qualsevol altra situació de privació de llibertat.

3. No podran presentar queixes les autoritats administratives en matèries relacio-
nades amb el seu àmbit de competències en què exercisquen funcions de caràcter 
executiu.

4. El síndic o la síndica pot continuar la investigació fins i tot en el cas que la persona 
interessada manifestara el seu desig de retirar la queixa.

Article 25. Altres legitimacions per a instar l’inici del procediment 
1. El Ple de les Corts Valencianes, qualsevol de les seues comissions parlamentàries 

i les diputades i els diputats autonòmics, podran instar davant la persona titular del 
Síndic de Greuges l’inici d’un procediment de queixa per a determinar si una actuació 
o inactivitat dels subjectes mencionats en l’article 17 d’aquesta llei ha vulnerat els drets 
i llibertats d’una persona o d’un determinat col·lectiu.

2. Així mateix, podran instar l’inici d’investigacions amb idèntica finalitat:
a) Els membres de les Corts Generals que hagen sigut elegits per les circumscrip-
cions electorals de la Comunitat Valenciana.
b) Els senadors i les senadores que hagen sigut objecte de designació per part de 
les Corts Valencianes.
c) Els càrrecs electius de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en relació 
amb assumptes que afecten el seu àmbit territorial de competències.
d) Els diputats i les diputades del Parlament Europeu que tinguen la condició de 
valencians o valencianes.
e) Els membres de les institucions que, a tenor de l’article 20.3 de l’Estatut d’Auto-
nomia de la Comunitat Valenciana, formen part de la Generalitat.
No podran presentar queixes els membres de les institucions que formen part de 
la Generalitat en matèries relacionades amb el seu àmbit de competències en què 
exercisquen funcions de caràcter executiu.



79

CAPÍTOL IV 
Presentació i admissió de queixes

Article 26. Presentació i registre intern 
1. Les queixes poden presentar-se:

a) Per mitjà d’un escrit, formalitzat en paper, o preferentment per via telemàtica, 
de conformitat amb les previsions de la normativa estatal sobre procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
b) Verbalment, personant-se en la seu del Síndic de Greuges.

2. El Síndic de Greuges adoptarà les mesures necessàries per a permetre l’opció de 
presentar les queixes, amb totes les garanties, per procediments telemàtics.

3. En cas de presentació d’una queixa verbal, el personal de la institució en farà la 
transcripció immediata perquè la persona interessada puga, en aquest mateix instant, 
llegir-la, realitzar les modificacions que estime necessàries o oportunes, donar la seua 
conformitat i firmar-la abans de procedir a registrar-la d’entrada.

4. La comunicació entre el Síndic de Greuges i qualsevol ciutadà o ciutadana no 
podrà ser objecte de controls o interferències.

5. El Síndic de Greuges disposarà d’un registre intern que permetrà efectuar un 
seguiment ordenat i sistemàtic de les queixes rebudes, de les arxivades, de les adme-
ses a tràmit i dels procediments d’investigació iniciats a partir d’aquestes últimes.

Article 27. Gratuïtat 
1. Ni la presentació de queixes, ni les actuacions dutes a terme pel Síndic de Greuges 

en el marc dels procediments d’investigació iniciats com a conseqüència d’aquelles, 
tindran cap cost per a les persones interessades.

2. Per a instar l’actuació del Síndic de Greuges no cal assistència lletrada ni represen-
tació processal.

Article 28. Contingut 
1. Tota queixa presentada haurà d’especificar, com a mínim:

a) Les dades personals que permeten identificar a qui la formula, així com el seu 
domicili als efectes de notificacions i, si és el cas, de qui n’exercisca degudament 
la  representació.
b) Una descripció dels fets que motiven la queixa.
c) L’administració pública i, si és el cas, el departament, autoritat, dependència 
administrativa, òrgan estatutari o entitat l’actuació o inactivitat del qual ha origi-
nat la presentació de la queixa.

2. Les queixes hauran d’anar acompanyades de tota la informació o documentació 
addicional que es considere necessària o oportuna a fi de facilitar la correcta interpre-
tació del seu objecte i finalitat, en qualsevol suport legalment admès. 

3. La data de presentació de la queixa ha de quedar acreditada en tots els casos, 
siga quin siga el mitjà de presentació.
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Article 29. Termini 
Les queixes hauran de presentar-se en el termini d’un any, comptat a partir del 

moment en què s’haguera tingut coneixement dels fets o de la determinació de 
l’abast dels efectes que les motiven.

Article 30. Admissió a tràmit 
1. Mitjançant una resolució motivada, que en tot cas haurà de notificar-se a la 

persona interessada o al seu representant, el síndic o la síndica de Greuges haurà de 
decidir l’admissió o inadmissió a tràmit de cada queixa.

2. Les queixes seran no admeses a tràmit en els supòsits següents:
a) Quan el que es plantege excedisca l’àmbit competencial del síndic o de la 
síndica de Greuges.
b) Quan siguen anònimes.
c) Quan el subjecte passiu de la queixa no haja tingut oportunitat de pronunci-
ar-se o actuar en relació amb els fets o circumstàncies objecte d’aquella.
d) Quan es plantegen qüestions que hagen sigut objecte d’una resolució judicial.
e) Quan facen referència a actuacions o inactivitats contra les quals s’hagen 
emprés accions en via judicial o davant el Tribunal Constitucional.
f) Quan es puga apreciar mala fe o un ús abusiu del procediment a fi de pertorbar 
o paralitzar l’activitat del departament, òrgan, dependència administrativa o 
entitat que seria objecte d’investigació.
g) Quan no plantegen una pretensió concreta o manquen manifestament de 
fonament.
h) Quan puguen resultar perjudicats drets o interessos legítims de terceres 
persones.
i) Quan, en el moment de la seua presentació, haja transcorregut el termini d’un 
any a què es refereix l’article 29 d’aquesta Llei.
j) Quan no vagen acompanyades dels documents necessaris ni s’aporten els 
documents requerits pel Síndic de Greuges en virtut del que hi ha disposat en 
l’article 28.2.
k) Quan es plantegen qüestions que estiguen pendents d’una resolució judicial.

3. El síndic o la síndica de Greuges pot demanar a la persona que ha formulat la 
queixa la modificació o la millora de l’escrit. En qualsevol cas, abans de procedir a la 
inadmissió d’una queixa, ha de requerir a qui l’ha formulada perquè l’esmene, en els 
termes previstos en la normativa reguladora del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques.

En el cas que la queixa siga rebutjada, el síndic o la síndica de Greuges ho ha de 
fer en escrit motivat, i ha d’informar l’interessat sobre les vies més oportunes per a 
exercitar la seua acció, si al seu parer n’hi ha cap, i sense perjudici que l’interessat 
puga utilitzar les que considere més pertinents.

4. Les resolucions adoptades pel síndic o la síndica de Greuges sobre l’admissió o 
inadmissió a tràmit de les queixes presentades no són recurribles.



81

CAPÍTOL V  
Procediment de queixa

Article 31. Impuls i tramitació
1. L’admissió a tràmit d’una queixa i la decisió d’iniciar d’ofici una determinada 

investigació donaran lloc a l’obertura d’un procediment de queixa, la tramitació de la 
qual s’impulsarà des de la institució mateixa a partir d’aquest moment.

2. L’obertura del procediment de queixa es comunicarà tant a la persona interessada 
o al seu representant, junt amb l’admissió a tràmit de la seua queixa, com al subjecte, 
òrgan o autoritat l’actuació o inactivitat de la qual vaja a investigar-se.

Aquests últims disposaran d’un termini d’un mes que s’iniciarà a partir de l’endemà 
del dia en què tinga lloc la notificació per a remetre al Síndic de Greuges un informe 
detallat i raonat sobre els fets que van motivar l’obertura del procediment.

Amb caràcter excepcional, quan concórreguen circumstàncies justificades que així 
ho aconsellen en un determinat supòsit, el síndic o la síndica de Greuges, d’ofici o a 
instància del subjecte, òrgan o autoritat que ha d’informar, podrà ampliar el termini 
esmentat en un mes.

L’informe del subjecte investigat es traslladarà a qui haja promogut la queixa perquè 
presente, si ho estima oportú, les al·legacions que estime convenients.

El síndic o la síndica de Greuges podrà sol·licitar, en tot moment, l’ampliació dels 
informes que no resulten prou aclaridors dels supòsits investigats.

3. Quan s’aprecie que dos o més queixes estan relacionades amb els mateixos fets 
i que les pretensions plantejades són idèntiques, el síndic o la síndica de Greuges 
podrà acordar, mitjançant una resolució motivada que es notificarà a totes les perso-
nes interessades o als seus representants, l’acumulació de procediments.

4. Si durant la tramitació d’un procediment de queixa s’evidenciaren indicis racio-
nals de la comissió de presumptes il·lícits penals o administratius, el síndic o la síndica 
de Greuges haurà d’informar el Ministeri Fiscal o l’autoritat administrativa competent, 
segons corresponga.

5. Durant el curs de totes les investigacions, haurà de garantir-se el tractament de 
la informació demanada amb màxima reserva i discreció, així com el compliment de la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Igualment, des del Síndic de Greuges hauran d’adoptar-se totes les mesures neces-
sàries a fi de garantir la seguretat jurídica en l’ús de procediments telemàtics per a la 
presentació i tramitació de les queixes.

Article 32. Suspensió i continuïtat d’actuacions 
1. El síndic o la síndica de Greuges haurà d’acordar la suspensió d’un procediment 

de queixa si arribara al seu coneixement l’admissió a tràmit d’una demanda o d’un 
recurs judicial, o l’exercici de qualsevol altra acció davant instàncies jurisdiccionals 
en relació amb els fets sobre els quals s’estiga indagant. Per a això, les persones que 
insten l’inici d’un procediment de queixa davant del síndic o síndica de Greuges hauran 
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de comunicar-li l’existència d’accions judicials iniciades i que es troben pendents de la 
seua resolució en relació amb els fets objecte d’investigació de la queixa formulada.

2. Qualsevol decisió que s’adopte sobre la suspensió d’un procediment de queixa 
en curs, haurà de ser notificada a les parts que van originar les actuacions.

3. Les actuacions dutes a terme pel Síndic de Greuges no interrompen els termi-
nis fixats per la normativa vigent per a l’exercici d’accions en via administrativa o 
jurisdiccional.

4. Els períodes de temps durant els quals les Corts Valencianes estiguen dissoltes 
i les declaracions dels estats d’excepció i de setge, no limitaran ni impediran, sense 
perjudici d’allò que s’ha previst en l’article 55 de la Constitució, que el síndic o la 
síndica de Greuges puga fer ús de les seues facultats d’investigació, o que els valen-
cians i les valencianes puguen exercir el seu dret a instar l’inici de nous procediments 
indagatoris, en aquests supòsits el síndic o la síndica s’ha de dirigir a la Diputació 
Permanent.

 

Article 33. Resolució
1. Els procediments de queixa iniciats a instància de persona interessada conclouran 

en el termini de tres mesos amb una resolució motivada del síndic o de la síndica de 
Greuges, en la qual es farà constar si s’ha apreciat l’existència d’una vulneració dels 
drets i llibertats dels valencians i les valencianes.

El transcurs del termini màxim per a resoldre els procediments es podrà suspendre 
quan ho requerisca la persona interessada per a l’esmena de deficiències o l’aportació 
de documents o elements de judici, i fins què s’atenga l’esmentat requeriment o es 
complisca el termini concedit per a això.

També es podrà suspendre el transcurs del termini màxim per a resoldre, quan 
es sol·liciten informes a òrgans de les administracions o a qualsevol dels subjectes 
contemplats a l’article 17 de la present llei.

Excepcionalment, es podrà acordar, de manera motivada, l’ampliació del termini 
per a resoldre, sense que aquesta ampliació puga excedir de tres mesos. 

2. D’apreciar-se la vulneració a què fa referència l’apartat anterior, el síndic o la 
síndica de Greuges podrà, en la pròpia resolució, fer les consideracions següents:

a) Concretar els deures legals incomplits i instar-ne el compliment.
b) Suggerir l’adopció d’una iniciativa per a modificar una norma l’aplicació de la 
qual estiga ocasionant un resultat injust o produint un perjudici innecessari, o, 
si és el cas, instar la revisió dels criteris interpretatius amb què aquesta mateixa 
norma s’està aplicant.
c) Instar les administracions públiques, els organismes, entitats o altres subjectes 
les actuacions o inactivitats dels quals hagen sigut objecte d’investigació a adop-
tar un d’aquests comportaments:

– Exercir les competències, funcions, facultats o potestats que tinguen atribuï-
des per l’ordenament jurídic vigent en una determinada matèria.
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– Resoldre, en temps i en forma, les sol·licituds presentades i els recursos 
plantejats en el seu àmbit competencial.
– Complir l’activitat prestacional que hagen de dur a terme i millorar la seua 
qualitat, incrementant els mitjans materials i personals, així com les disponibili-
tats pressupostàries existents, sempre que siga possible.

d) Instar l’òrgan superior jeràrquic d’aquell la inactivitat del qual haja sigut objecte 
d’investigació, perquè adopte les mesures oportunes a fi de corregir o esmenar 
la situació generada.
e) Formular altres recomanacions o advertiments vinculats amb el compliment 
de l’ordenament jurídic vigent, i amb la protecció i garantia dels drets i llibertats 
constitucionals i estatutaris.

3. Les resolucions adoptades pel síndic o la síndica de Greuges per a posar fi als 
procediments de queixa, no podran modificar ni anul·lar disposicions normatives ni 
actes administratius.

4. Contra les resolucions adoptades pel síndic o la síndica de Greuges per a posar 
fi als procediments de queixa no cabrà interposar cap recurs.

Article 34. Comunicació 
1. Les resolucions del síndic o de la síndica de Greuges que posen fi a un procedi-

ment de queixa, es faran públiques a través de la pàgina web de la institució i hauran 
de ser notificades tant a les persones interessades, o als seus representants, com a 
les administracions públiques o altres subjectes les actuacions o inactivitats dels quals 
hagen sigut objecte d’investigació.

2. En el cas d’administracions públiques investigades, la resolució haurà de ser 
notificada a l’òrgan específic l’actuació o inactivitat del qual s’investigarà i, si és el cas, 
a l’òrgan superior jeràrquic d’aquell la inactivitat del qual haja sigut objecte d’investi-
gació als efectes previstos en la lletra d de l’article anterior.

3. Quan es tracte d’empreses, públiques o participades, vinculades contractualment 
amb les administracions públiques, concessionàries de serveis públics o receptores 
de subvencions de l’administració autonòmica valenciana o de qualsevol altra entitat 
enumerada en la llei que regula les matèries de transparència, bon govern i partici-
pació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en les quanties, termes i terminis que 
aquesta llei estableix, la resolució es notificarà també a l’administració pública titular 
de la competència.

Article 35. Obligació de respondre 
1. En tots els casos, els subjectes investigats estaran obligats a respondre per escrit 

al síndic o a la síndica de Greuges, en un termini no superior a un mes, que es compu-
tarà de conformitat amb les previsions de la normativa estatal sobre procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

2. Les respostes hauran de manifestar, de forma inequívoca, el posicionament dels 
subjectes investigats respecte de les recomanacions o suggeriments continguts en 
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les resolucions. Si es manifestara la seua acceptació, es faran constar les mesures 
adoptades per al seu compliment. La no-acceptació haurà de ser motivada.

3. Les respostes dels subjectes investigats o les declaracions del Síndic de Greuges 
que acrediten que s’ha produït algun dels incompliments recollits a l’article 39, es 
faran públiques a través de la plana web de la institució, de manera que puguen ser 
immediatament relacionades amb les queixes de les quals porten causa i de forma 
que resulten fàcilment accessibles per a la ciutadania.

Article 36. Compensació a particulars 
Des del Síndic de Greuges s’hauran de compensar, amb càrrec al seu propi pres-

supost, els perjudicis materials i les despeses, degudament acreditades en ambdós 
casos, que hagen hagut de suportar aquelles persones que, sense haver sigut les 
impulsores d’una determinada investigació, s’hi hagen vist afectades, o hi hagen 
participat a requeriment del síndic o síndica de Greuges.

CAPÍTOL VI
Obligació de col·laborar

Article 37. Subministrament d’informació i documentació 
1. Tots els subjectes les actuacions o inactivitats dels quals puguen ser, de confor-

mitat amb les previsions d’aquesta llei, objecte d’investigació per part del Síndic de 
Greuges, hauran de facilitar l’accés als expedients, les dades, els informes i tota la 
documentació que els siga sol·licitada, entregant inclús còpia d’aquesta documentació 
si els fora requerida per a l’esclariment dels fets sobre els quals s’estiga indagant en el 
marc d’un procediment determinat, amb les úniques limitacions que establisca la llei.

2. De manera preferent, la consulta de la informació i la documentació haurà de 
permetre’s per mitjans telemàtics.

Article 38. Accés a dependències, arxius i registres 
1. A fi d’obtindre la informació que resulte necessària en el context d’un procedi-

ment de queixa, el síndic o la síndica de Greuges, els seus adjunt i adjunta i el personal 
que exercisca les seues funcions al servei de la institució tindran accés a qualsevol 
espai o dependència de les administracions públiques, organismes i entitats l’actuació 
o inactivitat de les quals estiga sent investigada.

2. Les autoritats i el personal que treballe en els òrgans i departaments sotmesos a una 
investigació tenen el deure de col·laborar i permetre l’accés a les seues dependències, arxius 
i registres per a contribuir al compliment de la finalitat ressenyada en l’apartat anterior.

3. Durant les visites a les dependències de l’òrgan o entitat que estiga sent objecte 
d’investigació, el síndic o la síndica de Greuges, els seus adjunt i adjunta i el personal 
que exercisca les seues funcions al servei de la institució, podran realitzar entrevistes a 
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les autoritats i als empleats i empleades que treballen en les dependències esmenta-
des, si amb això es contribueix a l’esclariment dels fets investigats.

Article 39. Negativa a col·laborar 
1. Es considerarà que hi ha falta de col·laboració amb el Síndic de Greuges quan, en 

els terminis establits per a això, es produïsquen els fets següents:  
a) No es facilite la informació o la documentació sol·licitada.
b) No es done resposta a un requeriment vinculat a un suggeriment o recomana-
ció formulada des de la institució.
c) No s’atenguen, malgrat haver-los acceptats, les recomanacions o suggeriments 
efectuats des de la institució.

2. S’entendrà que hi ha obstaculització de les actuacions del síndic o de la síndica 
de Greuges quan s’impedisca el seu accés, el dels seus adjunt o adjunta, o el del 
personal que exerceix les seues funcions al servei de la institució als arxius, registres, 
dependències, expedients, informes, i altres dades i documents necessaris en el curs 
d’una investigació.

3. Si es donara alguna de les circumstàncies mencionades en els dos primers apar-
tats d’aquest precepte, el síndic o la síndica de Greuges podrà adoptar les mesures 
següents:

a) Convocar les persones responsables de les actuacions o inactivitats objecte 
d’investigació per a efectuar un examen conjunt dels fets.
b) Informar de les actituds de falta de col·laboració o d’obstaculització a la 
comissió de les Corts Valencianes encarregada de les relacions amb el Síndic de 
Greuges perquè aquesta, si ho estima oportú, inste a comparèixer les persones 
responsables de les actuacions o inactivitats objecte d’investigació.
c) Personar-se en les dependències en què es troben custodiats els expedients, 
informes o altres documents a què es pretén tindre accés per a examinar-los.
d) Instar davant l’òrgan competent l’obertura d’un expedient disciplinari respecte 
del personal funcionari o al servei de les administracions públiques que incórrega 
en els comportaments mencionats en els dos primers apartats d’aquest precepte.

4. Si les administracions públiques investigades, els seus òrgans, les seues autoritats 
i el personal que hi treballe, es negaren a col·laborar amb el Síndic de Greuges, es 
farà constar en les resolucions que posen fi al procediment, així com en els informes 
anuals, especials i extraordinaris que emeta el Síndic de Greuges, i en aquest cas 
s’indicarà també la identitat de les persones responsables.

5. La persistència en les actituds obstaculitzadores que derive en un comportament 
hostil o sistemàticament entorpidor de les investigacions dutes a terme pel Síndic 
de Greuges, donarà lloc a un informe especial de caràcter monogràfic, en el qual 
s’identificarà les autoritats i el personal que siguen responsables del que succeeix.
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Article 40. Investigació de conductes individuals 
1. Si l’objecte de les indagacions fora la conducta d’una persona en l’exercici de les 

seues funcions al servei d’una administració pública, el síndic o la síndica de Greuges 
haurà de:

a) Comunicar la tramitació del procediment a la superioritat jeràrquica de la 
persona la conducta de la qual s’investiga.
b) Requerir la persona la conducta de la qual s’investiga perquè, en el termini de 
quinze dies, informe per escrit sobre els fets succeïts i adjunte, si és el cas, quants 
documents resulten escaients per a l’esclariment d’aquells.
Excepcionalment, prèvia petició raonada de la persona que ha d’informar, el 
termini indicat podrà ampliar-se per temps no superior a la meitat de l’inicial.
c) Citar, si escau en funció de les circumstàncies concurrents, la persona la 
conducta de la qual s’investiga perquè comparega davant el síndic o la síndica 
de Greuges i li proporcione totes les dades que siguen necessàries. Les persones 
que s’hi neguen poden manifestar per escrit les raons que justifiquen aquesta 
decisió.

2. Els qui, en la seua condició de superiors jeràrquics, prohibisquen a una persona, 
la conducta de la qual s’investigue, atendre per escrit o per mitjà d’entrevista les sol-
licituds d’informació realitzades des del Síndic de Greuges, hauran d’adoptar aquesta 
decisió mitjançant una resolució motivada i notificar-la tant a la persona interessada 
com a la pròpia institució.

A partir del moment en què la decisió esmentada haja sigut notificada, el síndic o 
la síndica de Greuges haurà de dirigir les seues actuacions investigadores a la persona 
que la va adoptar.

3. La informació que, en el curs d’una investigació, puga aportar un funcionari a 
través del seu testimoniatge personal tindrà el caràcter de reservada, sense perjudici 
del que hi ha disposat en la Llei d’enjudiciament criminal sobre la denúncia de fets que 
pogueren revestir caràcter delictiu.

4. Mentre dure la investigació del síndic o la síndica de Greuges, aquesta, com també 
els tràmits procedimentals, s’han de dur a terme amb la més absoluta reserva respecte 
als particulars i els altres organismes públics sense relació amb l’acte o la conducta 
investigats.

Article 41. Incompliment de resolucions 
Quan una administració pública, haja acceptat o no les recomanacions o suggeri-

ments continguts en la resolució d’un determinat procediment de queixa, no duga 
a terme les actuacions necessàries per a atendre’ls, el síndic o la síndica de Greuges 
podrà:

a) Demanar informació complementària sobre els motius de l’incompliment.
b) Requerir els òrgans o autoritats implicades perquè modifiquen les seues pràcti-
ques i facen efectives  les recomanacions o suggeriments realitzades.
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c) Presentar un informe especial davant la comissió de les Corts Valencianes encar-
regada de les relacions amb el Síndic de Greuges.
d) Fer públiques, preferentment per mitjans telemàtics, les recomanacions i 
suggeriments emesos, així com l’incompliment succeït.

 

Article 42. Exigència i determinació de responsabilitats 
1. Si el síndic o la síndica de Greuges apreciara indicis racionals de la presumpta 

comissió d’un il·lícit penal en les conductes obstaculitzadores, en els comportaments 
hostils o sistemàticament entorpidors de les autoritats o del personal les actuacions o 
inactivitats dels quals investigue, en donarà compte al Ministeri Fiscal.

2. Si el síndic o la síndica de Greuges apreciara l’existència de comportaments o 
conductes susceptibles de ser investigats per l’Agència de Prevenció i Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, els posarà en coneixement d’aquesta 
entitat junt amb la documentació de què dispose sobre això. Quan s’actue conforme al 
que disposa aquest apartat, s’ha de donar compte de la decisió a les Corts Valencianes 
en l’informe anual.

 
 

CAPÍTOL VII 
Informació i documents reservats

 

Article 43. Sol·licitud 
El síndic o la síndica de Greuges podrà sol·licitar, en el marc d’un procediment de 

queixa, informacions i documents que tinguen la consideració de secrets, reservats o 
confidencials, d’acord amb la legislació en la matèria.

Article 44. Deure de reserva
Si s’incorporaren a un procediment de queixa informacions o documents que tinguen 

la consideració de secrets d’acord amb la llei, el Síndic de Greuges haurà d’actuar-hi 
amb un especial deure de reserva i adoptarà totes les mesures que resulten necessàries 
per a garantir un accés restringit al seu contingut.

Article 45. Denegació motivada 
1. La decisió de no proporcionar al Síndic de Greuges una informació o un document 

que tinga la consideració de secreta o secret, respectivament, haurà de ser motivada i 
haurà de remetre’s a aquella una certificació acreditativa de l’acord adoptat per l’òrgan 
competent.
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2. Si el síndic o la síndica de Greuges entenguera que una informació o document 
amb la consideració de secreta o secret, respectivament, la remissió de la qual li haja 
sigut denegada, pot afectar de forma decisiva els resultats de les seues investigacions, 
ho comunicarà a la comissió de les Corts Valencianes encarregada de les relacions amb 
el Síndic de Greuges.

 

CAPÍTOL VIII
Fórmules de concertació

 

Article 46. Conciliació, mediació i composició de controvèrsies 
En el marc d’allò que s’ha establert per la normativa vigent que siga aplicable, des 

del Síndic de Greuges podran proposar-se als subjectes investigats i a les persones 
afectades per l’activitat o inactivitat que s’investiga fórmules de conciliació, mediació o 
composició de controvèrsies que faciliten la resolució del procediment.

CAPÍTOL IX
Consultes i sol·licituds

Article 47. Objecte i contestació de consultes i sol·licituds 
1. Qualsevol persona física o jurídica podrà efectuar davant el Síndic de Greuges 

consultes i sol·licituds d’informació relacionades amb el seu àmbit material d’actuació. 
La resposta a les consultes i les sol·licituds d’informació no pot traduir-se, en cap cas, 
en una demora dels procediments de resolució de les queixes presentades davant el 
Síndic de Greuges.

2. Les consultes i sol·licituds, que podran plantejar-se per qualsevol dels mitjans 
permesos per a presentar una queixa davant la institució, hauran de ser respostes en 
el termini màxim d’un mes, amb indicació expressa, si és el cas, del subjecte, òrgan o 
departament a què ha de dirigir-se la persona interessada i del procediment que ha 
d’emprar a l’efecte.
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TÍTOL III
De la facultat d’instar la interposició de recursos i conflictes de competències 
davant el Tribunal Constitucional

Article 48. Impuls per a la interposició de recursos d’empara 
Quan el síndic o la síndica de Greuges estime que en un tema directament vincu-

lat amb l’exercici de les seues funcions hi ha motius fonamentats per a procedir a la 
interposició del recurs d’empara, podrà instar el Defensor del Poble i el Ministeri Fiscal 
perquè interposen recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional.

Article 49. Impuls per a la interposició de recursos d’inconstitucionalitat
Quan el síndic o la síndica de Greuges estime que en un tema directament vinculat 

amb l’exercici de les seues funcions hi ha motius fonamentats per a procedir a la inter-
posició del recurs d’inconstitucionalitat, podrà instar les Corts Valencianes, el Consell i 
el Defensor del Poble perquè interposen recurs d’inconstitucionalitat.

Article 50. Impuls per a la interposició de conflictes de competències
Quan el síndic o la síndica de Greuges estime que en un tema directament vincu-

lat amb l’exercici de les seues funcions hi ha motius fonamentats per a procedir a la 
interposició de conflictes de competències, podrà instar el Consell o l’Administració 
local corresponent perquè interpose un conflicte de competències davant el Tribunal 
Constitucional.

TÍTOL IV
Dels informes

CAPÍTOL I
Informe anual

Article 51. Presentació
En el termini de seixanta dies a comptar de l’inici del segon període ordinari anual de 

sessions, el síndic o la síndica de Greuges presentarà davant les Corts Valencianes, un 
informe anual referit a l’exercici immediatament anterior.

Article 52. Contingut 
1. En cada informe anual es farà constar, com a mínim:

a) Un balanç de la situació en què es troba la protecció i garantia dels drets i lliber-
tats dels valencians i les valencianes, amb dades tant globals com desglossades 
per cada un dels àmbits materials en què s’haja centrat l’actuació de la institució.
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b) El nombre i la naturalesa de les queixes rebudes, així com el resultat de les 
investigacions a què hagen donat lloc, amb especial referència a les recomana-
cions, suggeriments, advertències o recordatoris de deures legals més rellevants 
què s’hagen formulat com a conseqüència d’aquelles.
c) Les investigacions iniciades d’ofici, amb especificació del motiu, l’àmbit material 
d’actuació comprés i el resultat aconseguit.
d) Els informes especials o extraordinaris que la institució haja emès durant el 
període corresponent.
e) Els casos en què la institució, de conformitat amb les previsions d’aquesta llei, 
haja promogut fórmules de concertació, amb indicació expressa dels seus resultats.
f) Els supòsits en què s’haja instat, davant els subjectes legitimats per a això, la 
interposició de recursos d’empara, recursos d’inconstitucionalitat o conflictes de 
competències.
g) Una valoració del nivell de col·laboració demostrat pels distints subjectes les 
actuacions o inactivitats dels quals hagen sigut objecte d’investigació; del grau en 
què hagen sigut admesos els suggeriments, recomanacions o advertències efec-
tuats, i d’aquells casos en què les autoritats o el personal empleat públic s’hagen 
negat a col·laborar o hagen mantingut una actitud obertament hostil davant les 
investigacions dutes a terme.
h) Els convenis de col·laboració subscrits i els resultats derivats de les relacions de 
cooperació mantingudes amb altres institucions, entitats i organismes, públics o 
privats, les funcions dels quals siguen semblants a les del Síndic de Greuges.
i) Un annex amb la liquidació del pressupost de la institució corresponent a l’exer-
cici sobre el qual es realitza el balanç d’actuacions.

2. En els informes anuals no es faran constar dades ni referències que permeten 
identificar, directament o indirectament, les persones interessades o afectades pels fets 
sobre els quals hagen versat els distints procediments de queixa.

Article 53. Exposició 
1. Abans de finalitzar el període ordinari de sessions en què s’haja presentat l’informe 

anual corresponent, el síndic o la síndica de Greuges compareixerà davant el Ple de les 
Corts Valencianes per a exposar els seus principals continguts.

2. Conclosa l’exposició a què es refereix l’apartat anterior d’aquest precepte, i de 
conformitat amb el procediment que establisca el Reglament de les Corts Valencianes, 
els grups parlamentaris podran intervindre per a fixar les seues respectives posicions.

 

Article 54. Publicació 
Els informes anuals es publicaran en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.
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CAPÍTOL II
Informes especials

Article 55. Presentació 
El síndic o la síndica de Greuges podrà presentar davant les Corts Valencianes, al 

llarg dels períodes ordinaris de sessions, informes especials que, amb caràcter mono-
gràfic, aborden l’estat de la protecció i defensa dels drets i llibertats dels valencians i les 
valencianes en un àmbit material determinat.

Article 56. Contingut 
1. Els informes especials hauran de ressenyar els motius que han portat a elabo-

rar-los, el tipus d’investigacions realitzades i els seus resultats, amb al·lusió a les 
recomanacions, suggeriments, advertències o recordatoris de deures que s’hagen 
emès i al grau de compliment per part dels seus destinataris o destinatàries.

2. En els informes especials no es faran constar dades ni referències que permeten 
identificar, directament o indirectament, les persones interessades o afectades pels fets 
entorn dels quals hagen girat els distints procediments de queixa.

Article 57. Exposició 
1. Abans de finalitzar el període ordinari de sessions en què s’haja presentat un 

informe especial, el síndic o la síndica de Greuges ha de comparèixer davant la comis-
sió parlamentària encarregada de les relacions amb el Síndic de Greuges per a exposar 
el seu contingut. 

A sol·licitud del síndic o síndica la comissió podrà autoritzar els testimonis d’un màxim 
de tres compareixents representatius dels col·lectius socials que és vegem afectats per 
l’àmbit material de l’informe.

2. Conclosa l’exposició mencionada en el primer apartat d’aquest article, i de confor-
mitat amb el procediment que establisca el Reglament de les Corts Valencianes, els 
grups parlamentaris podran intervindre per a fixar les seues respectives posicions.

Article 58. Publicació 
Els informes especials es publicaran en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.

CAPÍTOL III
Informes extraordinaris

 

Article 59. Presentació
Quan la gravetat d’uns fets o d’una situació d’urgència ho aconselle, el síndic o la 

síndica de Greuges pot presentar davant la comissió parlamentària encarregada de les 
relacions amb el síndic o la síndica de Greuges o davant la Diputació Permanent un 
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informe extraordinari referit a la protecció i la defensa dels drets i les llibertats de deter-
minats col·lectius que es troben en situació de risc d’exclusió o d’especial vulnerabilitat, 
en els termes que hi ha previst en l’article 19 d’aquesta llei.

Article 60. Contingut 
1. Els informes extraordinaris hauran de ressenyar els motius que han portat a 

elaborar-los, el tipus d’investigacions realitzades i els seus resultats, amb al·lusió a les 
recomanacions, suggeriments, advertiments o recordatoris de deures que s’hagen 
emès i al grau de compliment per part dels seus destinataris o destinatàries.

En particular, els informes extraordinaris podran fer referència a la necessitat d’adop-
tar, amb caràcter immediat, mesures específiques per a pal·liar o mitigar la situació 
existent, sense perjudici de les actuacions que els poders públics puguen emprendre a 
mitjà i llarg termini per a erradicar-la.

2. En els informes extraordinaris no es faran constar dades ni referències que perme-
ten identificar, directament o indirectament, les persones interessades o afectades pels 
fets que hagen provocat l’obertura dels distints procediments de queixa.

Article 61. Exposició 
1. El síndic o la síndica de Greuges compareixerà davant la comissió parlamentària 

encarregada de les relacions amb el síndic o la síndica de Greuges o davant la Diputació 
Permanent de les Corts Valencianes en la primera sessió immediatament posterior a la 
presentació d’un informe extraordinari per a exposar-ne els continguts principals.

A sol·licitud del síndic o síndica la comissió podrà autoritzar els testimonis d’un màxim 
de tres compareixents representatius dels col·lectius socials que es vegem afectats per 
l’àmbit material de l’informe.

2. Conclosa l’exposició a què s’al·ludeix en l’apartat anterior, i de conformitat amb el 
procediment que establisca el Reglament de les Corts Valencianes, els grups parlamen-
taris podran intervindre per a fixar les seues respectives posicions.

Article 62. Publicació 
Els informes extraordinaris es publicaran en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.

TÍTOL V
De les relacions institucionals i de col·laboració

CAPÍTOL I
Relacions amb les Corts Valencianes

Article 63. Compareixences a instància de la persona titular del Síndic de Greuges 
1. Sense perjudici de les seues compareixences per a exposar els principals contin-

guts dels informes anuals, especials o extraordinaris, el síndic o la síndica de Greuges 
podrà sol·licitar a la comissió de les Corts Valencianes encarregada de les relacions 
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amb el Síndic de Greuges o a la Diputació Permanent de les Corts Valencianes, la seua 
compareixença per a donar a conèixer el seu punt de vista sobre qualsevol assumpte 
vinculat amb el seu àmbit material de funcions.

2. El síndic o la síndica de Greuges podrà sol·licitar que se li permeta comparèixer 
davant d’altres comissions parlamentàries de les Corts Valencianes quan considere, 
a la vista del seu objecte i finalitat, que la seua intervenció pot ser d’interès per al 
desenvolupament dels treballs que s’estiguen duent a terme.

Article 64. Compareixences a instància de les Corts Valencianes 
1. Les Corts Valencianes, per acord adoptat en Ple o en comissió, poden convocar 

el síndic o la síndica de Greuges perquè comparega davant la comissió de les Corts 
Valencianes encarregada de les relacions amb el Síndic de Greuges, a fi de conèixer el 
seu punt de vista sobre un assumpte vinculat al seu àmbit material de funcions.

2. Qualsevol comissió parlamentària de les Corts Valencianes podrà convocar el síndic 
o la síndica de Greuges perquè hi comparega quan considere que la seua intervenció 
pot ser d’interès per al desenvolupament dels treballs que s’estiguen duent a terme.

CAPÍTOL II
Relacions amb altres institucions i organismes de la Generalitat

Article 65. Col·laboració amb les institucions estatutàries i adscrites a les 
institucions de la Generalitat Valenciana

El síndic o la síndica de Greuges mantindrà amb la Sindicatura de Comptes, el 
Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i 
Social i el Consell Jurídic Consultiu les relacions de col·laboració que siguen necessàries 
per aconseguir el compliment dels fins que té assignats en virtut de l’article 38 de 
l’Estatut d’autonomia d’aquesta llei. El síndic o la síndica col·laborarà per als mateixos 
fins amb l’Agència de Prevenció del Frau i la Corrupció i el Consell Audiovisual Valencià, 
com també amb qualsevol altre organisme i institució que, d’acord amb l’Estatut, puga 
crear-se en un futur.

Article 66. Col·laboració de l’Administració de la Generalitat 
Sense perjudici de l’obligació de col·laborar en tots aquells procediments de queixa 

que el Síndic de Greuges inicie en relació amb les seues actuacions o inactivitats, els 
distints departaments del Consell hauran de cooperar-hi en tots aquells àmbits en què 
puguen contribuir a millorar el nivell de protecció dels drets i llibertats dels valencians 
i les valencianes.

Article 67. Col·laboració del sector públic instrumental de la Generalitat 
En la mesura que, de conformitat amb la seua normativa reguladora i amb les previsions 

d’aquesta llei, els organismes i entitats integrants del sector públic instrumental de la 
Generalitat exercisquen activitats subjectes a la investigació del Síndic de Greuges, 
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hauran de col·laborar amb aquesta per a coadjuvar al respecte, la protecció i la garantia 
dels drets i llibertats dels valencians i les valencianes en els seus respectius àmbits 
materials d’actuació.

Article 68. Col·laboracions específiques en matèria de transparència i bon govern
1. El Síndic de Greuges col·laborarà, de forma específica, amb tots aquells orga-

nismes i entitats que, des del seu respectiu àmbit material d’atribucions, vetlen per 
garantir que les administracions públiques servisquen amb objectivitat els interessos 
generals i actuen amb sotmetiment ple a la llei i al dret.

2. En particular, el Síndic de Greuges cooperarà amb l’Agència de Prevenció 
i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, amb el Consell de 
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i amb tots aquells organis-
mes que contribuïsquen a establir criteris i adoptar mesures de control a fi d’aconseguir 
que l’actuació dels poders públics es regisca pels principis d’integritat, transparència i 
bon govern.

CAPÍTOL III
Relacions amb la institució del Defensor del Poble

Article 69. Marc normatiu 
En el marc de la normativa estatal que regula la institució del Defensor del Poble i 

les seues relacions amb les figures semblants existents en les comunitats autònomes, 
el Síndic de Greuges mantindrà les necessàries relacions de col·laboració i cooperació 
amb aquella per a contribuir a la màxima coordinació en l’exercici de les seues respec-
tives funcions.

Article 70. Col·laboració 
1. El Síndic de Greuges prestarà la seua col·laboració a la institució del Defensor del 

Poble amb motiu de totes aquelles investigacions que aquesta puga dur a terme en el 
territori de la Comunitat Valenciana.

2. El síndic o la síndica de Greuges podrà demanar de la institució del Defensor del 
Poble la col·laboració que aquesta puga prestar-li, bé en el context d’un procediment 
de queixa concret, bé per a elaborar informes especials o extraordinaris que aborden 
un tema monogràfic de particular interès o una situació que requerisca la seua atenció 
prioritària i preferent en els termes previstos per aquesta llei.

Així mateix, també podrà instar davant la institució esmentada la formulació de 
recomanacions o suggeriments dirigits a l’Administració general de l’Estat, quan 
considere que de la seua actuació pot derivar-se una possible vulneració dels drets i 
llibertats dels valencians i les valencianes.

3. El Síndic de Greuges col·laborarà amb la institució del Defensor del Poble en 
l’organització de totes aquelles activitats de promoció, difusió i divulgació que contri-
buïsquen a ressaltar la importància del treball dut a terme per ambdós, així com en 
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l’ús compartit de les tecnologies de la informació i les comunicacions per a dinamitzar 
la interrelació amb la ciutadania i amb el conjunt de les institucions que exerceixen 
funcions semblants en altres comunitats autònomes.

Article 71. Convenis 
El Síndic de Greuges impulsarà la subscripció de convenis de col·laboració amb 

la institució del Defensor del Poble, a fi de canalitzar i instrumentar jurídicament la 
cooperació entre ambdós i de plasmar el tipus d’actuacions que puguen dur a terme 
conjuntament.

CAPÍTOL IV
Relacions amb altres institucions homòlogues

Article 72. Cooperació amb la institució del Defensor del Poble Europeu 
Sense perjudici de les competències pròpies de la institució del Defensor del Poble, 

el síndic o la síndica de Greuges pot mantenir amb la institució del Defensor del Poble 
Europeu les necessàries relacions de cooperació a fi de compartir informacions que 
puguen ser d’interès mutu, d’acord amb el que hi ha disposat en les normes estatals i 
europees que resulten aplicables.

Article 73. Cooperació amb institucions homòlogues d’altres comunitats autònomes 
El Síndic de Greuges col·laborarà amb les seues homòlogues en altres comunitats 

autònomes per a posar en comú l’experiència derivada de l’exercici de les seues 
funcions, adoptar iniciatives que permeten fer visibles punts de vista compartits sobre 
un mateix àmbit de la realitat, contrastar la problemàtica de la protecció i defensa dels 
drets i llibertats en els seus respectius territoris, i promoure actuacions conjuntes per a 
difondre i divulgar entre la ciutadania el treball que exerceixen.

Article 74. Cooperació amb òrgans vinculats a l’Administració local 
1. El Síndic de Greuges col·laborarà amb tots aquells òrgans vinculats a les admi-

nistracions locals de la Comunitat Valenciana, les funcions de les quals estiguen rela-
cionades amb la defensa dels drets i llibertats dins del seu àmbit material i territorial 
d’actuació.

2. Quan reba una queixa relativa a l’actuació o inactivitat de les administracions 
locals de la Comunitat Valenciana, el Síndic de Greuges podrà informar la persona 
interessada de la possibilitat d’acudir als òrgans mencionats en l’apartat anterior.

Article 75. Cooperació amb òrgans vinculats a les universitats valencianes 
1. El Síndic de Greuges cooperarà amb tots aquells òrgans vinculats a les universi-

tats de la Comunitat Valenciana les funcions de les quals estiguen relacionades amb la 
defensa dels drets i llibertats dins del seu àmbit material d’actuació.
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2. Quan reba una queixa relativa a l’actuació o inactivitat de les universitats de la 
Comunitat Valenciana, el Síndic de Greuges podrà informar la persona interessada la 
possibilitat d’acudir als òrgans referits en el primer apartat d’aquest precepte.

Article 76. Cooperació amb altres organismes i entitats nacionals i internacionals 
El Síndic de Greuges col·laborarà amb entitats i organitzacions, nacionals i interna-

cionals, orientades a la protecció dels drets i llibertats de la ciutadania. L’esmentada 
col·laboració podrà materialitzar-se a través de la participació en organismes de caràc-
ter multilateral o per mitjà de la subscripció de convenis de col·laboració específics. 
Singularment, el síndic o la síndica de Greuges participarà de les activitats de les 
organitzacions internacionals d’ombudsman.

TÍTOL VI
De la promoció, difusió i divulgació de les activitats de la institució

Article 77. Projecció exterior 
El Síndic de Greuges donarà la major projecció exterior possible a les actuacions 

que duga a terme i informarà el conjunt de la ciutadania dels resultats aconseguits 
durant les seues investigacions, així com de les conclusions extretes durant els proces-
sos d’elaboració dels seus diferents tipus d’informes i de les mesures que, al seu 
parer, haurien d’adoptar les administracions públiques sotmeses a investigació per a 
esmenar les deficiències detectades en el seu funcionament.

Article 78. Actuacions de promoció 
El Síndic de Greuges podrà desenvolupar campanyes institucionals per a promocio-

nar tant el seu paper en defensa dels drets i llibertats dels valencians i les valencianes, 
com també aquelles actuacions específiques que meresquen ser ressaltades per la 
seua especial importància i transcendència social.

Article 79. Labors de difusió 
A fi de donar la màxima difusió al resultat dels seus treballs entre el conjunt de 

la ciutadania de la Comunitat Valenciana, el Síndic de Greuges farà ús de les noves 
tecnologies de la informació i les comunicacions, de totes aquelles plataformes i 
mitjans telemàtics que permeten un coneixement adequat i actualitzat de les funcions 
que exerceix, així com dels temes abordats durant les seues investigacions i de les 
conseqüències efectives dels seus informes.

Article 80. Vies i instruments per a la divulgació 
1. El Síndic de Greuges col·laborarà amb la conselleria competent en matèria d’edu-

cació a fi que l’alumnat dels centres d’ensenyament no universitari de la Comunitat 
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Valenciana adquirisca, en cada etapa del seu procés formatiu, un coneixement 
adequat i suficient sobre el funcionament de la institució i la labor que exerceix.

Així mateix, també col·laborarà amb la conselleria competent en matèria d’edu-
cació, perquè el professorat d’aquells mateixos centres reba la formació necessària 
sobre la matèria i tinga accés a cursos, materials i activitats que li permeten actualitzar 
els seus coneixements amb caràcter periòdic i continuat.

2. Des del Síndic de Greuges s’impulsarà la publicació d’obres divulgatives de 
divers format per a donar a conèixer el seu treball, explicar com i amb quina finalitat 
es pot fer ús dels seus serveis i prestar especial atenció a aquells sectors de la població 
de la Comunitat Valenciana que puguen desconèixer la seua existència.

Article 81. Mitjans públics de comunicació 
1. Els mitjans públics de comunicació de la Comunitat Valenciana col·laboraran amb 

el Síndic de Greuges per a divulgar la naturalesa del seu treball i el resultat de les 
seues investigacions.

2. Amb el fi ressenyat en l’apartat anterior, els mitjans de titularitat autonòmica  cedi-
ran espais gratuïts perquè durant les seues respectives programacions la mencionada 
institució de la Generalitat done a conèixer les funcions que exerceix i el contingut 
dels seus informes.

TÍTOL VII
De l’organització i el règim intern

CAPÍTOL I
Reglament d’organització i funcionament

Article 82. Elaboració i aprovació 
Correspon al Síndic de Greuges elaborar i aprovar el seu Reglament d’organització 

i funcionament.

Article 83. Publicació 
El Reglament d’organització i funcionament del Síndic de Greuges es publicarà en el 

Butlletí Oficial de les Corts Valencianes i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Article 84. Resolucions i instruccions de desenvolupament 
En l’exercici de la seua autonomia orgànica i funcional, el síndic o la síndica de 

Greuges podrà adoptar totes les resolucions i instruccions internes que consideren 
oportunes per a interpretar el Reglament d’organització i funcionament de la institució 
i garantir-ne l’adequat compliment. Aquestes decisions s’han de fer públiques a través 
de la pàgina web de la institució.
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CAPÍTOL II
La Secretaria General

Article 85. La Secretaria General 
1. La persona titular de la Secretaria General del Síndic de Greuges ha d’estar en 

possessió del títol de llicenciatura o grau en dret i ostentar la condició de funcionari de 
carrera de qualsevol administració pública per a l’accés a la qual es requerisca titulació 
superior amb una experiència mínima de cinc anys.

2. La persona que exercisca la Secretaria General del Síndic de Greuges està 
subjecta a les mateixes causes d’inelegibilitat i incompatibilitat que es regulen per al 
síndic o la síndica de Greuges i el seu adjunt o adjunta.

3. És nomenat i separat pel síndic o la síndica de Greuges, oïda la Junta de 
Coordinació i Règim Interior del Síndic de Greuges, i se n’ha de donar compte a la 
Mesa de les Corts Valencianes.

4. Són funcions bàsiques pròpies de la Secretaria General l’organització i la direcció 
dels serveis generals, com també l’assessorament general en matèries de contingut 
jurídic o tècnic que es considere oportú per al millor compliment de les competències 
pròpies del Síndic de Greuges.

5. El Reglament d’organització i funcionament completa la descripció del conjunt 
de les funcions de la Secretaria General, com també les maneres de dur a terme 
la substitució en cas de vacant, absència i malaltia de la persona titular i els altres 
aspectes relatius al seu règim jurídic.

CAPÍTOL III
La Junta de Coordinació i Règim Interior

Article 86. Composició
La Junta de Coordinació i Règim Interior estarà integrada pel síndic o la síndica 

de Greuges, pel seu adjunt i adjunta i per qui ocupe el lloc de secretari o secretària 
general, que serà qui actue, a més, com a secretari o secretària de la Junta, amb veu 
i sense vot.

Article 87. Funcions 
El Reglament d’organització i funcionament establirà les funcions de la Junta de 

Coordinació i Règim Interior, així com els altres aspectes vinculats amb el seu règim jurídic.
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CAPÍTOL IV
Règim econòmic i pressupostari 

Article 88. Elaboració del pressupost 
El Síndic de Greuges elaborarà i aprovarà cada any el projecte del seu propi pressu-

post, integrant-se aquest, una vegada tramitat i aprovat pels òrgans competents, en 
el pressupost de la Generalitat, com a secció independent.

Article 89. Règim econòmic
1. Correspon a la Junta de coordinació i règim interior del Síndic de Greuges 

l’aprovació de les bases d’execució del seu pressupost, adaptant-se aquestes a les 
característiques de la institució.

2. La gestió econòmica s’ajustarà a les bases d’execució aprovades per cada exercici, 
què es publicaran al Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. Els romanents de pressu-
postos anteriors s’incorporaran al mateixos capítols pressupostaris de l’exercici corrent.

Article 90. Dotacions pressupostàries 
Les dotacions pressupostàries del Síndic de Greuges es lliuraran per la conselleria 

competent en matèria d’Hisenda per quartes parts, trimestralment, a nom del Síndic 
de Greuges. 

Article 91. Examen dels comptes 
Sense perjudici de les facultats del Síndic de Greuges, l’examen dels comptes del 

Síndic de Greuges correspon a les Corts Valencianes. A l’efecte, li seran remeses 
acompanyant l’informe anual a què fa referència l’article 51 d’aquesta llei.

CAPÍTOL V
Mitjans personals

Article 92. Règim jurídic 
1. El personal que es trobe al servei del Síndic de Greuges tindrà la consideració de 

personal al servei de les Corts Valencianes, sense perjudici de la seua dependència 
orgànica, funcional i disciplinària d’aquell.

2. El personal que es trobe al servei del Síndic de Greuges es regirà pel Reglament 
d’organització i funcionament d’aquella, pels Estatuts de govern i règim interior de les 
Corts Valencianes i, amb caràcter supletori, per la legislació valenciana en matèria de 
funció pública.

3. El Síndic de Greuges en l’exercici de la seua independència funcional i d’acord 
amb les seues característiques pròpies:
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a) Elaborarà i aprovarà la relació de llocs de treball del personal al seu servei que 
contindrà la naturalesa, classificació retributiva i les funcions de cada lloc. Una 
vegada aprovada es publicarà en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes i en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
b) Convocarà processos selectius i de provisió de llocs, tant de caràcter definitiu 
com a temporal, d’acord amb la normativa vigent de les Corts Valencianes i la 
legislació valenciana en matèria de funció pública.
c) Redactarà i aprovarà la regulació del règim intern del personal al seu servici, 
sense perjudici de les normes generals que s’apliquen.

Article 93. Personal funcionari 
1. La selecció de personal funcionari al si del Síndic de Greuges s’efectuarà 

mitjançant procediments que, de conformitat amb la normativa vigent aplicable, 
garantisquen el compliment dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat. A més a més 
de desenvolupar-se mitjançant procediments selectius objectius, reglats i públics.

2. El personal funcionari de l’Administració de la Generalitat que s’incorpore al servei 
del Síndic de Greuges serà declarat en la situació administrativa que li corresponga de 
conformitat amb el que disposa la llei que regule la funció pública valenciana.

Si el personal funcionari incorporat al servei del Síndic de Greuges procedira d’altres 
administracions públiques, caldrà ajustar-se a allò que s’ha disposat per la normativa 
de funció pública aplicable en cada supòsit.

Article 94. Personal laboral 
El Síndic de Greuges podrà, excepcionalment, contractar personal laboral quan 

s’acredite la seua necessitat per al compliment de funcions que no es troben atribuï-
des als cossos o escales de funcionaris de la institució, d’acord amb la seua relació de 
llocs de treball.

El personal laboral del Síndic de Greuges es regirà tant per la seua selecció com en 
el seu règim jurídic per la normativa aplicable al personal de la Generalitat Valenciana.

Article 95. Personal eventual
1. De conformitat amb les previsions del Reglament d’organització i funcionament 

de la institució, i dins dels límits derivats de les disponibilitats pressupostàries exis-
tents, el síndic o la síndica de Greuges podrà nomenar i cessar les persones que 
crega oportunes per a exercir funcions d’assessorament, en llocs de treball no reser-
vats legalment a funcionaris i que figuren en la relació de llocs de treball. Aquestes 
persones hauran d’estar en possessió del títol universitari de llicenciatura, enginyeria, 
arquitectura o equivalent, diplomatura o bé títol universitari oficial de grau.

En aquests nomenaments s’haurà d’observar l’aplicació del principi de paritat entre 
dones i homes.
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2. En cessar en el càrrec un síndic o síndica de Greuges, el personal eventual 
continua exercint el càrrec en funcions fins que el nou síndic o síndica de Greuges, en 
el termini d’un mes a comptar de la data de la seua presa de possessió, n’acorde el 
cessament o ratificació. No obstant això, el personal eventual cessarà automàticament 
el dia en què es complisca el referit termini d’un mes sense que s’haja adoptat expres-
sament l’acord de la seua ratificació.

CAPÍTOL VI
Mitjans materials

Article 96. Règim jurídic aplicable
1. El Síndic de Greuges disposarà dels mitjans materials necessaris per a l’adequat 

exercici de les seues funcions.
2. L’adquisició dels esmentats mitjans materials es produirà d’acord amb el que 

estableix l’article 89.2 d’aquesta llei.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Aplicació de la llei al titular del Síndic de Greuges, a la seua adjunta i 
al seu adjunt

Les disposicions contingudes en l’articulat de la present llei s’han d’aplicar, des del 
moment de l’entrada en vigor, al síndic o síndica de Greuges, l’adjunt i l’adjunta que 
es troben en l’exercici del mandat. 

Segona. Procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei
Els procediments de queixa iniciats, d’ofici o a instància de part, amb anterioritat a 

l’entrada en vigor d’aquesta llei, continuaran tramitant-se i es resoldran d’acord amb 
la normativa vigent en el moment d’acordar-se el seu inici.

Tercera. Aplicació del Reglament d’organització i funcionament vigent
Fins que s’aprove i entre en vigor el nou Reglament d’organització i funcionament 

del Síndic de Greuges, a què fa referència la disposició final segona de la present 
llei, continuarà sent aplicable, en tot el que no s’opose a aquesta, el text aprovat per 
mitjà de la Resolució 126/III, de 21 de setembre de 1993, de la comissió de les Corts 
Valencianes encarregada de les relacions amb el Síndic de Greuges.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
1. Queda derogada la Llei 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges.
2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d’un 

rang inferior s’oposen al que disposa aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Títol competencial
La present llei es dicta a l’empara de la competència exclusiva que l’article 49.1.1.ª 

de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana atorga a la Generalitat sobre 
l’organització de les seues institucions d’autogovern, en relació amb l’article 38 de 
la pròpia norma institucional bàsica valenciana, que remet a una llei de les Corts 
Valencianes la regulació del procediment de nomenament, de les funcions i facultats, 
de l’estatut i la durada del mandat del Síndic de Greuges.

Segona. Aprovació del nou Reglament d’organització i funcionament, de la 
relació de llocs de treball i del Codi de bon govern de la institució

1. En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, s’ha 
d’aprovar i publicar, pel procediment que hi preveu, el nou Reglament d’organització 
i funcionament del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

2. En el termini de tres mesos des de l’aprovació del nou Reglament d’organització 
i funcionament del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, s’ha d’aprovar i 
publicar, pel procediment que preveu aquesta llei, la nova relació de llocs de treball 
de la institució.

3. En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el síndic o 
síndica de Greuges ha d’aprovar el Codi de bon govern del Síndic de Greuges.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor als trenta dies de la publicació en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana.
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Desplegament

Reglament d’organització i funcionament del Síndic de Greuges, aprovat per 
Resolució del Síndic de Greuges de 16 de març de 2022 (BOCV 235/X, de 
25.03.2022 i DOGV núm. 9306, de 25.03.2022).

Llei 36/1985, de 6 de novembre, per la qual es regulen les relacions entre la 
Institució del Defensor del Poble i les figures similars en les diferents Comunitats 
Autònomes.





105

Llei 12/1985, de 30 d’octubre, del Consell Valencià de Cultura

PREÀMBUL

I

L’article 251 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana disposa que «una 
llei de les Corts Valencianes establirà les funcions, la composició i l’organització del 
consell de cultura, els membres del qual seran elegits per majoria de dos terços de 
les Corts Valencianes».

La present llei tracta, doncs, de donar cos a aquest projecte del legislador estatutari, i sig-
nifica un pas més per a l’aconseguiment de la plena configuració institucional autonòmica.

Són escassos els traços jurídics de la institució llegats pel legislador estatutari. 
No obstant això, els reflectits en l’Estatut possibiliten la inspiració i desplegaments 
bàsics de la present llei, tenint en compte al mateix temps el procés autonòmic 
recorregut fins ara i la realitat social de la nostra comunitat.

Una simple interpretació sistemàtica de l’article 252 de l’Estatut d’autonomia per-
met concloure la rellevància institucional que el legislador autonòmic concedeix al 
Consell Valencià de Cultura.

L’esmentat article integra per ell mateix el capítol VII del títol II de l’Estatut d’auto-
nomia de la Comunitat Valenciana, la rúbrica del qual és «La Generalitat Valenciana». 
En aquest títol es contempla el conjunt d’institucions de la Generalitat Valenciana.3

D’acord amb això, aquesta llei declara expressament en el títol preliminar que el 
Consell Valencià de Cultura forma part de les institucions que integren la Generalitat 
Valenciana, i el configura com a institució de caràcter públic.

II

L’única referència funcional d’aquesta institució que l’Estatut d’autonomia contem-
pla està continguda en la disposició addicional segona,4 la qual es refereix a l’infor-
me que el Consell Valencià de Cultura haurà d’emetre en el seu dia, a més del que 
corresponga evacuar al Govern Valencià, tocant a l’avantprojecte de norma estatal 
que regule la situació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

1 Actual article 40 de l’Estatut d’autonomia, després de la reforma aprovada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril.

2 Actual article 40 de l’Estatut d’autonomia, després de la reforma aprovada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril.

3 Aquestes referències ho són al text de l’Estatut aprovat per la Llei orgànica 5/1982, de primer de juliol i, en conseqüèn-
cia, no s’ajusten a la redacció vigent de l’Estatut d’autonomia, donada per la per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril.

4 Disposició addicional tercera del vigent Estatut d’autonomia, després de la reforma aprovada per la Llei orgà-
nica 1/2006, de 10 d’abril.
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Aquesta funció consultiva i assessora és la que la present llei atribueix al Consell 
Valencià de Cultura i no sols per simple congruència amb aqueixa única referència 
funcional, sinó perquè d’aquesta manera han vingut perfilant-se les institucions i 
organismes d’anàloga naturalesa tant de l’Estat, com de les comunitats autònomes i 
fins i tot corporacions locals.

La correcta delimitació competencial i funcional de les institucions és premissa 
fonamental per al bon funcionament i eficàcia del servei públic que en conjunt han 
de prestar totes elles com a administració pública. I aquest criteri és observat per 
la present llei no sols a l’hora de la configuració consultiva i assessora del Consell 
Valencià de Cultura, sinó en l’establiment de les funcions específiques de la institu-
ció, evitant així qualsevol possible confusió entre la finalitat que ha de dur a terme 
aquest consell superior i les que corresponen a d’altres esferes de l’administració o 
institucions públiques científiques o culturals de la Comunitat Valenciana.

Per tot això, el Consell Valencià de Cultura queda perfilat en aquesta llei com a una 
institució pública consultiva i assessora dels poders públics de la Comunitat Valencia-
na en les matèries específiques que afecten la cultura valenciana.

III

En la composició del Consell Valencià de Cultura la present llei opta per una 
fórmula oberta, que permet l’accés a la condició de membre de la Institució a les 
persones de prestigi rellevant o de mèrits intel·lectuals reconeguts dins de l’àmbit 
cultural valencià, sense constrènyer apriorísticament els camps o sectors entre els 
quals els grups parlamentaris hauran de proposar els que a parer seu meresquen 
estar-hi presents.

La llei estableix unes incompatibilitats d’índole política amb la condició de mem-
bre del Consell Valencià de Cultura. Això es fonamenta no solament en la conve-
niència d’afavorir la major dedicació dels membres del Consell a aquest, sinó en la 
salvaguarda de la mateixa alta missió de la institució i en la garantia de l’observança 
dels principis que han d’inspirar la seua activitat.

IV

Pel que fa als òrgans del Consell Valencià de Cultura i el seu règim d’organització 
i funcionament, aquesta llei estableix òrgans unipersonals i col·legiats, i reserva la 
decisió dels temes més transcendents al Consell en Ple. La Comissió de Govern as-
sumeix funcions decisòries fonamentalment d’ordre intern, i el president les funcions 
directives ordinàries.

No obstant això, el criteri que en aquest aspecte adopta la llei és el de remetre al 
futur reglament, que la mateixa institució haurà d’elaborar quan pertoque, la seua 
organització i el seu funcionament intern.
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TÍTOL PRELIMINAR

Article 1
L’objecte d’aquesta llei és establir les funcions, la composició i l’organització del 

Consell Valencià de Cultura, d’acord amb l’article 255 de l’Estatut d’autonomia de la 
Comunitat Valenciana.

Article 2
1. El Consell Valencià de Cultura és una institució de caràcter públic per al compli-

ment de les funcions que aquesta llei li atribueix.
2. D’acord amb el que disposa l’article 96 de l’Estatut d’autonomia, forma part del 

conjunt de les institucions que constitueixen la Generalitat Valenciana.
3. Exercirà les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional, d’acord amb 

la seua naturalesa jurídica, per tal de garantir l’objectivitat i la independència que li 
són pròpies.

4. El Consell Valencià de Cultura tindrà la seua seu oficial a la ciutat de València, 
sense perjudici que puga celebrar sessions a qualsevol municipi de la Comunitat 
Valenciana.

TÍTOL I
De les funcions del Consell Valencià de Cultura

Article 3
El Consell Valencià de Cultura és la institució consultiva i assessora de les institu-

cions públiques de la Comunitat Valenciana, en les matèries específiques referents 
a la cultura valenciana.

Vetlarà per la defensa i la promoció dels valors lingüístics i culturals valencians, 
d’acord amb aquesta llei.

Article 4
Seran principis inspiradors de l’activitat del Consell Valencià de Cultura:

a) El respecte dels principis que informen la Constitució i l’Estatut d’autonomia.
b) L’objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de les seues informacions i propos-
tes, d’acord amb criteris científics i històrics.
c) El respecte a la llibertat d’expressió i de pensament, i a la lliure creativitat cultural.
d) El respecte del pluralisme cultural i lingüístic de la societat valenciana.

5 Actual article 40 de l’Estatut d’autonomia, després de la reforma aprovada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril.

6 Actual article 20.3 de l’Estatut d’autonomia, després de la reforma aprovada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril.
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Article 5
1. Específicament, són funcions del Consell Valencià de Cultura:

a) Evacuar els informes o dictàmens i realitzar els estudis que li sol·liciten les 
institucions públiques de la Comunitat Valenciana.
b) Informar sobre els avantprojectes normatius que, a causa de la seua rellevàn-
cia, li siguen sotmesos a consulta.
c) Proposar al President de la Generalitat la distinció de les persones, entitats o 
institucions que se n’hagen fet mereixedores pel seu treball o la seua dedicació 
provada a l’estudi, la defensa o la promoció de la cultura valenciana.
d) Elaborar i elevar al Consell de la Generalitat una memòria anual en la qual, a 
més d’exposar les seues activitats durant l’exercici, es recullen les observacions i 
consells pertinents per a la defensa i la promoció de la llengua i la cultura valen-
cianes, en qualsevol de les seues manifestacions.
e) Les altres que el President de la Generalitat, les Corts Valencianes o el govern 
valencià li encarreguen.

2. Per tal d’acomplir aquestes funcions de manera adequada, el Consell Valencià 
de Cultura podrà sol·licitar a les institucions culturals, o a les persones que considere 
convenients, per mitjà del president, els antecedents, els informes i la documentació 
que necessite.

3. Una vegada sotmesos a informe o dictamen del Consell Valencià de Cultura els 
avantprojectes legislatius o normatius, i després de dos mesos des de la correspo-
nent sol·licitud sense que el Consell s’haja pronunciat expressament sobre aquests, 
s’entendrà que compten amb el vistiplau de la institució, i que aquesta no hi té cap 
objecció a formular.

Article 6
Correspon al Consell Valencià de Cultura, de manera especial, emetre l’informe 

a què fa referència la disposició addicional segona7 de l’Estatut d’autonomia de la 
Comunitat Valenciana sobre l’avantprojecte corresponent de la norma estatal que 
regula la situació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Si en el termini de dos mesos des de la sol·licitud de l’informe el Consell Valencià 
de Cultura no s’ha pronunciat sobre aquest, s’entendrà que l’avantprojecte compta 
amb el vistiplau de la institució, i que aquesta no hi té cap objecció a formular.

7 Disposició addicional tercera del vigent Estatut d’autonomia, després de la reforma aprovada per la Llei orgà-
nica 1/2006, de 10 d’abril.



109

TÍTOL II
De la composició del Consell Valencià de Cultura

CAPÍTOL I
Dels membres del Consell Valencià de Cultura

Article 7
El Consell Valencià de Cultura estarà integrat per vint-i-un membres elegits per les 

Corts Valencianes per majoria de dos terços del nombre de dret de diputats, entre 
les persones de prestigi rellevant o de mèrits intel·lectuals reconeguts dins de l’àmbit 
cultural valencià, que siguen proposades pels diferents grups parlamentaris.

Una vegada elevat al President de la Generalitat el resultat de l’elecció, aquest 
procedirà al nomenament dels membres del Consell Valencià de Cultura i a orde-
nar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Article 8
1. Els membres del Consell Valencià de Cultura seran nomenats per un període de 

sis anys, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria tercera, que podrà 
ser renovat a la seua fi.

2. El Consell Valencià de Cultura es renovarà parcialment cada tres anys, mitjançant 
la separació i designació de deu dels seus membres en la primera renovació i d’onze 
en la segona, la qual alternança es continuarà observant en les successives renova-
cions.

3. Una vegada finalitzat el termini del seu nomenament, els membres de la institu-
ció continuaran exercint les seues funcions fins que els nous membres en prenguen 
possessió.

4. Les diferents renovacions de l’òrgan hauran de respectar la igualtat entre dones 
i homes en funció del seu mèrit i la seua capacitat.

Als efectes d’aquesta llei, es considera que hi ha igualtat entre dones i homes 
quan hi haja una presència mínima del 50 % de dones.  

Article 9
Per tal de poder ser elegit membre del Consell Valencià de Cultura caldrà ser ma-

jor d’edat i no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat.

Article 10
a) La condició de membre del Consell Valencià de Cultura és incompatible amb:

1. La de diputat de les Corts Valencianes.
2. La de diputat o senador de les Corts Generals o la de membre d’alguna as-
semblea o parlament autonòmic.
3. La de membre del Govern d’Espanya o de qualsevol comunitat autònoma.
4. La de membre de les corporacions locals.
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5. L’exercici de funcions directives en partits polítics, sindicats de treballadors o 
associacions empresarials.
6. La de personal al servei del Consell Valencià de Cultura.

b) No podran ser elegides per les Corts Valencianes per a formar part del Consell 
Valencià de Cultura les persones en les quals concórrega qualsevol de les causes 
d’incompatibilitat previstes en l’apartat anterior.
c) Si després de la seua elecció o designació algun membre del Consell Valencià 
de Cultura incorre en causa d’incompatibilitat, cessarà automàticament en el seu 
càrrec de membre del Consell Valencià de Cultura.

Article 11
La condició de membre del Consell Valencià de Cultura es perdrà per qualsevol 

d’aquests motius:
1. Per defunció
2. Per renúncia.
3. Per la finalització del període per al qual foren nomenats.
4. Per incapacitat declarada per resolució judicial ferma.
5. Per incórrer en causa d’incompatibilitat.
6. Per estar condemnat, per mitjà d’una sentència ferma, a alguna pena que 
comporte com a accessòria la inhabilitació professional o política.

Article 12
Les vacants en el Consell Valencià de Cultura seran cobertes en la mateixa forma 

establerta en l’article 7 de la present llei.
Amb aquesta finalitat, el president del Consell Valencià de Cultura comunicarà al 

de la Generalitat i al de les Corts les vacants que en aquell es produesquen.

CAPÍTOL II
Dels òrgans de govern del Consell Valencià de Cultura

Article 13
Són òrgans de govern de la institució:
1. El Consell en Ple.
2. La Comissió de Govern.
3. El president.

Article 14
El Ple del Consell Valencià de Cultura és l’òrgan màxim de decisió de la Institució.
Està integrat pel president, el vice-president, el secretari i tots els altres membres 

de la institució.
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Article 15
Corresponen al Consell en Ple les següents atribucions:

a) Elaborar el Reglament d’Organització i Funcionament i les possibles modifi-
cacions d’aquest, i elevar-lo al Consell de la Generalitat per a la seua aprovació.
b) L’aprovació de la memòria anual.
c) L’aprovació de l’avantprojecte de despeses de la institució per a la seua remis-
sió al Consell, el de les seues possibles modificacions i el de la seua liquidació.
d) L’aprovació dels dictàmens i informes que ha d’emetre la institució a l’efecte 
de l’article 5 d’aquesta Llei.
e) Proposar al President de la Generalitat la distinció de les persones, entitats o 
institucions que pel seu treball o provada dedicació a l’estudi, defensa o promo-
ció de la cultura valenciana, se n’hagen fet mereixedors.
f) L’aprovació dels plans o programes d’actuació per a cada exercici econòmic
g) Constituir les comissions o ponències d’acord l’article 22 d’aquesta llei, i de-
signar-ne els components i el president.
h) L’aprovació del règim ordinari de sessions i en el seu cos de les reunions de 
les comissions o ponències.
i) La designació i la separació dels representants del Consell Valencià de Cultura 
en els organismes o entitats que legalment o reglamentàriament corresponga.
j) Proposar al Consell l’aprovació de la plantilla de personal al servei de la insti-
tució, i l’estructura orgànica d’aquesta.
k) Qualsevol altra que li atribuesquen aquesta llei i el reglament d’organització 
i funcionament.

Article 16
La Comissió de Govern estarà integrada pels membres següents:

– El president.
– El vicepresident.
– El secretari.
– Quatre membres del Consell de Cultura elegits pel Consell en Ple per majoria 
absoluta de vots.

 

Article 17
Són atribucions de la Comissió de Govern:

a) Elaborar l’avantprojecte anual de despeses.
b) Elaborar el projecte de memòria anual.
c) Dirigir i controlar l’execució del Pressupost del Consell Valencià de Cultura i 
preparar la seua liquidació.
d) Determinar la tramitació dels escrits i peticions dirigits a la institució.
e) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins 
dels límits legals pressupostaris.



LLEIS POLÍTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

§5 Consell Valencià de Cultura 

112

f) Disposar les despeses pròpies dels Serveis del Consell dins dels límits legals 
i pressupostàries.
g) Resoldre les qüestions que siguen sotmeses a la seua consideració pel presi-
dent i no estiguen atribuïdes al Consell en Ple.
h) Qualsevol altres que li atribuesca aquesta llei, o el reglament d’organització i 
funcionament, i les no atribuïdes a cap òrgan específic.

Article 18
El President de la Generalitat nomenarà i separarà per decret el president del Con-

sell Valencià de Cultura entre els seus membres, prèvia audiència d’aquests.

Article 19
1. Correspon al president del Consell Valencià de Cultura:

a) La representació legal de la institució.
b) Convocar, fixar l’ordre del dia, presidir i moderar les sessions.
c) La direcció de tots els seues organismes i dependències.
d) Ordenar els pagaments.
e) Vetlar pel compliment dels acords del Ple i de la Comissió de Govern.
f) Totes les altres facultats de règim intern o d’administració que no estiguen 
atribuïdes al Consell en Ple o la Comissió de Govern.

2. El vicepresident substituirà el president en cas de vacant, absència o malaltia, i 
exercirà les facultats que aquest li delegue.

Article 20
El Ple del Consell Valencià de Cultura elegirà entre els membres de la institució, a 

proposta del president, el vicepresident i el secretari, els quals exerciran les funcions 
pròpies d’aquests càrrecs.

TÍTOL III
De l’organització i funcionament del Consell Valencià de Cultura

Article 21
El Consell Valencià de Cultura elaborarà el reglament que haurà de regir els seus 

aspectes d’organització i funcionament i que serà elevat per a la seua aprovació al 
Consell de la Generalitat, i proposarà, si és el cas, al govern valencià les modifica-
cions, a aquest reglament.

El reglament i, si és el cas, les modificacions possibles, seran aprovats pel Consell 
de la Generalitat, si s’ajusta a aquesta llei i a les altres normes que s’hi puguen aplicar.

Article 22
El Consell Valencià de Cultura, d’acord amb el que dispose el seu reglament, po-

drà crear-les comissions assessores o ponències de treball, permanents o no, que 
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crega oportunes per a la preparació dels estudis, informes o dictàmens que hagen 
de ser sotmesos posteriorment a la consideració dels seus òrgans de govern.

Article 23
1. La periodicitat del règim de sessions ordinàries del Consell Valencià de Cultura 

serà almenys semestral pel que fa al Ple, i mensual per a la Comissió de Govern.
2. Podrà convocar-se extraordinàriament sessió del Consell en Ple o Comissió de 

Govern quan ho decidesca el president o a sol·licitud raonada d’una tercera part dels 
membres de l’òrgan corresponent.

3. Podran assistir, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell, després de la 
decisió de l’òrgan col·legiat corresponent i davant d’aquest, aquelles persones que 
per la seua erudició i provada competència siguen convocades pel president, per a 
informar dels assumptes sotmesos a l’estudi i consideració adients.

Article 24
El President de la Generalitat i el conseller del govern valencià el departament 

del qual tinga assignades les competències en matèria de cultura, podran assistir 
amb veu a les reunions dels òrgans col·legiats del Consell Valencià de Cultura i com-
parèixer davant d’aquests per tal d’informar quan ho consideren convenient.

Article 25
1. Les deliberacions i acords del Consell Ple i de la Comissió de Govern exigiran 

per a la seua validesa l’assistència d’almenys la meitat més un dels seus membres, 
entre els quals hi haurà necessàriament el president i el secretari o els delegats per 
aquests.

2. Els acords s’adoptaran per majoria dels presents. El president decidirà els em-
pats amb el seu vot.

3. Els membres de la institució podran formular vots particulars raonats en cas de 
discrepància amb l’acord majoritari.

Article 26
El personal que haja de prestar serveis en el Consell Valencià de Cultura es regirà 

pel règim jurídic aplicable al personal al servei de la Generalitat.

TÍTOL IV
Del finançament del Consell Valencià de Cultura

Article 27
Les despeses de funcionament del Consell Valencià de Cultura, incloses les corres-

ponents a personal, es cobriran amb les dotacions consignades amb aquesta finalitat 
en els pressupostos de la Generalitat.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Dins dels tres mesos següents a la publicació d’aquesta Llei en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana, les Corts Valencianes hauran de procedir a l’elecció dels 
membres del Consell Valencià de Cultura, de la manera establerta en aquesta llei.

Segona
En el termini d’un mes comptador des de la publicació del nomenament dels 
membres del Consell Valencià de Cultura en el Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana, haurà de convocar-se la sessió constitutiva d’aquell.

Tercera
El Consell Valencià de Cultura, en la mateixa sessió en la qual haja d’elegir els 
membres integrants de la seua Comissió de Govern, procedirà a la determinació, 
per sorteig, dels seus deu membres que, segons preveu l’article 8 d’aquesta llei, 
hagen de cessar com a tals en la primera renovació parcial de la institució, la qual 
tindrà lloc tres anys després de la sessió constitutiva.

El president del Consell Valencià de Cultura quedarà exclòs d’aquesta primera 
renovació parcial, i cessarà en la seua condició de membre de la institució a la 
finalització del termini de sis anys des de la sessió constitutiva.

Quarta
En el termini de tres mesos des de la seua constitució legal, el Ple del Consell 
Valencià de Cultura haurà d’elevar al Consell de la Generalitat, per a la seua apro-
vació definitiva i la publicació consegüent, el reglament d’organització i funciona-
ment al qual es refereix l’article 21 d’aquesta llei.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana.

Desplegament

Reglament d’organització i funcionament del Consell Valencià de Cultura, aprovat per 
Decret 202/1998, de 15 de desembre, del Consell (DOGV núm. 3397, de 21.12.1998).
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Llei 1/2014, de 28 de febrer, del Comité Econòmic i Social de 
la Comunitat Valenciana

 
PREÀMBUL

I

En l’àmbit de les institucions valencianes d’autogovern, la reforma estatutària rea-
litzada per mitjà de la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril, va permetre procedir a un 
millor i més complet enquadrament jurídic, tant d’aquelles institucions que ja esta-
ven presents en la redacció original de 1982 com d’aquelles altres que no figuraven 
expressament mencionades en l’Estatut d’autonomia abans d’aquesta reforma.

Sobre la base de l’article 20.3, que determina l’elenc d’institucions que formen part 
de la Generalitat junt amb les Corts, el president i el Consell, és el capítol VI del títol III 
de l’Estatut el que, sota l’epígraf «De les altres institucions de la Generalitat» (articles 
38 a 43), diferencia, en dos seccions, entre les institucions comissionades per les Corts 
(Síndic de Greuges i Sindicatura de Comptes) i les institucions consultives i normatives 
de la Generalitat (Consell Valencià de Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Co-
mité Econòmic i Social, i Consell Jurídic Consultiu). El conjunt de preceptes ressenyats 
definix, en les seues línies essencials, la comesa de les institucions enumerades i tra-
met a la llei per la qual es regula cada una d’estes la determinació del procediment de 
nomenament dels seus membres, les funcions, facultats, estatut i duració del mandat.

En la seua redacció de 1982, junt amb el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes 
i el Consell Valencià de Cultura, l’Estatut d’autonomia preveia, en l’article 60, la possible 
creació, per llei de Les Corts, d’un consell economicosocial, condicionada, segons la dis-
posició transitòria octava de la pròpia norma institucional bàsica valenciana, a la promulga-
ció de la llei esmentada en l’article 131.2 de la Constitució, és a dir, la que després seria Llei 
21/1991, de 19 de juny, per la qual es va crear el Consell Econòmic i Social de l’Estat. Amb 
posterioritat, es van crear el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua, completant-se d’esta manera un sistema institucional que, 
sens dubte, és hui en dia una de les pedres angulars del model valencià d’autogovern.

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es va crear per mitjà de 
la Llei 1/1993, de 7 de juliol, una norma que, al llarg dels seus quasi vint anys de 
vigència, ha demostrat ser un instrument idoni per a establir les regles bàsiques 
d’organització i funcionament de la institució, sense perjuí del posterior desenvolu-
pament reglamentari i de les matisacions puntuals derivades de normes internes de 
què s’ha dotat el mateix Comité.

Tal com expressa el vigent article 42 de l’Estatut d’autonomia, el Comité Econòmic 
i Social és l’òrgan consultiu del Consell i, en general, de les institucions públiques de 
la Comunitat Valenciana, en matèries econòmiques, sociolaborals i d’ocupació. I esta 
és una tasca que la institució al·ludida ha exercit, des de la seua creació, amb criteris 
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i paràmetres que han contribuït a incrementar el seu prestigi i a consolidar-la com un 
element de referència per als diferents sectors socials, econòmics i productius. 

II

En l’actual situació de prolongada crisi econòmica, quan s’està demanant a la ciuta-
dania que realitze importants sacrificis per a aconseguir una significativa reducció del 
dèficit públic que permeta a Espanya refermar la seua credibilitat en els mercats interna-
cionals i reprendre la senda del creixement i la creació d’ocupació, les administracions 
públiques han de ser part activa a l’hora d’aconseguir estos èxits i han de contribuir, 
cada una en la mesura de les seues possibilitats, a la consecució dels objectius marcats.

A la Comunitat Valenciana, s’han adoptat ja mesures que afecten l’Administració 
del Consell i el Sector Públic Empresarial i Fundacional, però també les institucions 
estatutàries han d’adaptar-se a la realitat social i econòmica per la qual travessem 
i adequar la seua estructura i funcionament intern a criteris d’austeritat, eficàcia i 
eficiència en la gestió. En el cas del Comité Econòmic i Social, és procedent reduir i 
reestructurar la seua composició, tenint en compte, a més, que el règim jurídic de la 
institució presenta altres aspectes que han de ser adaptats al marc estatutari vigent 
en l’actualitat. Per tant, a la minoració del seu nombre de membres i a les modifi-
cacions que com a conseqüència seua esdevenen imprescindibles, han d’afegir-se 
aquells altres canvis que s’inferixen de l’evolució normativa succeïda des de 1993.

La suma d’estes reformes aconsella dotar el Comité Econòmic i Social d’una nova llei, els 
continguts de la qual obeïsquen a les finalitats perseguides i l’estructura de les quals faça 
seues les recomanacions del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, 
l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat.

III

La nova norma s’assenta així sobre quatre pilars essencials. En primer lloc, la re-
ducció de vint-i-nou a díhuit membres i la reorganització dels grups en què es dividix 
el Comité Econòmic i Social porten a reformar tots aquells articles en què la seua 
composició té una incidència directa. En segon lloc, l’estructuració dels continguts 
de la norma d’acord amb una sistemàtica que tracta de facilitar la seua lectura i inter-
pretació integrada. En tercer lloc, l’adaptació de determinades referències normati-
ves i denominacions a les exigències derivades de la reforma estatutària de 2006 i de 
la resta de l’ordenament jurídic vigent en l’actualitat. I en quart i últim lloc, el compli-
ment de l’article 48 de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat 
entre dones i homes, que obliga les administracions públiques valencianes a posar 
en marxa els mitjans necessaris perquè tota norma o escrit administratiu respecte en 
la seua redacció les normes relatives a la utilització d’un llenguatge no sexista.

Quant a la seua estructura, la llei es dividix en sis títols, tres disposicions transi-
tòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals. Després d’un títol prelimi-
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nar dedicat, essencialment, a delimitar l’objecte de la norma i la naturalesa jurídica 
de la institució, els títols I a V definixen, respectivament, els aspectes bàsics relatius 
a les funcions, la composició i l’estatut jurídic dels seus membres, els òrgans de go-
vern, l’organització i el funcionament, i el règim econòmic i financer de la institució.

Esta norma es dicta a l’empara de la competència exclusiva que l’article 49.1.1 
de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana atorga a la Generalitat sobre 
l’organització de les seues institucions d’autogovern, en relació amb l’article 42 de 
la pròpia norma institucional bàsica valenciana, que remet a una llei de les Corts la 
regulació del procediment de nomenament dels membres del Comité Econòmic i 
Social, de les seues funcions, facultats, estatut i duració del mandat.

TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals

Article 1. Objecte
És objecte d’esta llei establir les funcions, la composició i l’organització del Co-

mité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, configurat, d’acord amb el que 
disposa l’article 42 de l’Estatut d’autonomia, com l’òrgan consultiu del Consell i, 
en general, de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana, en matèries 
econòmiques, sociolaborals i d’ocupació.

Article 2. Naturalesa jurídica de la institució
1. El Comité Econòmic i Social és una institució de caràcter públic, integrada en 

el conjunt d’institucions que, de conformitat amb l’article 20.3 de l’Estatut d’autono-
mia, formen part de la Generalitat.

2. El Comité Econòmic i Social és una institució dotada de personalitat jurídica 
pròpia, que exercirà les seues funcions amb plena autonomia orgànica i funcional per 
a garantir la seua objectivitat i independència.

Article 3. Seu
El Comité Econòmic i Social tindrà la seua seu oficial a la ciutat de Castelló de la Plana, 

sense perjuí que puga celebrar sessions en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

TÍTOL I
De les funcions

Article 4. Funcions
Són funcions del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana:
1. Emetre dictamen amb caràcter previ, preceptiu i no vinculant, sobre:

a) Avantprojectes de lleis que regulen matèries econòmiques, sociolaborals i 
d’ocupació que siguen competència de la comunitat autònoma, així com plans 
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i programes que el Consell puga considerar d’especial transcendència en la 
regulació de les indicades matèries.
S’exceptua expressament de la consulta el Comité Econòmic i Social l’avantpro-
jecte de Llei de pressupostos de la Generalitat.
b) Avantprojectes de lleis que afecten l’organització, competències o funciona-
ment del Comité.
c) Qualsevol altre assumpte que, per previsió expressa d’una llei, haja de con-
sultar el Comité.

Els dictàmens emesos pel Comité Econòmic i Social seran remesos pel Consell a 
les Corts junt amb els projectes de llei, plans i programes.

2. Emetre dictamen amb caràcter previ, preceptiu i vinculant, en els termes que 
preveu esta llei, sobre el nomenament i la separació de la persona que ocupe la 
Presidència i de la que ocupe la Secretaria de la institució.

3. Emetre dictamen en els assumptes que, amb caràcter facultatiu, se sotmeten 
a consulta del Comité, a sol·licitud del Consell o dels seus membres, de les Corts o 
d’altres institucions públiques de la Generalitat.

4. Elaborar, per iniciativa pròpia o a petició del Consell, de les Corts o de les insti-
tucions públiques valencianes, estudis o informes en el marc de les atribucions que 
li són pròpies.

5. Regular el règim d’organització i funcionament del Comité d’acord amb el que 
preveu esta llei.

6. Elaborar i elevar anualment al Consell i a les Corts, dins dels cinc primers mesos 
de cada any, una memòria en què s’exposen les seues consideracions sobre la situa-
ció socioeconòmica i laboral valenciana.

7. Adoptar, per iniciativa pròpia, recomanacions dirigides al Consell en l’àmbit de 
les seues competències.

Article 5. Sol·licitud d’informació complementària
El Comité, a través de qui ocupe la seua Presidència, podrà sol·licitar informació 

complementària sobre els assumptes que li siguen consultats amb caràcter preceptiu 
o facultatiu, sempre que esta informació siga necessària per a l’emissió del dictamen.

Article 6. Promoció, assessorament i consulta
Als efectes que preveu esta llei, el Comité Econòmic i Social podrà exercir labors 

de promoció, assessorament i consulta sobre les matèries següents:
1. Programes econòmics del Consell.
2. Programes dels fons estructurals de la Unió Europea amb incidència en el desenvo-

lupament econòmic i social valencià.
3. Medi ambient.
4. Agricultura i pesca, indústria, comerç i turisme.
5. Relacions laborals.
6. Polítiques de cooperació i ocupació.
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7. Condicions de treball i formació professional.
8. Exercici del dret de participació, en matèries pròpies del Comité.
9. Defensa dels drets dels consumidors i usuaris.
10. I, en general, sobre totes les matèries de naturalesa econòmica i social que 

siguen competència de la comunitat autònoma.

TÍTOL II
De la composició i l’estatut jurídic dels seus membres

 

Article 7. Composició
1. El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana estarà integrat per 

díhuit membres, inclosa la persona que ostente la presidència, i el seu nomenament 
correspon al Consell.

2. La composició del Comité es distribuirà de la manera següent:
a) Cinc integrants compondran el grup I, en representació de les organitzacions 
sindicals.
b) Cinc integrants compondran el grup II, en representació de les organitzacions 
empresarials.
c) Cinc representants integraran el grup III, a raó de:
- Una persona en representació del sector de l’economia social.
- Una persona en representació del sector primari de l’economia valenciana.
- Una persona en representació de les organitzacions de consumidors, usuaris i 
veïns, o consumidores, usuàries i veïnes.
- Una persona en representació de les corporacions locals.
- Una persona en representació del Consell de Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
d) Dos persones expertes en assumptes pertanyents a l’àmbit material de com-
petències del Comité.

3. La composició dels diferents grups haurà de respectar el principi d’igualtat en-
tre dones i homes en funció del seu mèrit i la seua capacitat. En el cas de les dues 
persones expertes en assumptes pertanyents a l’àmbit material de competències del 
comitè també hauran de respectar la igualtat entre dones i homes.

Als efectes d’aquesta llei, es considera que hi ha igualtat entre dones i homes 
quan hi haja una presència mínima del 50 % de dones. 

Article 8. Designació
1. Els que integren el grup I seran proposats o proposades per les organitzacions 

sindicals que hagen obtingut la condició de més representatives a la Comunitat Va-
lenciana, en proporció a la seua representativitat, d’acord amb el que disposa la 
normativa aplicable.
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En la composició interna del grup es procurarà la major coherència possible amb 
la realitat, intersectorial i territorial, de l’economia i societat valencianes, segons la 
mencionada representativitat sindical.

2. Els que integren el grup II seran proposats o proposades per les organitzacions 
empresarials que gaudisquen de capacitat representativa, en proporció a la seua 
representativitat, d’acord amb el que disposa la normativa aplicable.

En la composició interna del grup es procurarà la major coherència possible amb 
la realitat, intersectorial i territorial, de l’economia i societat valencianes, segons la 
mencionada representativitat empresarial.

3. Els que integren el grup III seran proposats o proposades, en cada cas, segons 
s’indica a continuació:

a) La persona que represente el sector de l’economia social serà proposada per 
les organitzacions amb implantació autonòmica en este sector.
b) La persona que represente el sector primari de l’economia valenciana serà 
proposada per les organitzacions socials agràries i per les organitzacions mariti-
mopesqueres, amb l’acord previ entre estes.
c) La persona que represente els consumidors i usuaris, o consumidores i usuàries, 
i les associacions de veïns i veïnes, serà proposada per les organitzacions amb im-
plantació majoritària a la Comunitat Valenciana amb l’acord previ entre aquestes.
d) La persona que represente els interessos de les corporacions locals serà pro-
posada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
e) La persona que represente el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indús-
tria i Navegació de la Comunitat Valenciana serà proposta pel dit consell.

En tot cas, les entitats i organitzacions a les quals es reconeix legitimació per a propo-
sar als seus representants com a membres del grup III hauran d’acreditar la seua cons-
titució i representativitat democràtiques en la forma que s’establirà reglamentàriament.

4. Les dos persones expertes en assumptes pertanyents a l’àmbit material de 
competències del Comité seran nomenades pel Consell, a proposta conjunta de les 
persones titulars de les conselleries competents en matèria d’economia, hisenda, 
ocupació, benestar social i agricultura.

Article 9. Nomenament
1. La persona designada per a ocupar la Presidència del Comité Econòmic i Social 

serà nomenada per decret del Consell a proposta conjunta de les persones titulars 
de les conselleries competents en matèria d’economia, hisenda, ocupació, benestar 
social i agricultura, prèvia consulta al Comité, el paréixer del qual s’entendrà favora-
ble llevat que voten en contra tres quartes parts dels seus membres.

2. Els que integraran el Comité en representació de les entitats i organitzacions a 
què es referix l’article anterior seran nomenades per decret del Consell, a iniciativa 
de les persones titulars de les conselleries competents en matèria d’economia, hi-
senda, ocupació, benestar social i agricultura, als quals estes entitats i organitzacions 
hauran comunicat prèviament la seua respectiva proposta.



121

Article 10. Mandat
1. El mandat dels que integren el Comité, inclosa la persona que ocupe la Pre-

sidència, serà de quatre anys, renovable per períodes de la mateixa duració, i co-
mençarà a computar-se des del dia de la presa de possessió.

2. No obstant això, expirat el terme del seu mandat, els que integren la institució, 
incloent-hi la persona que ocupe la Presidència, continuaran exercint les seues fun-
cions fins a la presa de possessió de les noves persones designades.

Article 11. Incompatibilitats
1. La condició de membre del Comité serà incompatible amb l’exercici de qual-

sevol càrrec o activitat que impedisca o menyscabe l’exercici de les funcions que li 
són pròpies.

2. En particular, la condició de membre del Comité serà incompatible amb la de:
a) Diputat o diputada de les Corts i membre de les Corts Generals o del Parla-
ment Europeu.
b) Membre del Consell o alt càrrec de les administracions públiques, de confor-
mitat amb la normativa aplicable.
c) Membre d’altres òrgans o institucions estatutaris o constitucionals.

Article 12. Pèrdua de la condició de membre
La condició de membre del Comité es perdrà per qualsevol dels motius següents:

1. Per expiració del termini del seu mandat, sense perjuí del que disposa l’apartat 2 
de l’article 10 d’esta llei.
2. En el cas de la persona que ocupe la Presidència de la institució, per cessa-
ment decidit pel Consell, a proposta conjunta de les persones titulars de les 
conselleries competents en matèria d’economia, hisenda, ocupació, benestar 
social i agricultura, excepte dictamen en contra emés prèviament per una majo-
ria de tres quarts dels que integren el Comité.
3. Per cessament, a proposta de les entitats i organitzacions que van promoure el 
nomenament.
4. Per renúncia.
5. Per incórrer en causa d’incompatibilitat.
6. Per violar, a juí del Ple del Comité, la reserva pròpia de la seua funció.
7. Per haver sigut condemnat o condemnada per delicte dolós.
8. Per defunció.

Article 13. Vacants
1. Tota vacant anticipada en el càrrec que no siga per expiració del mandat serà 

coberta a proposta de l’entitat o organització a què represente la persona inicialment 
nomenada, de la mateixa manera establida per a la seua designació, llevat que en 
el seu moment s’haguera designat la persona encarregada d’exercir la respectiva 
suplència.
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2. El mandat de la nova persona nomenada expirarà alhora que el de les altres 
persones que formen part del Comité.

3. Als efectes previstos en els anteriors apartats d’este mateix article, qui ocupe la 
Presidència del Comité comunicarà les vacants que es produïsquen a les persones 
titulars de les conselleries competents en matèria d’economia, hisenda, ocupació, 
benestar social i agricultura.

TÍTOL III
Dels òrgans del Comité

Article 14. Òrgans col·legiats i unipersonals
1. Són òrgans col·legiats del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana:

a) El Ple.
b) La Junta Directiva.
c) Les comissions de treball o assessores.

2. Són òrgans unipersonals del Comité:
a) El president o la presidenta.
b) Els vicepresidents o les vicepresidentes.
c) El secretari o la secretària.

Article 15. El Ple
1. El Ple del Comité Econòmic i Social és el màxim òrgan decisori de la institució.
2. El Ple està integrat per la totalitat de membres del Comité, sota la direcció de la 

persona que ocupe la Presidència i amb l’assistència de qui exercisca la seua Secretaria.
3. Corresponen al Ple les atribucions següents:

a) Elevar al Consell, per a la seua aprovació, la proposta de reglament d’organit-
zació i funcionament de la institució, així com les seues possibles modificacions.
b) Aprovar la memòria anual de la institució.
c) Aprovar la proposta d’avantprojecte de despeses de la institució per a la seua 
tramesa al Consell, com també de les seues possibles modificacions i la de la 
seua liquidació.
d) Aprovar els dictàmens, informes, estudis i recomanacions que haja d’emetre 
la institució, als efectes del que disposa esta llei.
e) Aprovar els programes anuals d’actuació de la institució.
f) Constituir les comissions de treball d’acord amb el que preveu esta llei.
g) Aprovar el règim ordinari de sessions i, si és el cas, de les reunions de les 
comissions de treball o assessores.
h) Designar i separar dels seus càrrecs els que representen el Comité Econòmic 
i Social en aquells organismes o entitats en què legalment o reglamentàriament 
estiga representat.
i) Qualssevol altres que li atribuïsquen esta llei i el reglament d’organització i 
funcionament de la institució.
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Article 16. La Junta Directiva
1. La Junta Directiva està integrada per:

a) La persona que ocupe la Presidència de la institució.
b) Dos representants de cada un dels grups I, II i III, entre els o les quals es de-
signaran, per acord del Ple, dos persones perquè ocupen les vicepresidències 
de la institució.
c) Una de les persones expertes en assumptes pertanyents a l’àmbit material de 
competències del Comité, nomenada pel Consell.

2. Les persones que componguen la Junta Directiva en representació dels grups I, II i III 
seran designades entre els que integren el Ple, a proposta de cada un d’estos grups.

3. Corresponen a la Junta Directiva les atribucions següents:
a) Elaborar la proposta d’avantprojecte anual de despeses de la institució.
b) Elaborar el projecte de memòria anual de la institució.
c) Dirigir i controlar l’execució del pressupost del Comité i preparar la seua liquidació.
d) Determinar la tramitació dels escrits i peticions que es dirigisquen a la institució.
e) Resoldre aquelles qüestions que siguen sotmeses a la seua consideració per 
qui ocupe la Presidència de la institució i no estiguen atribuïdes al Ple.
f) Qualssevol altres que li atorguen esta llei o el reglament d’organització i fun-
cionament del Comité, així com aquelles que no estiguen expressament assig-
nades a un altre òrgan de la institució.

Article 17. Les comissions de treball o assessores
1. El Comité Econòmic i Social podrà crear, d’acord amb el que dispose el seu 

reglament d’organització i funcionament, les comissions de treball o assessores que 
crega oportunes per a la preparació dels estudis, informes o dictàmens que hagen 
de ser posteriorment sotmesos a la consideració dels seus òrgans de govern.

2. Es constituiran, en tot cas, almenys les següents tres comissions de treball:
a) Comissió de Programació Econòmica Regional, en relació amb els programes 
econòmics valencians i els programes dels fons estructurals de la Unió Europea amb 
incidència en el desenvolupament econòmic i social de la comunitat autònoma.
b) Comissió de Relacions Laborals, Cooperació i Ocupació.
c) Comissió de Programació Territorial i Medi Ambient, en relació amb els inte-
ressos de les corporacions locals i de la comunitat autònoma en estes matèries.

3. Les comissions de treball o assessores que puguen crear-se hauran de respectar la 
proporcionalitat i la presència dels grups i de les persones expertes que integren el Comité.

 Article 18. La Presidència
Són atribucions de la Presidència del Comité:

1. La legal representació de la institució.
2. Convocar, presidir i moderar les sessions del Ple i de la Junta Directiva.
3. Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple i de la Junta Directiva, tenint en 
compte les peticions que formulen els que integren cada òrgan i les sol·licituds 
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de les institucions públiques valencianes, en la forma que s’establisca en el seu 
reglament d’organització i funcionament.
4. Visar les actes, ordenar la publicació dels acords en el Diari Oficial de la Co-
munitat Valenciana1 i disposar el seu compliment.
5. Assegurar el compliment de les lleis i la regularitat de les deliberacions.
6. Totes les altres que se li atorguen en esta llei o siguen pròpies de la Presidèn-
cia del Comité segons el seu reglament d’organització i funcionament.

Article 19. Les Vicepresidències
1. El Comité tindrà dos vicepresidències, que seran ocupades per les persones 

que elegisca el Ple, a proposta, cada una d’elles, dels que integren els grups I i II, i 
entre ells o elles.

2. Els que ocupen les vicepresidències substituiran la persona que ocupe la Presi-
dència, en la forma que determine el reglament d’organització i funcionament de la 
institució, en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

Així mateix, exerciran les funcions que la Presidència expressament els delegue.

Article 20. La Secretaria
1. La Secretaria és l’òrgan d’assistència tècnica i administrativa del Comité, i la 

depositària de la fe pública dels seus acords.
2. La persona que exercisca les funcions de secretària serà nomenada i separada 

lliurement pel Consell, a proposta dels que siguen titulars de les conselleries compe-
tents en matèria d’economia, hisenda, ocupació, benestar social i agricultura, prèvia 
consulta al Comité.

Tant en el cas del nomenament com en el de la separació, la consulta haurà d’ob-
tindre el suport de com a mínim dos terços de les persones que integren el Comité.

3. Són funcions de la Secretaria de la institució:
a) Exercir la direcció administrativa i tècnica dels distints servicis del Comité i vetlar 
perquè els seus òrgans actuen d’acord amb principis d’economia, celeritat i eficàcia.
b) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple i de la Junta Directiva del Comité.
c) Estendre les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seua firma i el vistiplau de qui 
ocupe la Presidència de la institució, i donar el curs corresponent als acords que s’adopten.
d) Custodiar la documentació del Comité.
e) Expedir certificats de les actes, dels acords, dictàmens, vots particulars i altres 
documents confiats a la seua custòdia, amb el vistiplau de qui exercisca la Pre-
sidència de la institució.
f) Qualssevol altres que siguen pròpies de l’exercici de les seues funcions segons 
el que preveuen esta llei i el reglament d’organització i funcionament del Comité.

1 Les referències al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana han d’entendre’s realitzades al Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, segons es preveu en la disposició final primera del Decret 126/2016, de 7 d’octubre, del Consell, pel qual 
es modifica la denominació del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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TÍTOL IV
De l’organització i funcionament

Article 21. Acords i deliberacions
1. El quòrum per a la vàlida constitució del Ple del Comité serà de la mitat dels 

seus membres en primera convocatòria i d’una quarta part en segona, a més de la 
persona que ocupe la Presidència i la persona que ocupe la Secretaria, o els que 
legalment substituïsquen a ambdós, en tot cas.

2. Amb caràcter general, el Ple adoptarà els seus acords per majoria absoluta del 
nombre legal de membres.

No obstant això, per a l’aprovació dels dictàmens i per a promoure l’adopció de recoma-
nacions serà exigible una majoria favorable de tres quints del nombre legal de membres.

En cas d’empat, decidirà sempre la Presidència de la institució amb el seu vot.
3. Les deliberacions i acords de la Junta Directiva requeriran majoria absoluta dels 

que assistisquen i, en cas d’empat, decidirà sempre la Presidència de la institució 
amb el seu vot.

4. Les persones integrants del Comité podran formular vots particulars respecte 
dels dictàmens o recomanacions dels quals dissentisquen.

Article 22. Assistents amb veu però sense vot
1. La persona titular de la conselleria competent en la matèria que es tracte en 

cada cas podrà assistir, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans col·legiats 
del Comité i comparéixer davant d’ells per a informar quan ho estime convenient.

2. Així mateix, els òrgans col·legiats del Comité podran demanar la presència, amb 
veu però sense vot, d’aquelles persones que per la seua experiència o provada compe-
tència professional siguen, en el seu cas, convocades per la Presidència de la institució 
per a informar sobre els assumptes sotmesos a estudi i consideració del mateix Comité.

Article 23. Dictàmens i recomanacions
1. En tots els supòsits en què així procedisca, el Comité expressarà el seu parer sobre 

els assumptes sotmesos a la seua consideració per mitjà de dictàmens, emesos sota la 
denominació «Dictamen del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana».

Amb caràcter general, els dictàmens seran aprovats pel Ple, llevat que este haja 
delegat esta funció en la Junta Directiva.

2. El Comité documentarà per separat cada un dels seus dictàmens, distingint els 
antecedents, la valoració efectuada i les conclusions, amb la firma de qui exercisca 
les funcions de Secretaria i el vistiplau de qui presidisca la institució.

A estos dictàmens s’acompanyaran necessàriament els vots particulars, si els hi haguera.
3. Els dictàmens s’incorporaran a l’expedient de tramitació de l’avantprojecte o 

projecte normatiu sotmés a la consideració del Comité.
4. L’emissió de recomanacions només podrà ser acordada pel Ple del Comité.
5. Tots els dictàmens, així com aquelles recomanacions que el Ple considere, seran públics.
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Article 24. Termini
1. El termini per a l’emissió dels dictàmens mai serà inferior a quinze dies, llevat 

que el Consell faça constar la seua urgència, i en este cas el termini no podrà ser 
inferior a deu dies.

2. Transcorregut el corresponent termini sense que s’haja emés el dictamen, este 
s’entendrà evacuat.

Igualment, el dictamen s’entendrà evacuat una vegada transcorreguts trenta dies des 
de la recepció de la consulta pel Comité sense que este s’haja pronunciat expressament.

Article 25. Reglament d’Organització i Funcionament
El Comité Econòmic i Social elaborarà el seu propi reglament d’organització i fun-

cionament, i ho elevarà al Consell per a la seua aprovació mitjançant Decret.
Així mateix, la institució proposarà al Consell l’aprovació per Decret de les modifi-

cacions de l’esmentat reglament que crega oportunes.

TÍTOL V
Del règim econòmic i financer

Article 26. Mitjans i recursos disponibles
1. El Comité comptarà per a complir els seus fins amb els recursos econòmics que 

a este efecte es consignen en els pressupostos de la Generalitat.
2. El Consell facilitarà al Comité l’assistència estadística, tècnica i d’un altre tipus 

que siga necessària per a la realització de les seues comeses.

Article 27. Patrimoni i actuació econòmica
1. El patrimoni del Comité quedarà integrat, a tots els efectes, en el patrimoni de 

la Generalitat.
2. L’actuació econòmica del Comité quedarà sotmesa, en tot cas, a la normativa 

que li siga aplicable en funció de la seua naturalesa jurídica.

Article 28. Avantprojecte de pressupost anual
El Comité formularà anualment la seua proposta d’avantprojecte de pressupost, 

que serà aprovada pel Ple i remesa, a través de la Presidència de la institució, a la 
conselleria competent en matèria de pressupostos, la qual redactarà l’avantprojecte 
definitiu.

Article 29. Personal i règim de contractació
1. El personal del Comité quedarà vinculat a este per una relació subjecta al dret 

laboral. S’aplicarà a l’esmentat personal, quan procedisca, la normativa de funció 
pública de la Generalitat o aquella vigent per al personal laboral de la institució.

2. En matèria de contractació, el Comité es regirà pel que preveu la legislació 
aplicable al sector públic.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Nomenament inicial d’acord amb esta llei
1. Dins dels tres mesos següents a la publicació d’esta llei en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana, el Consell haurà de procedir al primer nomenament de les 
persones integrants del Comité Econòmic i Social de conformitat amb el procedi-
ment previst en esta mateixa norma.
2. Fins que estes persones prenguen possessió dels seus càrrecs, els que actual-
ment integren el Comité Econòmic i Social seguiran en l’exercici de les seues 
funcions.

Segona. Sessió constitutiva després de la publicació d’esta llei
La sessió perquè el Comité Econòmic i Social es constituïsca d’acord amb les pre-
visions d’esta llei haurà de convocar-se en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del nomenament a què 
es referix la disposició transitòria primera d’esta llei.

Tercera. Nou reglament d’organització i funcionament
1. En el termini de tres mesos des de la seua constitució d’acord amb esta llei, el 
Comité Econòmic i Social haurà d’elevar al Consell, per a la seua definitiva apro-
vació per decret i publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el nou 
reglament d’organització i funcionament de la institució.
2. Fins que s’aprove el nou reglament a què al·ludix l’apartat anterior d’esta dispo-
sició, es mantindrà vigent, en tot el que no contradiga esta llei, l’Acord de 29 de 
juliol de 1994, del govern valencià, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
1. Queda derogada la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic 
i Social de la Comunitat Valenciana.
2. Així mateix, queden derogades totes aquelles disposicions del mateix rang o 
d’un rang inferior que s’oposen a esta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Títol competencial habilitant
Esta llei es dicta a l’empara de la competència exclusiva que l’article 49.1.1 de 
l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana li atorga a la Generalitat sobre 
l’organització de les seues institucions d’autogovern, en relació amb l’article 42 de 
la pròpia norma institucional bàsica valenciana, que remet a una llei de les Corts la 
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regulació del procediment de nomenament dels membres del Comité Econòmic i 
Social, de les seues funcions, facultats, estatut i duració del mandat.

Segona. Habilitació per al desenvolupament reglamentari
Es faculta expressament el Consell perquè aprove les disposicions necessàries per 
al desenvolupament i execució del que establix esta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Esta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comu-
nitat Valenciana.

Desplegament

Reglament d’organització i funcionament del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 180/2015, de 16 d’octubre, del Consell 
(DOCV núm. 7638, de 19.10.2015).
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Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana

PREÀMBUL

I

El Consell està obligat, per diferents preceptes normatius, a sotmetre la seua ac-
tuació al dictamen d’un òrgan independent i objectiu que vetle pel compliment de 
la Constitució, de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i de la resta de 
l’ordenament jurídic, com a garantia per a l’administració i per a la ciutadania.

Per al desplegament d’esta funció consultiva, que s’estén no sols a l’exercici de 
la potestat reglamentària del Consell, sinó també a determinats actes de l’actuació 
administrativa quotidiana, es crea el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Va-
lenciana, dotat d’autonomia orgànica i funcional a fi de garantir-ne l’objectivitat i la 
independència.

La composició del Consell Jurídic Consultiu es configura amb un nombre de mem-
bres suficient per al compliment dels fins que se li encomanen, no excessiu, la qual 
cosa facilita la intercomunicació entre estos i assegura la unitat de criteris, alhora que 
comporta una racionalització de la despesa pública en no gravar excessivament el 
seu pressupost.

Pel que fa a la figura del conseller/a, és sotmés a un règim d’incompatibilitats que 
assegure la seua objectivitat davant els assumptes sobre els quals ha de dictaminar, 
i també la dedicació plena a la funció que se li encomana.

En relació amb els assumptes sobre els quals preceptivament ha de dictaminar el 
Consell Jurídic Consultiu, s’han limitat a aquells en què la ciutadania més directament 
està afectada per l’actuació administrativa, i se li atorga una garantia procedimental, 
sense que això menyscabe l’agilitat administrativa necessària. Per a conjuminar esta 
agilitat administrativa amb l’estudi profund dels assumptes sotmesos a consulta, s’es-
tablixen uns terminis raonables per a emetre els dictàmens, els quals, en coherència 
amb l’objectivitat i la independència de què està dotat el Consell Jurídic Consultiu, 
han de ser eminentment tècnics i hauran de contenir, només en alguns supòsits, valo-
racions d’oportunitat o conveniència.

Però la intervenció del Consell Jurídic Consultiu no es limita a aquells assumptes 
en què la norma preceptivament ho exigisca, ja que, precisament per la seua alta 
qualificació tècnica, pot ser consultat en qualsevol assumpte que el Consell o els 
seus membres estimen convenient. 

Finalment, cal assenyalar que la competència del Consell Jurídic Consultiu s’estén 
a l’administració local, que ha de consultar el Consell Jurídic Consultiu quan una llei 
impose la seua obligatorietat.
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II

Després de deu anys de vigència de la Llei de creació del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, i després de quatre reformes d’esta, operades per la Llei 14/1997, 
de 26 de desembre, que va modificar els articles 10, 17 i 18; per la Llei 6/2002, de 2 
d’agost, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat Valenciana; per la Llei 11/2002, 
de 23 de desembre, que va modificar l’article 3; i per la Llei 16/2003, de 17 de desembre, 
que va modificar l’article 3, era necessària una nova reforma de la llei, fruit del consens 
dels grans partits polítics, a fi a aconseguir una major estabilitat institucional, propiciada 
per la participació de Les Corts en l’elecció de tres dels seus membres, sent els tres res-
tants designats per decret del Consell. D’esta manera, s’opta per un sistema mixt, que 
s’estima més convenient i equilibrat.

Esta estabilitat és especialment aconsellable i oportuna per tractar-se precisament 
del màxim òrgan consultiu en matèria d’assessorament jurídic, en l’àmbit de la Co-
munitat Valenciana, i queda reforçada per l’establiment d’una majoria qualificada de 
tres quints per a l’elecció per Les Corts dels referits tres membres electius del Consell 
Jurídic Consultiu.

Es modifica igualment, per mitjà d’esta llei, el sistema de designació del president 
del Consell Jurídic Consultiu, i s’exigix que este siga designat d’entre els propis 
membres electius del Consell Jurídic Consultiu, pel President de la Generalitat.

D’altra banda, es regulen els requisits d’accés a la condició de membre electiu o 
president del Consell Jurídic Consultiu, i s’exigix en tot cas que les persones de reco-
negut prestigi a què es referien els articles 4 i 6 de la llei que es reforma, tinguen la 
condició de juristes. Així mateix, s’especifiquen les causes de cessament del mandat 
dels consellers nats del Consell Jurídic Consultiu.

Es preveu que els ens locals, les universitats i la resta de corporacions de dret 
públic, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, puguen sol·licitar directament del 
Consell Jurídic Consultiu els dictàmens, sempre que estos siguen preceptius con-
forme a la llei, i s’exigix en la resta dels casos que la petició es curse a través de la 
conselleria competent.

Pel que es referix als lletrats del Consell Jurídic Consultiu, s’establix que el sistema 
d’accés a este cos siga per mitjà d’oposició. Quant a la resta del personal adscrit a 
esta institució, es remet la llei al que disposa la llei de la funció pública valenciana. 
No obstant, s’especifica que la selecció es realitzarà en la forma prevista per esta.

Finalment, s’aprofita esta reforma per a valencianitzar el nom de les institucions de 
la Generalitat que apareixen reflectides en el text, entre les quals es troba el mateix 
Consell Jurídic Consultiu.

La present llei de reforma de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del 
Consell Jurídic Consultiu modifica el seu articulat en els termes que s’exponen a 
continuació i conté una disposició addicional, tres disposicions transitòries i una final.
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TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Caràcter i rendició de comptes
1. El Consell Jurídic Consultiu és l’òrgan consultiu suprem del Consell de la Gene-

ralitat i de la seua administració i, si és el cas, de les administracions locals radicades 
en la Comunitat Valenciana.

També ho és de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, i de les al-
tres entitats i corporacions de dret públic de la Comunitat Valenciana no integrades 
en l’administració autonòmica.

El Consell Jurídic Consultiu té la seua seu en la ciutat de València.
2. El Consell Jurídic Consultiu exercix les funcions amb autonomia orgànica i fun-

cional, a fi de garantir-ne l’objectivitat i la independència.
3. Anualment, el Consell Jurídic Consultiu elevarà al Consell i a les Corts Valencia-

nes una memòria en què es detalle l’activitat del Consell en cada exercici i que podrà 
arreplegar les observacions sobre el funcionament dels serveis públics que resulten 
dels assumptes consultats i els suggeriments de disposicions generals i mesures que 
cal adoptar per al millor funcionament de l’administració.

Article 2. Funció, consulta i caràcter del dictamen
1. En l’exercici de la funció consultiva, el Consell Jurídic Consultiu vetlarà per l’ob-

servança de la Constitució, l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i la 
resta de l’ordenament jurídic, en el conjunt normatiu del qual fonamentarà el Consell 
Jurídic Consultiu el seu dictamen. 

Excepcionalment es valoraran aspectes d’oportunitat i conveniència, si així ho 
sol·licita expressament l’autoritat consultant.

2. La consulta al Consell Jurídic Consultiu serà preceptiva quan en esta o en altres 
lleis així s’establisca, i, facultativa, en la resta de casos.

3. Els dictàmens del Consell Jurídic Consultiu no seran vinculants, llevat que les 
lleis disposen el contrari.

4. Els assumptes sobre els quals haja dictaminat el Consell Jurídic Consultiu no es 
podran remetre a informe de cap altre òrgan de l’administració de la Generalitat.

5. Les disposicions i resolucions de l’administració sobre assumptes dictaminats 
pel Consell Jurídic Consultiu, hauran d’expressar si estan d’acord amb el dictamen o 
se n’aparten. En el primer cas, s’utilitzarà la fórmula «conforme amb el Consell Jurídic 
Consultiu»; en el segon cas, la d’«oït el Consell Jurídic Consultiu».
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TÍTOL II
Composició

Article 3. Composició del Consell Jurídic Consultiu
1. El Consell Jurídic Consultiu està constituït per les conselleres i consellers nats i 

un nombre de sis consellers o conselleres per elecció, entre els quals serà elegida la 
presidència en la forma que es determina en l’article següent. El Consell Jurídic Con-
sultiu estarà assistit per la secretaria general, que actuarà amb veu però sense vot.

2. La presidència, les conselleres i els consellers per elecció seran nomenats per 
un període de quatre anys, reelegibles per un únic mandat d’uns altres quatre anys. 
El període es computarà des del dia de la presa de possessió.1

3. Les conselleres i consellers nats exerciran les seues funcions amb els límits tem-
porals establits en l’article 4 de la llei reguladora de l’estatut dels expresidents. Ac-
tuaran amb veu però sense vot, i no es computarà, en conseqüència, la seua assis-
tència a l’efecte del quòrum de constitució previst en l’article 13 d’esta llei. En tota la 
resta, els serà aplicable el que hi ha previst en la citada Llei 10/1994, de creació del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, llevat del que es disposa en 
l’article 4.3, paràgraf segon, i l’article 6.4.

Article 4. Nomenament de les membres i els membres per elecció del Consell Jurí-
dic Consultiu i de la presidència

1. Els sis membres que componen el Consell Jurídic Consultiu seran designats: 
dos pel Consell i quatre per les Corts. Els membres elegits per les Corts ho seran 
mitjançant un acord adoptat per majoria de tres cinquenes parts dels diputats i dipu-
tades, de conformitat amb el procediment establit en l’article 6.

2. En cada renovació de les membres i els membres per elecció, la seua composi-
ció haurà de respondre a la paritat de gènere amb tres dones i tres homes.

3. La presidència del Consell Jurídic Consultiu serà elegida entre els membres 
no nats del Consell que es proposen per votació secreta. En el cas que cap de les 
persones proposades aconseguisca majoria absoluta, es realitzarà una segona vota-
ció entre les persones més votades, de la qual eixirà escollida la persona que haja 
aconseguit més vots. Si es dona un empat, la presidència serà elegida mitjançant un 
sorteig entre les persones que hagen obtingut més suports en la primera votació. 
Després d’esta elecció, es procedirà al nomenament a càrrec del president o presi-
denta de la Generalitat.

En cas d’absència, malaltia o si no es produïx per qualsevol causa l’elecció i durant 
el temps en què es mantinga esta situació transitòria, la presidència serà substituïda 

1 La disposició transitòria única de la Llei 11/2018, de 21 de maig, de modificació de la Llei 10/1994, de 19 de desem-
bre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, establix:

«Els membres actuals del Consell Jurídic Consultiu podran optar a una única renovació amb independència que amb 
això s’excedisca el mandat màxim de huit anys que s’establix en esta llei.»



133

pel membre del Consell Jurídic Consultiu més antic, entre les persones electes, i, 
en cas de concórrer diversos en esta condició, per la persona de més edat d’elles.

4. Les vacants que es produïsquen en el Consell Jurídic Consultiu per causes dis-
tintes a l’extinció del mandat han de ser cobertes pel sistema establit en l’article 3 
per a la resta del mandat.

El nou membre del Consell Jurídic Consultiu pot ser designat novament en finalit-
zar el mandat, si ha sigut de durada inferior a quatre anys.

Article 5. Tractament i funcions del president/a
El president/a del Consell Jurídic Consultiu tindrà el tractament d’honorable i li 

correspondran les següents funcions:
- Representar el Consell Jurídic Consultiu.
- Autoritzar amb la seua firma els escrits emesos pel Consell Jurídic Consultiu i 
aquells adreçats al president o presidenta de la Generalitat i als consellers.
- Presidir, convocar i fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell Jurídic Consultiu.
- Elevar anualment al Consell una memòria de les activitats del Consell Jurídic 
Consultiu.
- Adoptar les mesures necessàries per al funcionament del Consell.
- Formular motivadament els avantprojectes de pressupost del Consell.
- Autoritzar les despeses i proposar els pagaments com a conseqüència de 
l’execució del pressupost del Consell.
- Qualsevol altra que puga ser recollida en el reglament d’execució i desenvo-
lupament d’esta llei.

 
Article 6. Nomenament, presa de possessió i incompatibilitats de les membres i els 

membres del Consell Jurídic Consultiu
1. L’elecció dels i les membres electius del Consell Jurídic Consultiu de la Comuni-

tat Valenciana es realitzarà entre professionals i científics que s’hagen distingit en el 
camp del dret amb més de quinze anys d’exercici professional efectiu o que siguen 
juristes de reconegut prestigi i amb experiència en assumptes d’estat o autonòmics. 
Tots ells hauran de gaudir de la condició política de valencià.

Les persones candidates hauran de comparéixer davant la comissió parlamentària 
pertinent per a acreditar la seua idoneïtat. La comissió elevarà al Ple de les Corts una 
proposta de candidats i candidates, garantint la paritat, per a la seua votació.

2. El president o la presidenta i els membres del Consell Jurídic Consultiu, abans 
de prendre possessió del càrrec, hauran de jurar o prometre davant del president o 
la presidenta de la Generalitat fidelitat a la Constitució, a l’Estatut d’autonomia de la 
Comunitat Valenciana i a les institucions de govern valencianes, i hauran de guardar 
secret de les deliberacions del Consell Jurídic Consultiu.

3. El president o la presidenta del Consell Jurídic Consultiu i els seus membres es-
taran sotmesos al règim d’incompatibilitats establit amb caràcter general per als alts 
càrrecs de l’administració, tret de les activitats docents o investigadores.
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Els membres del Consell Jurídic Consultiu no participaran en les deliberacions 
d’aquells temes sobre els quals calga emetre informació en els casos en què afecten 
directament la seua activitat i els interessos.

La presidència del Consell Jurídic Consultiu i els membres electius seran incom-
patibles amb qualsevol manament representatiu, càrrec polític o administratiu i amb 
l’exercici de funcions directives d’un partit polític, sindicat o associació patronal.

4. En cas de produir-se una vacant durant la durada del mandat, el conseller desig-
nat ho serà pel temps que reste del mandat.

Article 7. Inamovilitat i cessament
1. El president i els membres electius del Consell Jurídic Consultiu, durant el pe-

ríode del seu mandat són inamovibles i només podran cessar en la seua condició:
1) Per defunció.
2) Per renúncia.
3) Per extinció del mandat.
4) Per incapacitat o inhabilitació declarades per resolució judicial ferma.
5) Per pèrdua de la condició política de valencià.
6) Per incompatibilitat i incompliment de la seua funció.

El cessament es comunicarà al Consell de la Generalitat o a Les Corts, segons els 
casos, perquè procedisquen a un nou nomenament.

El supòsit previst en el número 6 serà valorat pel Ple del Consell Jurídic Consultiu 
que, amb audiència prèvia a l’interessat, adoptarà un acord per majoria absoluta i es 
comunicarà, si és el cas, al Consell de la Generalitat o a Les Corts perquè procedis-
quen com en els altres supòsits.

2. Els consellers nats només cessaran en la seua condició per les raons següents:
1) Per defunció.
2) Per extinció del mandat.
3) Per incapacitat o inhabilitació declarades per resolució judicial ferma.
4) Per renúncia.

Article 8. Secretaria General
El titular el nomenarà el Consell a proposta del president/a del Consell Jurídic 

Consultiu. Exercirà les funcions que li atribuïsca el reglament orgànic.

TÍTOL III
Competències

Article 9. Petició de dictamen
El Consell Jurídic Consultiu emetrà dictamen en tots els assumptes que sotmeten 

a la seua consulta el president o la presidenta de la Generalitat Valenciana, el govern 
valencià o el conseller o consellera competent.
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Les corporacions locals, les universitats i les altres entitats i corporacions de dret 
públic de la Comunitat Valenciana sol·licitaran directament el dictamen del Consell 
Jurídic Consultiu, en els casos en què este siga preceptiu conforme a la llei. Les con-
sultes facultatives hauran de sol·licitar-les per mitjà del conseller competent.

Les Corts sol·licitaran un dictamen facultatiu al Consell Jurídic Consultiu en els 
termes previstos en l’article 11 d’esta llei.

Article 10. Dictamen preceptiu
El Consell Jurídic Consultiu haurà de ser consultat preceptivament en els següents casos:

1. Avantprojecte de reforma de l’Estatut d’autonomia.
2. Avantprojectes de lleis, tret de l’avantprojecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat.
3. Projectes de decrets legislatius.
4. Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en 
execució de lleis i les seues modificacions.
5. Recursos d’inconstitucionalitat i conflictes de competència davant el Tribunal 
Constitucional.
6. Convenis o acords de cooperació amb altres comunitats autònomes.
7. Conflictes d’atribucions entre els distints departaments del Consell.
8. Els expedients que versen sobre les matèries següents:

a) Reclamacions de quantia superior a 30.000 euros que, en concepte d’in-
demnització per danys i perjudicis, es formulen a la Generalitat, a les corpo-
racions locals, a les universitats públiques i a les altres entitats de dret públic.
b) Revisió d’ofici dels actes administratius.
c) Nul·litat, interpretació i resolució dels contractes administratius quan es for-
mule oposició per part del contractista i, en tot cas, en els supòsits previstos 
en la legislació de contractes de l’Estat.
d) Interpretació, resolució i nul·litat de concessions administratives quan es 
formule oposició per part del concessionari i, en tot cas, en els supòsits en 
què així ho disposen les normes aplicables.
e) Modificació dels plans d’urbanisme, les normes complementàries i subsi-
diàries i els programes d’actuació que tinguen per objecte una diferent zonifi-
cació o ús urbanístic de les zones verdes o dels espais lliures previstos.
f) Règim local, quan la consulta siga preceptiva segons la llei, llevat del supòsit 
previst en l’article 13.1 de la llei de bases de règim local, el dictamen del qual 
podrà ser emés pel Consell d’Estat quan així ho acorde l’òrgan competent.
g) Recursos extraordinaris de revisió.

9. Els assumptes relatius a l’organització, la competència i el funcionament del 
Consell Jurídic Consultiu.
10. Qualsevol altra matèria, competència de la Generalitat o de les adminis-
tracions locals radicades a la Comunitat Valenciana respecte a la qual les lleis 
establixen l’obligació de demanar el dictamen.
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Article 11. Consultes facultatives a proposta de les Corts
El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana emetrà un dictamen amb 

caràcter facultatiu en tots aquells assumptes que li siguen sotmesos a consulta pel 
president o presidenta de la Generalitat, pel Consell o conseller o consellera com-
petents, per les Corts Valencianes i per les entitats locals, en els termes establits en 
esta llei i, si escau, les normes que la desenvolupen.

En el cas que la iniciativa siga efectuada per les Corts Valencianes, ho serà a pro-
posta de dos o més grups parlamentaris que representen la meitat o més de grups 
de la cambra o la majoria de diputats o diputades, i un dels signataris ha de ser 
l’autor o un dels autors de la iniciativa en el cas que siga conjunta, i versarà sobre 
les proposicions legislatives registrades pels diferents grups parlamentaris, una ve-
gada hagen sigut admeses a tràmit en la presa en consideració i amb caràcter previ 
al tràmit de registre d’esmenes a les proposicions esmentades. Este dictamen se 
sol·licitarà amb caràcter d’urgència i es limitarà a aspectes de tècnica jurídica i/o a la 
possible col·lisió dels textos legislatius amb altres normes d’àmbit autonòmic, estatal 
o europeu.

Admesa a tràmit una iniciativa legislativa popular, la Mesa de les Corts la sotmetrà al 
dictamen del Consell Jurídic Consultiu, de conformitat amb el procediment establit en 
l’apartat anterior. El dictamen incidirà en aspectes de tècnica normativa i en l’adequa-
ció del text de la proposició legislativa a les normes internes de superior jerarquia, les 
normes europees i la legislació bàsica aplicable a la matèria objecte de regulació. La 
sol·licitud del dictamen suspendrà la tramitació de la iniciativa legislativa popular en els 
termes previstos en l’article 22.1.d de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Article 12. Pressupost
El Consell Jurídic Consultiu elaborarà el seu pressupost, que figurarà com una 

secció dins dels pressupostos de la Generalitat.

TÍTOL IV
Funcionament

Article 13. Deliberacions, acords i vot particular
1. Les deliberacions i els acords del Consell Jurídic Consultiu requerixen la presèn-

cia del president/a o de qui el substituïsca, d’almenys la meitat dels consellers/eres 
que el formen i del titular de la Secretaria General.

2. Els acords s’adoptaran per majoria de vots dels assistents. En cas d’empat, de-
cidirà el vot de qualitat del president/a.

3. Els membres que discrepen del dictamen o de l’acord majoritari, podran formu-
lar el vot particular per escrit, dins del termini que reglamentàriament es determine. 
Els vots particulars acompanyaran el dictamen.
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Article 14. Termini per la l’emissió del dictamen
1. Els dictàmens del Consell Jurídic Consultiu han de ser emesos en un termini 

màxim d’un mes comptador des de la recepció de l’expedient.
2. Quan en l’escrit de tramesa dels expedients es faça constar la urgència del dic-

tamen, el termini màxim per a la seua emissió serà de deu dies.

Article 15. Documentació i informes
1. El Consell Jurídic Consultiu, mitjançant el seu president/a, pot sol·licitar de l’òr-

gan consultant que es complete l’expedient amb aquells antecedents i informes que 
estime necessaris. En estos supòsits, el termini per a emetre el dictamen quedarà en 
suspens fins a la recepció dels documents sol·licitats.

2. El Consell Jurídic Consultiu pot invitar a informar davant d’este, per escrit o de 
paraula, els organismes o persones que tinguen competència tècnica notòria en les 
qüestions relacionades amb els assumptes sotmesos a consulta.

TÍTOL V
Personal

Article 16. Personal del Consell Jurídic Consultiu
El Consell Jurídic Consultiu disposarà dels lletrats i el personal administratiu que 

es determine en la relació de llocs de treball, i també amb aquells mitjans materials 
que se li assignen i amb els recursos que figuren en el seu pressupost.

Article 17. Classificació i provisió de llocs
Els llocs de treball es classificaran i proveiran d’acord amb les normes de la llei de 

funció pública valenciana. La selecció es realitzarà en la forma prevista per la mateixa.

Article 18. Del cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu
1. Es crea el cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu, corresponent al grup 

A de titulació, per a ingressar en el qual és imprescindible la possessió del títol de 
llicenciat en dret i la superació de les proves selectives i específiques corresponents. 
El seu nomenament serà realitzat el president del Consell Jurídic Consultiu.

2. Són funcions del cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu les d’estudi, preparació 
i redacció fonamentada dels projectes de dictàmens i informes sotmesos a consulta del 
Consell Jurídic Consultiu, així com aquelles altres que es determinen reglamentàriament.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Quan un funcionari/ària siga nomenat membre del Consell Jurídic Consultiu, se li 
declararà en situació de serveis especials.
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Segona
Excepcionalment, i per al cas que les Corts Valencianes debaten la possibilitat de 
formular recurs d’inconstitucionalitat en conflictes competencials, podran aquelles 
demanar del Consell Jurídic Consultiu un dictamen urgent i previ.

Tercera
La quantia establida en l’article 10.8.a d’esta llei podrà ser modificada per mitjà de 
decret del Consell de la Generalitat, a proposta del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
El Consell, a proposta del Consell Jurídic Consultiu, aprovarà el reglament d’exe-
cució i desenvolupament d’esta llei.

Segona
S’autoritza el Consell a realitzar les actuacions que siguen necessàries per a donar 
efectivitat al que es disposa en esta llei.

Tercera
Esta llei entrarà en vigor als vint dies de la publicació en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat Valenciana.

Desplegament

Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, aprovat pel 
Decret 37/2019, de 15 de març, del Consell (DOGV núm. 8516, de 28.03.2019).
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Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua

PREÁMBUL

L’article 3 de la Constitució espanyola de 1978, a més de proclamar el castellà 
com llengua espanyola oficial del l’Estat, establix que la resta de llengües espanyoles 
seran també oficials en les comunitats autònomes, d’acord amb el contingut dels 
respectius estatuts d’autonomia.

Igualment, en l’apartat primer de l’article 148, punt 17.é, del text constitucional, es 
disposa que les comunitats autònomes puguen assumir, si procedix, competències 
en el foment de l’ensenyament de la llengua de la comunitat autònoma.

A més, la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’autonomia de la Comu-
nitat Valenciana, establix en l’article 71 que «els dos idiomes oficials de la comunitat 
autònoma són el valencià i el castellà» i afirma més endavant que la «Generalitat 
Valenciana garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’assegurar-ne el coneixement». També preveu, en el punt 5,2 
que «la llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’administració 
l’ensenyament». Finalment, el punt 4 de l’article 313 del mateix Estatut d’autonomia 
atribuïx a la Generalitat Valenciana competència exclusiva en matèria de cultura.

Per la seua part, la Llei 4/1983 de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valen-
cià, suposà la plasmació del compromís de la Generalitat Valenciana en la defensa 
del patrimoni cultural de la nostra comunitat autònoma i, d’una manera especial, en 
la recuperació del valencià, definit com a «llengua històrica i pròpia del nostre po-
ble». La llei tracta de superar la relació de desigualtat existent entre les llengües ofi-
cials de la Comunitat Valenciana, i disposa actuacions necessàries per tal d’impulsar 
l’ús del valencià en diferents àmbits de la societat, tot afavorint l’equiparació efectiva 
entre el valencià i el castellà.

1 Actual article sisé de l’Estatut d’autonomia, després de la reforma operada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 de abril.

2 Actual apartat 6 de l’article sisé de l’Estatut d’autonomia, després de la reforma operada per la Llei orgànica 1/2006, 
de 10 de abril.

3 Apartat quart de l’article 49.1 del vigent Estatut d’autonomia, després de la reforma operada per la Llei orgànica 1/2006, 
de 10 de abril.
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Igualment, la mencionada llei afirma que el valencià és «part substancial del patrimoni 
cultural de tota la nostra societat» i, en conseqüència, el govern valencià es considera pos-
seïdor, en l’actual conjuntura històrica, de la capacitat necessària per tal de possibilitar que 
els diversos sectors socials de tota la Comunitat Valenciana puguen sentir-se comprome-
sos en el procés de recuperació de l’idioma que ha tingut l’honor de rebre del nostre poble 
la seua estima i la seua noble gentilesa. Una premissa per a garantir l’ús «normal i oficial» 
del valencià, tal com preveu l’article 74 de l’Estatut d’autonomia, i, per tant, per a garantir la 
seguretat jurídica dels administrats, és que tota l’administració pública es regisca per una 
mateixa normativa ortogràfica i gramatical del valencià. Tal aspecte no fou previst especí-
ficament en el cas de l’Estatut d’autonomia ni en la Llei d’ús i ensenyament del valencià, 
si bé en l’article 34 de la mencionada llei s’establix que el govern valencià «assumirà la 
direcció tècnica i la coordinació del procés de l’ús i l’ensenyament del valencià assessorant 
al respecte totes les administracions públiques i particulars, i adoptant les mesures que 
siguen per a fomentar l’ús i l’extensió del valencià».

Per estes i altres qüestions les Corts Valencianes acordaren el 17 de setembre de 1997 
sol·licitar al Consell Valencià de Cultura que dictaminara sobre les «qüestions lingüísti-
ques» valencianes. El Dictamen aprovat el 13 de juliol de 1998 en la seua part dispositiva 
és el següent:

«Sobre la situació social del valencià i el seu ús

El valencià arribà a la seua esplendor literària màxima en el segle xv i part del xvi, 
i inicià amb els ducs de Calàbria una paulatina castellanització en els escrits, si bé 
mantingué viva la seua presència en l’ús quotidià.

A finals del segle xix, el moviment conegut com a Renaixença significà una lleu 
recuperació de la utilització de la llengua en els certàmens i en les publicacions li-
teràries que es va prolongar durant les primeres dècades de la nostra centúria.

Hui, la situació del valencià és certament paradoxal: quant a l’ús culte i oficial, i 
a pesar de les insuficiències notòries en este camp, estem millor que no hem estat 
en els darrers segles, des del Decret de Nova Planta, si més no, a començaments 
del segle xviii; en canvi, quant a l’ús popular no sembla que assistim a cap tipus de  
represa i continuem en una situació de desafecció lingüística, amb un empobriment 
i una castellanització de la parla quotidiana francament alarmants. Però, és evident 
que una situació com esta no pot romandre estable molt de temps, de manera que 
o s’aconseguix que el valencià recupere el nivell d’ús popular que mai no degué 
perdre o fins i tot la seua mera preservació deixarà de ser possible.

Per altra banda, l’any 1932 es firmaven les normes ortogràfiques dites de Castelló, 
seguides durant quaranta anys sense problemes pels literats valencians. Posterior-
ment, des dels anys setanta, esta normativa ha sigut contestada per sector culturals 

4 Actual article 6 de l’Estatut d’autonomia, després de la reforma operada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 de abril.
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i polítics, encara que la majoria de la producció escrita en valencià ha continuat 
redactant-se d’acord amb aquelles normes primeres més o menys desenrotllades.

També hem de dir que, a l’empara de l’Estatut d’autonomia i de l’autogovern que 
l’Estatut ha fet possible, hem assistit darrerament a una clara milloria en el nivell de 
consideració i de prestigi social del valencià, la qual cosa és una base favorable per a 
intentar amb optimisme el redreçament necessari de la nostra llengua, a hores d’ara 
tan malmesa per l’abandó i la desídia. Dissortadament, esta milloria es troba entre-
bancada pel conflicte esterilitzador que es perpetua entre nosaltres, especialment a 
la ciutat de València i la seua conurbació. Un conflicte sobre el nom, la naturalesa i la 
normativa de la llengua pròpia dels valencians que n’impedix la salut i que acumula 
les dificultats en el procés de recuperació de la llengua que ens hauria d’identificar i 
d’unir com a valencians, en comptes de separar-nos. 

Però, l’esterilitat del conflicte supera l’àmbit d’allò que és estrictament lingüístic per 
a incidir negativament en la vertebració social del nostre poble. Perquè si, parlant ara 
en general, és veritat que la iniciativa individual i la competència, a tots els nivells, són 
components insubstituïbles de la bona marxa d’una gran formació social qualsevol, 
també és igualment cert que cal alhora la base comuna d’uns referents col·lectius ma-
joritàriament compartits, d’un fort sentiment de pertinença col·lectiva, d’una mínima 
solidaritat, perquè aquella iniciativa individual i aquella competència puguen ser so-
cialment productives i no degeneren en un clima social insolidari i destructiu. De fet, 
si una comunitat política, com és ara la Comunitat Valenciana, vol alguna cosa més 
que subsistir en el concert de les altres comunitats polítiques, si vol afirmar la seua 
personalitat diferenciada, si vol reeixir i si vol progressar, caldrà que la part millor dels 
seus components individuals i col·lectius desenrotlle un ferm sentiment quotidiana-
ment operatiu de pertinença i lleialtat comunitàries. Justament, una llengua pròpia de 
cultura, el valencià en el nostre cas, viva al carrer i a les institucions, reconeguda com a 
tal per la societat que té la sort de posseir-la, és un element de gran valor a l’hora de 
conformar eixe sentiment comunitari antesala d’un futur social de progrés.

Però, ja ho hem dit adés: a hores d’ara, el valencià, la nostra llengua, és sovint uti-
litzada com un motiu de discòrdia entre valencians, en comptes de ser el tret comu-
nitari desitjable d’identificació i d’unió. S’ha de dir ací que la identificació mecànica 
que sovint s’ha fet entre llengua i nació, per una part i l’altra, no ha ajudat gens a cla-
rificar la qüestió i a assentar-la sobre les bases d’una mínima serenitat i racionalitat. 
Cal, doncs, saber desactivar eixe conflicte socialment esterilitzant, perquè, a més, 
en el món que ens ha tocat viure, el món de la globalització, dels mass media, i de 
l’escolarització generalitzada, una llengua de baix abast demogràfic, envoltada de 
llengües potents, com és la nostra, corre el gran perill de desaparéixer en poc temps 
si li afegim la dificultat gratuïta d’un conflicte greument pertorbador que es prolonga 
en el temps sense una perspectiva clara de solució.

En funció de tot el que s’acaba d’argumentar, cal que la qüestió de la nostra llengua 
pròpia siga sostreta a partir d’ara al debat partidista quotidià i esdevinga així l’objecte 
d’un debat seré entre els partits per tal d’arribar-hi als consensos més amples possibles. 
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Al final d’eixe camí guanyaria la nostra llengua, que vol dir guanyar tots els valencians.
Finalment, en l’esperit de la Llei d’ús i ensenyament del valencià, i en la pers-

pectiva d’enfortir la nostra autoestima com a valencians, d’afirmar i de potenciar la 
nostra personalitat diferenciada, ha arribat el moment de consensuar primer i aplicar 
després les mesures polítiques que cal prendre amb urgència per a promoure l’ús 
del valencià als més diversos nivells, creant a tal fi, si calia, els fòrums polítics previs 
on discutir i avaluar de manera conjunta aquelles mesures (les quals haurien de ser 
aprovades i aplicades per les instàncies pertinents: Corts Valencianes, executiu, dipu-
tacions i ajuntaments). Unes mesures per a traure el valencià de la situació marginal 
en què es troba en l’esfera pública, a fi de donar-li un futur possible i digne, conjurant 
així el perill vertader d’una desaparició imminent.

Les mesures haurien de cobrir actuacions públiques com les que seguixen:
- Reforçament de l’ensenyament del valencià i en valencià en tots els nivells educatius.
- Programació essencialment en valencià en la televisió i la ràdio públiques valencianes.
- Actitud exemplar de l’administració valenciana en l’ús de la llengua, tant pel que fa 

a les aparicions públiques dels responsables polítics, com a la resta de les actuacions 
oficials (publicacions, publicitat, documentació administrativa…).

- Política sistemàtica de promoció de l’ús del valencià en el comerç, en la publicitat 
en particular i en general en la vida econòmica.

Igualment en la indústria cultural: en el llibre, la premsa, el teatre, el cinema, i en 
general en el món audiovisual.

- Crida al món eclesiàstic perquè se sume en el seu àmbit a este impuls de valen-
cianització.

Per acabar: tenim dos llengües oficials en la nostra comunitat, el valencià i el cas-
tellà, ambdós realment usades pels ciutadans encara que siga d’una manera des-
compensada entre elles. Sortosament, el castellà és una llengua tan estesa i potent 
internacionalment que podem tranquil·lament promoure més i més l’ús del valencià 
entre nosaltres amb la tranquil·litat que al costat coneixem una segona llengua, tam-
bé nostra, que ens facilita la comunicació internacional, sense haver de perdre així 
gratuïtament una part impagable de la nostra identitat com a poble diferenciat: la 
nostra llengua pròpia. Seria vertaderament una llàstima, però també una dimissió 
lamentable, que per manca de diàleg, o d’advertiment, o encara per una modernitat 
mal entesa, deixarem passar l’ocasió de preservar la llengua que durant tants segles 
ens ha identificat com a valencians.

Sobre el nom, la naturalesa i la codificació del valencià

El nostre Estatut d’autonomia denomina «valencià» la llengua pròpia dels valen-
cians, i per tant este terme ha de ser utilitzat en el marc institucional, sense que tinga 
caràcter excloent. L’esmentada denominació «valencià», i també les denominacions 
«llengua pròpia dels valencians» o «idioma valencià», o altres, avalades per la tradi-
ció històrica valenciana, l’ús popular, o la legalitat vigent, no són ni han de ser ob-
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jecte de qüestionament o polèmica. Totes servixen per a designar la nostra llengua 
pròpia, la qual compartix la condició d’idioma oficial amb el castellà.

El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat Valenciana, forma part del sis-
tema lingüístic que els corresponents Estatuts d’autonomia dels territoris hispànics 
de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia.

Les anomenades Normes de Castelló són un fet històric que constituïren i cons-
tituïxen un consens necessari. El Consell Valencià de Cultura reivindica l’esperit de 
l’acord que les feu possibles l’any 32 i entén que eixes normes han sigut el punt de 
partida, compartit pels valencians, per a la normativització consolidada de la nostra 
llengua pròpia. Aquella és un patrimoni lingüístic a preservar i a enriquir per l’ens de 
referència normativa que es proposa en l’apartat que seguix. L’ens es basarà en la 
tradició lexicogràfica i literària i la realitat lingüística genuïna valenciana.

L’ens de referència normativa

El Consell Valencià de Cultura proposa la creació d’un ens de referència normativa 
del valencià, per al qual proposa les característiques següents:

I. Que tinga personalitat jurídica pròpia, amb independència funcional i pressu-
postària.
II. Que tinga capacitat per a determinar la normativa en matèria lingüística, re-
coneguda per una llei. Que les seus decisions en la matèria siguen vinculants 
per a les administracions públiques, el sistema educatiu, els mitjans públics de 
comunicació, i altres entitats o òrgans de titularitat pública o que compten amb 
finançament públic.
III. Que el nombre de membres de l’ens de referència normativa siga de 21, 
nomenats per períodes de 10 anys. Que les vacants que es puguen produir per 
renovació o altres motius es cobrisquen per cooptació interna.
IV. Que els membres inicials siguen elegits per les Corts Valencianes per una ma-
joria de dos terços, i que almenys dos terços d’eixos membres siguen experts en 
valencià amb una acreditada competència científica i acadèmica, segons criteris 
d’avaluació objectiva. I que la resta, fins als 21 membres, siguen destacades 
personalitats de les lletres i de l’ensenyament amb una competència lingüística 
i una producció reconegudes en el camp del valencià.
V. L’ens podrà tenir relacions horitzontals amb les diverses entitats normatives 
de les altres llengües de l’Estat.

Pel fet que el present dictamen complix un encàrrec de les mateixes Corts Valen-
cianes, el Consell Valencià de Cultura suggerix a l’alta institució que l’esmentada llei 
siga tramitada parlamentàriament per via d’urgència».

A la vista del present dictamen, les Corts Valencianes decidixen aprovar la creació 
d’una Acadèmia Valenciana de la Llengua en els termes que a continuació s’expressen:
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TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Es crea l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) com a institució de la Generalitat 

Valenciana amb les competències, composició, règim de funcionament i organització 
que es determina en la present llei.

Article 2
L’AVL és una institució de caràcter públic, adscrita a la Presidència de la Generalitat, 

que gaudix de personalitat jurídica pròpia i exercix les seues funcions amb autonomia 
orgànica, funcional i pressupostària per a garantir la seua objectivitat i independència.

Article 3
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució que té per funció determinar i ela-

borar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià. Així com vetlar pel valen-
cià partint de la tradició lexicogràfica, literària, i la realitat lingüística genuïna valenciana, 
així com la normativització consolidada, a partir de les denominades Normes de Castelló.

Article 4
Els principis i criteris que han d’ inspirar la actuació de l’Acadèmia són els que es 

desprenen del dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura el 13 de juliol de 
1998 i que figura en el preàmbul d’esta llei.

Article 5
Les decisions de l’AVL, en l’exercici de les funcions que hi corresponen, hauran de ser 

observades per totes les institucions de la Generalitat, pels poders públics, per la resta 
d’administracions públiques, el sistema educatiu, i els mitjans de comunicació, les entitats, 
els organismes i empreses, de titularitat pública o que compten amb finançament públic.

Article 6
L’AVL tindrà la seua seu en la ciutat de València, sense perjuí que puga tindre altres 

seus territorials o celebrar sessions en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

TÍTOL II
De les competències de l’AVL

Article 7
Seran competències de l’AVL:

a) Determinar la normativa oficial del valencià en tots els seus aspectes.
b) Fixar, a sol·licitud de la Generalitat, les formes lingüísticament correctes de la topo-
nímia i l’onomàstica oficial de la Comunitat Valenciana, per a la seua aprovació oficial.
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c) Emetre i difondre informes o dictàmens i realitzar els estudis sobre la normati-
va i l’onomàstica oficial valenciana, ja siga a iniciativa pròpia o a requeriment de 
les institucions públiques de la Comunitat Valenciana.
d) Vetlar per l’ús normal del valencià i defendre la seua denominació i entitat.
e) Informar sobre l’adequació a la normativa lingüística de l’AVL dels textos pro-
duïts per les institucions públiques o que requerisquen l’aprovació oficial, així 
com de la producció audiovisual de la Comunitat Valenciana.
f) Elaborar i elevar al Consell de la Generalitat i a les Corts Valencianes una 
memòria anual en la qual, a més d’exposar les seues activitats durant l’exercici, 
es recullen les observacions i consells pertinents per a l’ús normal del valencià 
en qualsevol de les seues manifestacions.
g) Aquelles que, dins de l’àmbit de les seues competències, li encarreguen el 
President de la Generalitat, les Corts Valencianes o el govern valencià.

Article 8
El Consell sol·licitarà a l’AVL l’emissió d’informe o dictamen sobre els seus avantpro-

jectes legislatius o normatius relacionats amb la normativa, la toponímia i l’onomàstica 
del valencià. Transcorreguts seixanta dies des de la corresponent sol·licitud sense que 
l’AVL s’haja pronunciat expressament sobre estos, s’entendrà que tenen el vistiplau de 
la institució, i que no hi ha objecció a formular.

En aquelles peticions del Consell en les quals s’indique urgència en el procedi-
ment el termini es reduirà a trenta dies.

Article 9
1. Per al millor compliment de les seues finalitats l’AVL podrà estructurar-se en 

seccions i constituir comissions d’estudi, segons el contingut de la present llei i allò 
que reglamentàriament es determine.

2. Podrà, també, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua tindre relacions horitzontals 
amb les diverses entitats normatives de les altres llengües de l’Estat.

3. Així mateix, també podrà tindre acords de col·laboració amb altres organismes 
acadèmics, científics i culturals.

TÍTOL III
De la composició de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

CAPÍTOL I
Dels acadèmics de l’AVL

Article 10
L’AVL estarà formada per vint-i-un acadèmics que hauran de reunir els següents requisits:

a) Tindre la condició política de valencià.
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b) Ser experts en valencià amb una acreditada competència científica i acadèmica 
o destacades personalitats de les lletres o de l’ensenyament en matèria lingüística 
o una producció reconeguda en el camp del valencià o la cultura valenciana.

Article 11
1. Els vint-i-un acadèmics inicials seran elegits per les Corts Valencianes, per ma-

joria de dos terços dels seus membres de dret, per un període de 15 anys i podran 
ser reelegits.5

 2. Als quinze anys de l’elecció per primera vegada dels i les membres de l’Acadèmia 
a què es refereix l’apartat anterior, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua procedirà per 
cooptació dels vint-i-un membres, a la renovació d’un terç dels i les acadèmiques.

Es determinaran els set acadèmics i acadèmiques a substituir pel sistema 
d’insaculació.

Als cinc anys de la renovació anterior es procedirà, de la mateixa manera, a la re-
novació d’un altre terç dels inicialment elegits o qui els substituïsca. El terç restant es 
renovarà cinc anys després de la segona renovació pel mateix procediment.

Cada cinc anys, i pel mateix sistema, es procedirà a la renovació d’un terç dels 
acadèmics o acadèmiques que hagen complit el període de quinze anys.

En els processos de renovació es respectarà el principi d’igualtat entre dones i 
homes en funció del seu mèrit i la seua capacitat.

Als efectes d’aquesta llei, es considera que hi ha igualtat entre dones i homes 
quan hi haja una presència mínima del 50 % de dones. El procés d’insaculació al 
qual fa referència aquest article es realitzarà garantint que el seu resultat no vaja en 
detriment de la presència del sexe infrarepresentat en l’òrgan. 

3. Una vegada elegits, els acadèmics, seran nomenats per decret del president de 
la Generalitat i prendran possessió del seu càrrec en acte públic.

Article 12
La condició d’acadèmic serà incompatible amb:

a) La de diputat de les Corts Valencianes.
b) La de diputat o senador de les Corts Generales o la de membre d’algun par-
lament autonòmic o el Parlament Europeu.
c) La de membre del Govern d’Espanya o de qualsevol comunitat autònoma, i 
alts càrrecs de l’administració autonòmica i de l’Estat.
d) La de membre de les corporacions locals.
e) La de personal al servici de l’AVL.

L’examen, declaració i control de les possibles incompatibilitats dels acadèmics, es 
durà a efecte, per l’AVL, en la forma en què reglamentàriament s’establisca.

5 El primer nomenament de membres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua es va realitzar per Decret 8/2001, de 27 
de juny, del president de la Generalitat Valenciana.
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Article 13
1. Els acadèmics durant el període per al qual foren elegits, són inamovibles i 

cessaran en la seua condició en els següents casos:
a) Per defunció.
b) Per renúncia expressa.
c) Per extinció del període per al qual foren elegits. No obstant, els acadèmics 
seguiran exercint plenament les seues funciones fins la presa de possessió dels 
nous membres.
d) Per incapacitat manifesta o inhabilitació declarada per resolució judicial ferma.
e) Per pèrdua de la condició política de valencià.
f) Per incompatibilitat no resolta en el termini fixat.

2. Si es produïx algun dels supòsits contemplats en els apartats a, b, d, i e del 
present article, durant els primers quinze anys, es procedirà a cobrir la vacant per les 
Corts Valencianes segons l’estipulat en l’article 11.1. D’ara en davant es cobrirà la 
vacant segons l’article 11.2.

L’acadèmic elegit, en els dos casos, ho serà pel temps que reste del període per 
al qual fou elegit el substituït.

Si es produïx el supòsit contemplat en l’apartat f i no es resol en el termini que 
reglamentàriament s’establisca, es procedirà a cobrir la vacant segons els mateixos 
criteris que en els apartats anteriors.

Article 14
Els acadèmics tindran dret a percebre dietes i indemnitzacions per l’exercici de les 

seues funciones.

CAPÍTOL II
Dels òrgans de govern de l’AVL

Article 15
Els òrgans de govern de l’AVL seran:
1. Òrgans col·legiats:

- El Ple de l’AVL.
- La Junta de Govern.

2. Òrgans unipersonals:
- El president de l’AVL.

 Article 16
1. El Ple és l’òrgan màxim de decisió de l’AVL i estarà integrat pels vint-i-un aca-

dèmics.
2. Corresponen al ple de l’AVL les següents atribucions:

a) Aprovar el projecte de reglament i les seues possibles modificacions i ele-
var-lo al Consell de la Generalitat Valenciana per a la seua aprovació.
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b) L’aprovació de la memòria anual.
c) Aprovar l’avantprojecte del pressupost anual, les seues modificacions i liqui-
dació, per a la seua remissió al Consell.
d) L’aprovació dels plans i programes d’actuació per a cada exercici econòmic.
e) Constituir les seccions i comissions que establix la present llei, atenent al 
desenrotllament reglamentari.
f) L’aprovació del règim ordinari de sessions i, si escau, de les reunions de les 
comissions i seccions.
g) Elegir els càrrecs previstos en la present llei i els que reglamentàriament es 
determinen.
h) La designació i la separació dels representants de l’AVL en els organismes o 
entitats que legalment o reglamentàriament corresponga.
i) Proposar al Consell l’aprovació de la plantilla del personal al servici de la insti-
tució, i la seua estructura orgànica.
j) Aprovar els informes o dictàmens a què es referix l’article 7.
k) Qualsevol altra que li atribuïsca la present llei.

Article 17
1. La Junta de Govern estarà integrada per:

a) El president.
b) El vicepresident.
c) El secretari.
d) Dos vocals.

2. Són atribucions de la Junta de Govern:
a) Elaborar el projecte de memòria anual.
b) Elaborar l’avantprojecte del pressupost anual per a elevar al Ple.
c) Dirigir i controlar l’execució del pressupost de l’AVL i preparar la seua liqui-
dació.
d) Determinar la tramitació dels escrits i peticions dirigits a la institució.
e) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins 
dels límits legals i pressupostaris.
f) Disposar les despeses pròpies dels servicis de l’AVL dins dels límits legals i 
pressupostaris.
g) Resoldre les qüestions que siguen sotmeses a la seua consideració pel presi-
dent i no estiguen atribuïdes al Ple.
h) Exercir les funciones que el Ple li delegue expressament.
i) Elaborar els informes i dictàmens a què es referix l’article 7.
j) Qualsevol altra que li atribuïsca la present llei.
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Article 18
1. El president és òrgan unipersonal de l’AVL que serà elegit pel Ple d’entre els 

seus membres per majoria absoluta, per un període de cinc anys, sent reelegible 
altres cinc anys més.

2. El president elegit serà nomenat per decret del President de la Generalitat i 
prendrà possessió en acte públic i solemne.

Article 19
El president de l’AVL tindrà la representació de la mateixa i li correspondran les 

següents atribucions:
a) Presidir, convocar i fixar l’ordre del dia de les sessions de la Acadèmia.
b) Elevar anualment a les Corts Valencianes i al President de la Generalitat Va-
lenciana una memòria de les activitats de la institució.
c) Adoptar les mesures necessàries per al seu funcionament.
d) Autoritzar la despesa i proposar els pagaments com a conseqüència de l’exe-
cució del pressupost.
e) Nomenar els funcionaris i el personal eventual i laboral amb els requisits es-
tablerts en les lleis.
f) Les altres que es determinen reglamentàriament.

Article 20
El president serà substituït, en casos d’absència, vacant o malaltia, pel vicepresident.

Article 21
El secretari de l’AVL tindrà les següents atribucions:

a) Preparar i cursar l’ordre del dia de les sessions de l’Acadèmia, prèviament fixat 
pel president.
b) Lliurar certificacions de les actes, acords i informes i assistències que se sol·li-
citen amb el vistiplau del president.
c) Dur el llibre d’actes, foliat i visat pel president.
d) Dirigir i coordinar l’elaboració anual del projecte de memòria d’activitats de 
la institució.
e) La direcció del personal al servici de l’Acadèmia.
f) Les altres que es determinen reglamentàriament.

Article 22
En cas de vacant, d’absència o malaltia, el secretari serà substituït per l’acadèmic 

de menor edat.
 
Article 23
Els acadèmics tindran el tractament d’Il·lustríssim.
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TÍTOL IV
Del funcionament de l’AVL

CAPÍTOL I
Del Ple de l’AVL

Article 24
1. El Ple de l’AVL es reunirà periòdicament quan siga convocat pel seu president, 

per pròpia iniciativa o perquè ho sol·liciten, almenys, un terç dels seus membres, que 
hauran d’incloure en la sol·licitud els assumptes a tractar, i s’hauran de reunir almenys 
una vegada al trimestre.

2. La convocatòria de les sessions inclourà l’ordre del dia i es cursarà amb set dies 
d’antelació, com a mínim, a la data d’aquestes. Per raons d’urgència de l’esmentat 
termini podrà reduir-se a quaranta-huit hores.

Article 25
1. El Ple de l’AVL quedarà constituït quan estiguen presents, almenys, la meitat 

més un dels seus membres, i en tot cas, el president i el secretari o legalment qui 
els substituïsca.

2. Els acords s’adoptaran per la majoria absoluta dels membres de dret del Ple.
Els acadèmics que discrepen de l’acord majoritari podran formular vot particular 

per escrit, dins del termini dels deu dies següents a la seua adopció.

Article 26
El Ple de l’AVL determinarà, en l’àmbit de les seues competències, les resolucions 

que han de ser publicades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En tot cas, 
es publicaran al DOGV les que afecten el diccionari, la normativa i les entrades que 
l’Acadèmia aprove.

Article 27
El president de la Generalitat, o el conseller en qui delegue, podrà assistir amb veu 

al Ple de l’AVL per a informar o requerir informació.

CAPÍTOL II
De la Junta de Govern

Article 28
La Junta de Govern de l’AVL es reunirà periòdicament quan siga convocada pel 

seu president, per pròpia iniciativa o perquè ho sol·liciten, almenys, la meitat més un 
dels seus membres, i s’hauran de reunir, almenys una vegada al mes.



151

Article 29
La Junta de Govern de l’AVL adoptarà els seus acords quan estiguen presents, 

almenys, la meitat més un dels seus membres, i en tot cas, el president i el secretari 
o qui, legalment, els substituïsca.

CAPÍTOL III
De les seccions i comissions d’estudi

Article 30
El Ple de l’AVL podrà crear seccions i comissions d’estudi en el si de l’Acadèmia.

Article 31
La creació, composició i funcionament de les esmentades seccions i comissions 

d’estudi es regularà reglamentàriament.

TÍTOL V
De l’organització i els recursos de l’AVL

CAPÍTOL I
Del personal

Article 32
El personal que haja de prestar servicis en l’AVL es regirà pel règim jurídic aplica-

ble al personal al servici de la Generalitat.

CAPÍTOL II
Del règim patrimonial i econòmic

Article 33
L’AVL, per al compliment de les seues finalitats, disposarà dels següents mitjans 

materials i recursos econòmics:
a) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat.
b) Els béns que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol altra admi-
nistració pública, així com els que, per qualsevol títol formen part del seu patrimoni.
c) Els productes i rendes del seu patrimoni.
d) Els ingressos que obtinga, com a contraprestació dels seus servicis, activitats 
o productes.
e) Les subvenciones, herències, llegats, donacions, patrocinis, i qualsevol altra apor-
tació voluntària de les entitats o organismes públics o privats, i dels particulars.
f) Els crèdits, préstecs i altres operacions que puga concertar, prèvia autorització 
del Consell.
g) Qualsevol altres recursos que li puguen ser atribuïts.
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Article 34
El pressupost de l’AVL, una vegada aprovat pel Consell, s’integrarà com a secció 

en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.

Article 35
L’AVL podrà adquirir els béns que, de forma legal, acorde el Ple.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
En el termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor de la present llei, les Corts 
Valencianes elegiran els primers vint-i-un acadèmics, dels quals, almenys dos ter-
ceres parts seran expertes en valencià amb una acreditada competència científica 
i acadèmica, segons criteris d’avaluació objectiva, i la resta seran destacades per-
sonalitats de les lletres o de l’ensenyament amb una competència lingüística o una 
producció reconeguda en el camp del valencià.

Segona
En els quinze dies següents a l’elecció dels acadèmics, per les Corts Valencianes, 
el President de la Generalitat realitzarà per decret el corresponent nomenament.

Tercera
En el termini de tres mesos des de la seua constitució legal, el Ple de l’AVL haurà 
d’elevar al Consell de la Generalitat per a la seua aprovació definitiva el Projecte 
de Reglament a què es referix l’article 16 de la present llei.

Quarta
El govern valencià assignarà a l’AVL els locals adequats per al compliment de les 
seues finalitats.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
L’AVL es constituirà legalment, dins dels quinze dies següents a la publicació al Dia-
ri Oficial de la Generalitat Valenciana del decret de nomenament dels acadèmics.
 
Segona
S’autoritza el Consell de la Generalitat a dictar les normes reglamentàries i dispo-
sicions necessàries per a l’aplicació i desenrotllament de la present llei.



Tercera
La present llei entrarà en vigor el dia següent al de la seua publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana.

Desplegament

Reglament de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), aprovat per Decret 
158/2002, de 17 de setembre, del Consell (DOGV núm. 23.536, de 19.09.2002).
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Llei 1/1987, de 31 de març, electoral valenciana

PREÀMBUL

L’existència periòdica d’eleccions lliures és el fonament legitimador de l’exercici 
del poder en una societat democràtica. En l’entremig d’unes i altres, la legitimitat es 
produeix mitjançant el mecanisme de la representació política que exerceixen els qui 
han estat elegits. La Constitució espanyola de 1978 estableix els principis bàsics i les 
normes electorals que inspiren l’ordenament constitucional electoral, i els perfila en 
la igualtat de tots els ciutadans davant la llei, la participació dels ciutadans mitjançant 
el dret actiu i passiu de sufragi i el principi de legitimació originària per a tots els 
òrgans dels poders públics com a actors polítics substantius, per via electoral en tots 
els nivells del poder polític.

L’exercici del dret d’autogovern que la Constitució espanyola reconeix a tota na-
cionalitat quedà reflectit en l’article primer de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat 
Valenciana, aprovat per Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, com a expressió de la volun-
tat democràtica del poble valencià per tal d’aconseguir el reforçament de la mateixa 
democràcia i garantir la participació de tots els ciutadans en la realització dels seus 
objectius.

Manifestació essencial d’aquesta participació és precisament l’exercici del dret 
dels valencians a designar, per via electoral, els representants en la institució bàsica 
de la qual emanaran la resta d’institucions que integren el conjunt de la Generalitat: 
Les Corts.

Que el procés electoral a Corts Valencianes es porte a terme en condicions de 
llibertat i igualtat, mitjançant el sufragi universal, directe i secret, són principis es-
sencials que aquesta llei garanteix, en compliment dels articles 12 i 131 de l’Estatut 
d’autonomia de la Comunitat Valenciana. D’aquesta forma el paper d’una llei elec-
toral valenciana es converteix, així, en decisiu per tal d’afavorir l’accés a l’exercici del 
poder de les forces representatives que hi haja en cada moment en la societat valen-
ciana, garantint en última instància l’adopció d’una alternativa política determinada 
per la voluntat dels ciutadans.

Però les eleccions a Corts Valencianes s’han d’enquadrar necessàriament dins d’un 
règim electoral general, que estableix la Constitució espanyola, tot exigint a l’article 81 
la regulació per llei orgànica, i que preveu en l’article 152.1 que les eleccions a diputats 
de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes es regularan i s’organit-
zaran pels estatuts d’autonomia, encara que establint-hi uns principis a què hauran 
d’ajustar-se aquests estatuts: sufragi universal, representació proporcional, i garantia 
de la representació de les diverses zones del territori.

1 Actuals articles 23 i 24 de l’Estatut d’autonomia, després de la reforma operada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 de abril.
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Les sentències del Tribunal Constitucional de 18 de desembre de 1981 i 16 de maig 
de 1983 delimiten l’abast de l’expressió «règim electoral general», incloent-hi les normes 
electorals vàlides per a la generalitat de les instàncies representatives de l’Estat en conjunt, 
i de les entitats territorials en què aquest s’organitza segons l’article 137 de la Constitució 
espanyola, salvant les excepcions que establesquen la mateixa Constitució o els estatuts.

En virtut d’aquestes consideracions és el desplegament de la legislació electoral 
general i les determinacions electorals del nostre Estatut l’àmbit que ha d’emmarcar 
la nostra llei autonòmica. La Llei electoral valenciana es troba així delimitada tant per 
l’existència d’un règim electoral general d’aplicació directa a les eleccions a assem-
blees legislatives de les comunitats autònomes, concretat en la disposició addicional 
primera punt dos de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, com per l’exigència d’una 
sèrie de requisits fixats pel mateix Estatut d’autonomia, entre els que cal destacar-ne 
la no consideració a efectes d’obtenció d’escons de les candidatures que no assoles-
quen un 5 % de vots emesos a la comunitat,2 un nombre total de diputats no inferior 
a 75 ni superior a 100, amb un mínim de 20 diputats per circumscripció,3 tot atenent 
criteris de proporcionalitat respecte a la població, però sense que el sistema resul-
tant establesca una desproporció que excedesca de la relació d’u a tres.

Dins d’aquestos límits, inspirada en criteris d’austeritat, la llei estima innecessari 
incrementar el nombre total de diputats a les Corts Valencianes, establit transitòria-
ment per a les primeres eleccions a aquesta cambra, sense que açò supose en abso-
lut disminució del sistema representatiu.

D’altra banda, aquesta llei ha recollit, amb l’aplicació del sistema D’Hondt, un sis-
tema automàtic de càlcul per a determinar el nombre de diputats per circumscripció, 
de forma que puga servir inclús amb les modificacions futures de població i siga tan 
proporcional a la població com siga possible, amb correctors de territorialitat, dins 
de les limitacions estatutàries.

El text regula un règim d’inelegibilitats i incompatibilitats exigent, per bé que 
adaptat a la realitat de les Corts Valencianes, i estableix en tot cas la incompatibilitat 
econòmica amb l’exercici de qualsevol altre lloc de caràcter públic.

També s’hi articula la composició i règim de funcionament de la Junta Electoral de 
la Comunitat Valenciana, integrada per magistrats del Tribunal Superior de Justícia 
Valencià i catedràtics o professors titulars de dret de les universitats valencianes. 
Queda completada, així, l’administració electoral amb la creació de la junta electoral 
de comunitat autònoma.

El sistema d’atribució d’escons entre les diverses candidatures de cada cir-
cumscripció es basa en criteris proporcionals, amb l’aplicació de la regla D’Hondt a 
llistes tancades de candidats.

2 La referència a la barrera electoral va ser suprimida de l’Estatut en virtut de la reforma operada por la Llei orgànica 
1/2006, de 10 d’abril.

3 El nombre mínim de diputats que conformen les Corts Valencianes va ser modificat en l’Estatut d’autonomia fins a  
fixar-lo en 99 diputats en virtut de la reforma operada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril.
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Finalment, es regula un sistema de limitació i control de les despeses electorals, 
sotmesos a la revisió de la Sindicatura de Comptes, així com un sistema suficient de 
subvencions objectives, que ajuda les forces polítiques que hagen obtingut repre-
sentació parlamentària a finançar les campanyes electorals.

Amb tot, aquesta llei pretén configurar un març estable per a l’exercici del dret polític 
bàsic en condicions de total llibertat, en el marc de la Constitució espanyola, l’Estatut 
d’autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei orgànica de règim electoral general.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1
Aquesta llei, en compliment del que preveu l’article 124 de l’Estatut d’autonomia 

de la Comunitat Valenciana, té l’objecte de regular les eleccions a diputats a les 
Corts Valencianes. 

TÍTOL I
Dret de sufragi

CAPÍTOL I
Dret de sufragi actiu

Article 2
Un. Són electors els qui, posseint la condició política de valencians o tenint els 

drets polítics d’aquesta condició, d’acord amb l’article quart5 de l’Estatut d’autono-
mia, siguen majors d’edat i no manquen del dret de sufragi, segons que preveu el 
règim electoral general.

Dos. Per a l’exercici del dret de sufragi és indispensable la inscripció en el cens 
electoral vigent. 

CAPÍTOL II
Dret de sufragi passiu

Article 3
Són elegibles els ciutadans que, tenint la condició d’electors, d’acord amb l’article 

anterior, no es troben incursos en cap de les causes d’inelegibilitat previstes en les 
disposicions comunes del règim electoral general.

4 Actual article 23 de l’Estatut d’autonomia, després de la reforma operada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 de abril.

5 Actual article 3 de l’Estatut d’autonomia, després de la reforma operada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 de abril.
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Article 4
Són inelegibles també:

1. Els alts càrrecs de la Presidència de la Generalitat, de les conselleries i dels 
organismes autònoms que en depenen, nomenats per decret del Consell.
2. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i els seus adjunts.
3. Els síndics de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
4. Els membres del Consell Valencià de Cultura.
5. El president, els vocals i el secretari de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.
6. Els presidents, vocals i secretaris de les juntes electorals que comprén l’admi-
nistració electoral valenciana.
7. El director general de Radiotelevisió Valenciana i els directors de les societats 
d’aquest ens públic.
8. Els parlamentaris de les assemblees legislatives de les altres comunitats autònomes.
9. Els membres dels consells de govern de les altres comunitats autònomes, així com 
els càrrecs públics de lliure designació dels esmentats consells nomenats per decret.
10. Els membres del Consell de Ministres i els alts càrrecs designats per decret d’aquest.
11. Aquells que exercesquen funcions o càrrecs conferits i remunerats per un 
estat estranger.

No seran elegibles per les circumscripcions electorals incloses en tot o en part 
en l’àmbit territorial de la seua jurisdicció, els directors territorials de les diverses 
conselleries del Consell.

Article 5
La qualificació de les inelegibilitats es verificarà el mateix dia de la presentació de 

la candidatura, o en qualsevol moment posterior fins la celebració de les eleccions.
No obstant el que disposa l’article tercer, els qui aspiren a ser proclamats can-

didats i no figuren inclosos en les llistes del cens electoral vigent, podran ser-ho, 
sempre que amb la sol·licitud acrediten, de forma fefaent, que reuneixen totes les 
condicions exigides per a això.

 
CAPÍTOL III
Incompatibilitats

Article 6
Un. Les causes d’inelegibilitat dels diputats ho seran també d’incompatibilitat. 
Dos. A més dels inclosos en l’article 155.2 de la Llei electoral general, seran també 

incompatibles: 
a) Els diputats al Congrés. 
b) Els administradors, els directors generals, els gerents i altres càrrecs equiva-
lents d’ens públics, i empreses amb participació pública majoritària, directament 
o indirecta, de la Generalitat, qualsevol que en siga la forma. 
c) Els membres del Consell d’Administració de l’Ens Públic Radiotelevisió Valenciana. 
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Tres. L’examen i el control de les incompatibilitats dels candidats proclamats electes 
l’efectuaran les Corts Valencianes mitjançant el procediment establert al reglament.

Quatre. El diputat cessarà en la condició de tal, si acceptara un càrrec, funció o 
situació constitutiva d’incompatibilitat. 

Article 7
Un. Els diputats de les Corts Valencianes, exceptuant-ne els membres del Consell 

i els presidents de corporacions locals, únicament podran formar part dels òrgans 
col·legiats de direcció o consells d’administració d’organismes, ens públics o em-
preses amb participació pública majoritària, directa o indirecta, de la Generalitat 
qualsevol que en siga la forma, quan l’elecció corresponga a les Corts Valencianes, i 
en aquest cos percebran només les dietes o indemnitzacions que els corresponguen, 
i que s’adiguen amb el règim general previst per a l’administració pública. 

Dos. Salvant les excepcions del paràgraf anterior, cap diputat no podrà pertànyer a 
més de dos òrgans col·legiats de direcció o consell d’administració a què fa referèn-
cia aquest article. 

Article 8
Un. Els diputats a Corts Valencianes no podran percebre més d’una retribució amb 

càrrec als pressupostos dels òrgans constitucionals, de la Generalitat, o de les ad-
ministracions públiques, els seus organismes autònoms, ens públics i empreses amb 
participació pública majoritària, directa o indirecta, sense perjudici de les dietes, les 
indemnitzacions o les assistències que els corresponguen per l’altra activitat que, si 
fas el cas, duguen a terme.

Dos. També són incompatibles les retribucions com a diputat amb la percepció de 
pensió per drets passius o per qualsevol règim de Seguretat Social públic i obligatori. 
El dret a la meritació per les pensions esmentades es recuperarà automàticament des 
del mateix moment de l’extinció de la condició de diputat a les Corts Valencianes.

Article 9
El mandat dels diputats de les Corts Valencianes és compatible amb l’exercici 

d’activitats privades, llevat dels supòsits que són detallats seguidament:
a) Activitats de gestió, defensa, direcció o assessorament davant l’administració de 
la Generalitat, dels seus ens o organismes autònoms, d’assumptes que ells hagen 
de resoldre, que afecten directament la realització de cap servei públic o que esti-
guen encaminats a l’obtenció de subvencions o avals públics. Hi són exceptuades 
aquelles activitats particulars que en exercici d’un dret reconegut, facen els inte-
ressats directament així com les subvencions o avals la concessió dels quals derive 
de l’aplicació automàtica del que dispose una llei o reglament de caràcter general.
b) L’activitat de contractista o fiador d’obres, serveis i subministraments públics que 
es paguen amb fondos de la Generalitat, o l’exercici de càrrecs que vagen acom-
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panyats de funcions de direcció, representació o assessorament en companyies o 
empreses que es dediquen a aquestes activitats.
c) La celebració amb posterioritat a la data de l’elecció com a diputat de con-
certs de prestació de serveis d’assessorament o de qualsevol altra mena, amb 
titularitat individual o compartida, en favor de l’administració de la Generalitat.
d) La participació superior al 10 % adquirida en tot o en part amb posterioritat 
a la data d’elecció com a diputat, llevat que fas per herència, en empreses o 
societats que tinguen concerts d’obres, serveis o subministraments amb entitats 
del sector públic de la Generalitat.

TÍTOL II
Sistema electoral

Article 10
La província serà la circumscripció electoral en les eleccions a les Corts Valencianes.

Article 116

Un. El nombre de diputats de les Corts Valencianes queda fixat en vuitanta-nou.7 
Dos. A cada una de les tres províncies corresponen un mínim inicial de 20 diputats. 
Tres. Els diputats restants es distribueixen entre les províncies en proporció a la 

població, d’acord amb el procediment següent: 
a) S’ordenen de major a menor, en una columna, les xifres de població de dret 
de cada circumscripció. 
b) El nombre d’habitants de cada província es divideix per 1, 2, 3, etc., fins a 29, 
formant-se un quadre semblant al que apareix en l’exemple pràctic que s’inse-
reix en l’annex I. Els diputats s’adscriuen a les circumscripcions que n’obtinguen 
els quocients majors en el quadre, tot seguint un ordre decreixent. 
c) Quan en la relació de quocients en coincidesquen dos corresponents a cir-
cumscripcions diferents, el diputat s’atribuirà a la que major població de dret 
tinga. 

Quatre. Si fa el cas, la distribució prevista en el número anterior haurà de ser adap-
tada de forma que el nombre d’habitants per cada diputat en cap circumscripció siga 
tres vegades superior al d’una altra. 

6 En virtut de les modificacions estatutàries produïdes per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril, les disposicions 
d’aquest article i del següent hauran de cohonestar-se amb la redacció vigent en l’actualitat.

7 Actualment el nombre està fixat en 99 diputats, segons preveu la redacció vigent de l’article 23 de l’Estatut d’auto-
nomia. Així mateix, també s’estableix aquest nombre en l’article 59 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
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Article 12
L’atribució d’escons segons els resultats de l’escrutini es fa d’acord les regles se-

güents:
a) Les candidatures que no hagen obtingut si més no el 5 % dels vots emesos a 
la Comunitat Valenciana no es tenen en compte.
b) Les xifres de vots obtinguts per les respectives candidatures s’ordenen de 
major a menor en una columna.
c) El número de vots obtinguts per cada candidatura es divideix per 1, 2, 3, etc., 
fins a un número igual al d’escons corresponents a la circumscripció, tot formant un 
quadre similar al que apareix en el l’exemple pràctic que s’insereix en l’annex II. Els 
escons s’atribueixen a les candidatures que obtinguen els quocients majors en 
el quadre, tot atenent un ordre decreixent.
d) Quan en la relació de quocients, aplicant-hi si s’escau decimals, en coinci-
desquen dos corresponents a candidatures diferents, l’escó s’atribuirà a la que 
major nombre total de vots haja obtingut. Si hi hagués dues candidatures amb 
igual nombre total de vots, el primer empat es resoldrà per sorteig, i els succes-
sius, de forma alternativa.
e) Els escons corresponents a cada candidatura s’adjudiquen als candidats que 
hi estiguen inclosos per l’ordre de col·locació en què hi apareguen.

Article 13
Si en qualsevol moment es produïa renúncia, incapacitat o defunció d’un candidat 

proclamat electe o diputat, l’escó serà automàticament assignat al candidat o, si 
s’escau, al suplent de la mateixa llista tot atenent l’ordre de col·locació.

TÍTOL III
Convocatòria d’eleccions

Article 14
Un. El President de la Generalitat, mitjançant decret, realitzarà la convocatòria 

d’eleccions a les Corts Valencianes, aquest serà publicat al Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana i vigirà el mateix dia de la seua publicació.

Dos. El decret de convocatòria especificarà: 
a) El nombre de diputats a elegir en cada circumscripció, segons el que preveu 
aquesta llei. 
b) La fixació del temps de duració de la campanya electoral. 
c) El dia de la votació, que haurà de celebrar-se en un termini no inferior a 54 dies 
ni superior a 60, comptats des de la publicació de la convocatòria.
d) El lloc, dia i hora de constitució de les Corts Valencianes, dins del termini 
màxim de 90 dies, a comptar des de l’expiració del mandat anterior.
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TÍTOL IV
Administració electoral

CAPÍTOL I
Les juntes electorals

Secció primera. Disposicions generals

Article 15
Un. L’administració electoral té com a finalitat garantir, en els termes d’aquesta 

llei, la transparència i l’objectivitat del procés electoral, i el principi d’igualtat en 
l’accés als càrrecs públics, sense perjudici de les competències que corresponguen 
als tribunals. 

Dos. L’administració electoral està integrada per la Junta Electoral de la Comuni-
tat Valenciana, les juntes electorals provincials i les de zona, així com per les meses 
electorals. 

Secció segona. Composició de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana

Article 16
Un. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana és un òrgan permanent, i estarà 

compost per: 
a) President: correspondrà al president del Tribunal Superior de Justícia Valencià. 
b) Vicepresident: que serà elegit entre els vocals d’origen judicial en la sessió 
constitutiva de la junta, convocada pel seu secretari. 
c) Vocals: 

- Tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia Valencià, designats per sor-
teig efectuat davant el president de l’esmentat tribunal. Seran exclosos del 
sorteig en tot cas els magistrats que hagen de conéixer del possible conten-
ciós electoral. 
- Tres catedràtics o professors titulars de dret, en actiu, de les universitats va-
lencianes, designats a proposta conjunta dels partits, federacions, coalicions 
o agrupacions d’electors amb representació en les Corts Valencianes. 

Dos. El secretari de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana serà el lletrat 
major de les Corts. 

Participa amb veu però sense vot en les deliberacions, i custodia la documentació 
corresponent a la Junta Electoral. 

Tres. Participarà amb veu i sense vot, en la Junta Electoral de la Comunitat Va-
lenciana, un representant de l’Oficina del Cens Electoral, designat pel seu director. 

Quatre. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana tindrà la seu en la de les 
Corts Valencianes. 
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Article 17
Un. Les designacions dels vocals s’efectuaran dins dels 90 dies següents a la sessió 

constitutiva de les Corts Valencianes. Si en aquest termini no haguessen estat propo-
sats els tres vocals de les universitats valencianes, la Mesa, oïts els grups parlamen-
taris, els designarà segons la representació existent en la cambra. 

Dos. Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana seran nome-
nats mitjançant decret del Consell que es publicarà en el Diari Oficial de la Generali-
tat Valenciana del dia següent i n’exerciran les funcions fins que prenga possessió la 
nova Junta Electoral a l’inici de la legislatura següent. 

Tres. Si algun membre de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana pretén 
concórrer a les eleccions, ho farà saber al president d’aquesta en un termini de tres 
dies des de la publicació del decret de convocatòria electoral, a efectes de ser subs-
tituït; la substitució es produirà en un termini màxim de quatre dies, segons el mateix 
procediment del número anterior i serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana de l’endemà. 

Quatre. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana haurà de constituir-se en 
el termini de cinc dies des de la publicació del decret de nomenament dels seus 
membres. 

Cinc. Perquè qualsevol reunió de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana 
se celebre vàlidament és indispensable que hi concórreguen almenys quatre dels 
membres amb dret de vot. 

Article 18
Un. Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana són inamovi-

bles, i només podran ser suspesos per delictes o faltes electorals mitjançant expe-
dient incoat per la Junta Electoral Central. 

Dos. En el supòsit previst en el paràgraf anterior, com també en el cas de renúncia 
justificada, notificada fefaentment al president i acceptada per aquest, cessament 
de la condició de tal, canvi de destinació, o qualsevol altra causa que determine im-
pediment, prohibició o incompatibilitat per a formar part de la junta, hom procedirà 
a la substitució dels membres, en el termini màxim de quatre dies, d’acord amb les 
regles següents: 

a) La substitució del vicepresident i dels vocals es farà segons el mateix proce-
diment de designació. 
b) El lletrat major de les Corts Valencianes serà substituït pel lletrat més antic, i 
en cos d’igualtat, pel de més edat. 

Article 19
Un. Les Corts Valencianes posaran a disposició de la Junta Electoral de la Comuni-

tat Valenciana els mitjans personals i materials per a l’exercici de les seues funcions. 
Dos. La mateixa obligació tindran el Consell de la Generalitat i els ajuntaments de 

la comunitat en relació amb les juntes electorals provincials i de zona. 
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Tres. Totes les autoritats públiques, en l’àmbit de les competències respectives, 
tenen l’obligació de col·laborar amb l’administració electoral per un correcte exercici 
de les seues funcions. 

Quatre. El govern valencià, sense perjudici de les funcions i les competències de 
les juntes electorals, efectuarà totes les accions tècniques necessàries perquè el pro-
cés electoral es duga a terme, d’acord amb els termes establerts en aquesta llei i en 
el règim electoral general. 

Secció tercera. Competències

Article 20
Un. A més de les competències establertes en la legislació electoral vigent, perto-

ca a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana: 
a) Resoldre les consultes que hi eleven les juntes electorals provincials, i dictar-hi 
instruccions en matèria de la seua competència. 
b) Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que li siguen dirigits d’acord 
amb aquesta llei, o amb qualssevol altres disposicions que li atribuesquen 
aquesta competència. 
c) Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguen 
amb caràcter oficial en les operacions electorals. 
d) Determinar i declarar en les eleccions a Corts Valencianes quines candidatu-
res han obtingut un nombre de vots superior al 5 % dels emesos en la Comunitat 
Valenciana, com a requisit previ imprescindible per a la proclamació de candi-
dats electes per les juntes electorals provincials respectives, les quals a aquestos 
efectes hauran de comunicar a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana el 
resultat de l’escrutini, immediatament després d’haver-se efectuat. 
e) Corregir les infraccions que es produesquen en el procés electoral, sempre 
que no siguen reservades als tribunals i altres òrgans, i imposar multes fins la 
quantitat màxima prevista en aquesta llei. 
En cas de concurrència d’eleccions, en infraccions que no siguen clarament de-
finitòries d’un procés electoral, sinó comunes a tots els processos electorals en 
curs, la competència establerta de caràcter disciplinari i sancionador serà cedida 
en favor de la Junta Electoral Central. 
f) Aplicar i garantir el dret d’ús gratuït d’espais als mitjans de comunicació de 
propietat pública, en el supòsit previst en l’article 32 d’aquesta llei, i en general 
garantir l’exercici de les llibertats públiques durant el procés electoral.
g) Les altres funcions que li encomane la llei o una altra mena de normes en 
matèria electoral. 

Dos. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana haurà de procedir a publicar al 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana les seues resolucions o el contingut de les 
consultes evacuades, per ordre del seu president, quan el caràcter general d’aques-
tes ho facen convenient. 
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CAPÍTOL II

Secció primera. Representants de les candidatures davant l’administració electoral

Article 21
Un. Els partits, les federacions i les coalicions, que pretenguen acudir a les elec-

cions, designaran un representant general i un suplent, mitjançant escrit presentat 
a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, abans del dia nové posterior al de 
convocatòria d’eleccions. 

En l’escrit esmentat caldrà expressar l’acceptació de la persona elegida. El suplent 
només podrà actuar en els casos de renúncia, mort o incapacitat del titular. 

Dos. El representant general designarà, mitjançant escrit presentat davant la Junta 
Electoral de la Comunitat Valenciana, i abans de l’onzé dia posterior al de la con-
vocatòria, els representants de les candidatures que el seu partit, federació o coali-
ció present en cada una de les circumscripcions electorals i els respectius suplents. 
Aquests representants i els seus suplents hauran de tenir domicili en la circumscrip-
ció en la qual es presente la candidatura. 

Tres. En el termini de dos dies la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana co-
municarà a les juntes electorals provincials la designació a què fa referència el nú-
mero anterior. 

Quatre. Els representants de les candidatures i els suplents es personaran davant 
les respectives juntes electorals provincials per tal d’acceptar la designació abans del 
quinze dia posterior al de la convocatòria d’eleccions. 

Cinc. Els promotors de les agrupacions d’electors designen els representants de 
les candidatures i els suplents en el moment de presentació d’aquestes davant les 
juntes provincials. L’esmentada designació ha de ser acceptada en aquest acte. 

Article 22
Un. Els representants generals actuen en nom dels partits, federacions i coalicions 

concurrents.
Dos. Els representants de les candidatures ho són dels candidats inclosos en 

aquestes. Al seu domicili es trameten les notificacions, escrits i emplaçaments di-
rigits per l’administració electoral als candidats i reben d’aquests, per l’acceptació 
de la candidatura, un apoderament general per actuar en procediments judicials en 
matèria electoral.

Secció segona. Apoderats

Article 23
Els partits, federacions, coalicions i agrupacions d’electors que concorren a les elec-

cions podran designar, mitjançant els seus representants i mitjançant poder atorgat a 
l’efecte, apoderats que ostenten la representació de la candidatura en els actes electorals.
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Article 24
La formalització i els requisits de l’apoderament, així com les funcions, es regeixen 

pels preceptes corresponents del règim electoral general.

Secció tercera. Designació i funcions dels interventors

Article 25
Els dos interventors que poden nomenar el representant de cada candidatura per 

cada mesa electoral, hauran de reunir els requisits que exigeix el règim electoral ge-
neral, la normativa del qual regeix també pel que fa a les funcions d’aquests.

TÍTOL V
Presentació i proclamació de candidats

CAPÍTOL I
Presentació de candidatures

Article 26
Un. En cada circumscripció, la Junta Electoral Provincial és la competent en les 

matèries relacionades amb la presentació i proclamació de les candidatures, així com 
per a l’escrutini dels resultats.

Dos. Per tal de presentar candidatures, les agrupacions d’electors necessitaran, si 
més no, la signatura de l’1 % dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció 
respectiva, i cada elector podrà donar suport només a una agrupació electoral.

Tres. Les llistes de candidats hauran de contenir el número exacte d’escons a cobrir 
més un nombre de suplents equivalent al 15 % de l’esmentat nombre, arrodonit a 
la baixa. No s’admetrà cap llista que no acomplesca inicialment aquests requisits.

Quatre. En els casos en què un candidat o suplent accepte expressament de figurar en més 
d’una llista, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, quan es tracte d’un candidat que fi-
gura en diferents circumscripcions, o la provincial, en els altres, procedirà a eliminar-lo de la llis-
ta o llistes en què figure. En el supòsit que hi figuràs com a suplent, s’aplicarà el mateix criteri.

Article 27
Un. Les llistes de candidats es presentaran davant la Junta Electoral Provincial en-

tre el quinzé i el vinté dia des de la publicació del decret de convocatòria en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana.

Dos. En l’escrit es farà constar: 
a) Denominació, sigles i símbols d’identificació, que no induesquen a confusió amb 
els utilitzats tradicionalment per altres partits legalment constituïts ni reproduesquen 
les banderes o escuts de la Comunitat Valenciana, o facen referència a la Generalitat. 
La denominació, les sigles i els símbols figuraran necessàriament en totes les 
candidatures i no podran ser modificats durant el procés electoral. 
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b) Nom i cognoms de tots els candidats i suplents, domicili, així com l’ordre de 
col·locació dins de cada llista. 
c) Junt al nom del candidat pot fer-se constar la condició d’independent o, en 
cas de coalicions o agrupacions electorals, la identificació específica del partit o 
federació al qual pertany, si aquesta no concorre amb llista pròpia a les eleccions 
dins de la mateixa circumscripció. 

Tres. A l’escrit de presentació ha d’acompanyar-se la següent documentació: 
a) Document acreditatiu de l’acceptació de candidatura subscrit per cada candi-
dat o suplent, així com declaració que sols forma part en una llista dins de tota 
la Comunitat Valenciana per a les eleccions a les Corts Valencianes i que reuneix 
els altres requisits d’elegibilitat. La declaració anirà acompanyada de fotocòpia 
de carnet d’identitat. 
b) Certificació que els candidats es troben inscrits en el Cens Electoral de la 
Comunitat Valenciana. 
c) Documents acreditatius del número de signatures legalment exigits per a par-
ticipar en el procés electoral amb fotocopies del carnet d’identitat dels signants, 
en cas de candidatures presentades per agrupacions d’electors. 

Quatre. Les llistes presentades per partits polítics, federacions i coalicions hauran 
d’anar subscrites pels seus respectius representants de candidatura. En cas d’agru-
pacions electorals, pels seus promotors. 

Cinc. Tota la documentació es presentarà per triplicat. Un dels originals es trametrà 
immediatament a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. Els altres dos origi-
nals restaran dipositats en la Junta Electoral Provincial. 

Article 28
Un. Les candidatures presentades de totes les circumscripcions es publicaran en 

el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els butlletins oficials de les províncies 
respectives el vint-i-dos dia posterior a la convocatòria de les eleccions, i seran ex-
posades als locals de les respectives juntes electorals provincials. 

Dos. Dos dies després, aquestes juntes comunicaran als representants de les can-
didatures les irregularitats apreciades en aquestes d’ofici o mitjançant denúncia d’al-
tres representants. El termini de reparació d’irregularitats és de 48 hores. 

CAPÍTOL II
Proclamació de candidats

Article 29
Les juntes electorals provincials procediran a la proclamació de candidats el vint-i-

seté dia següent a la data de publicació de la convocatòria, havent de ser publicades 
a l’endemà les llistes proclamades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en 
els butlletins oficials de les províncies respectives, discorrent a partir de l’esmentada 
publicació el termini per a la interposició dels recursos prevists en la legislació general.
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TÍTOL VI
Campanya electoral

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 30
La campanya electoral, entesa com el conjunt d’activitats lícites dates a terme pels 

candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions encaminades a la captació 
del vot, tindrà una duració de quinze dies com a mínim i vint-i-un com a màxim i 
haurà d’acabar a les zero hores del dia immediat anterior a la votació.

Llevat dels poders públics el quals podran realitzar en període electoral una campanya 
de caràcter institucional destinada a informar i incentivar el vot dels electors, sense influir 
en absolut en l’orientació d’aquest, cap persona física o jurídica diferent de les esmenta-
des en el paràgraf anterior podrà realitzar campanya electoral a partir de la data de con-
vocatòria de les eleccions, sense perjudici del que estableix l’article 20 de la Constitució.

CAPÍTOL II
Distribució d’espais publicitaris en el mitjans de comunicació de titularitat pública

Article 31
Un. En el supòsit que es celebren solament eleccions a Corts Valencianes o en cas 

de delegació expressa de la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de la Comu-
nitat Valenciana és l’autoritat competent per distribuir els espais gratuïts de propa-
ganda electoral que hom emet pels mitjans de comunicació públics, qualsevol que 
siga el titular d’aquests, a proposta de la comissió a què fan referència els apartats 
següents d’aquest article. Aquesta funció s’entendrà limitada a l’àmbit territorial de 
la Comunitat Valenciana. 

Dos. Una comissió de ràdio i televisió, sota la direcció de la Junta Electoral de la 
Comunitat Valenciana, és competent per tal d’efectuar la proposta de distribució 
dels espais gratuïts de propaganda electoral en aquest mitjà. 

Tres. La comissió prevista en l’apartat anterior serà constituïda per la Junta Electoral 
de la Comunitat Valenciana i és integrada per un representant proposat per cada par-
tit, federació o coalició que, concorrent a les eleccions convocades, compte amb di-
putats en les Corts Valencianes. Els esmentats representants votaran ponderadament 
d’acord amb la composició de la cambra a l’inici de la legislatura immediata anterior. 

Quatre. La comissió, d’entre els seus membres, mitjançant vot ponderat, elegirà el 
president, el qual serà nomenat per la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. 

Cinc. Quan hom celebre sols eleccions a les Corts Valencianes, la Junta Electoral 
de la Comunitat Valenciana pot delegar en les juntes electorals provincials la dis-
tribució d’espais gratuïts de propaganda electoral en les programacions regionals 
i locals dels mitjans de comunicació de titularitat estatal i d’aquells altres mitjans 
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d’àmbit similar que tinguen també el caràcter de públics. En aquest supòsit es cons-
titueix en l’àmbit de la circumscripció una comissió amb les mateixes atribucions 
previstes en l’apartat dos d’aquest article i amb una composició i ponderació de vot 
igual a l’establida en el paràgraf tres d’aquest article, però referida a la representació 
parlamentària en les Corts Valencianes per la corresponent província.

Article 32
Un. La distribució de temps gratuït de propaganda electoral en cada mitjà de 

comunicació de ràdio i televisió de titularitat pública, i en els diferents àmbits de 
programació que aquests tinguen, s’efectua segons el següent barem: 

a) Cinc minuts per als partits, federacions i coalicions que no concorregueren 
o que no obtingueren representació parlamentària en les anteriors eleccions 
equivalents. 
b) Quinze minuts per als partits, federacions i coalicions que, havent obtingut 
representació en les anteriors eleccions equivalents, hagueren assolit un resultat 
inferior al 15 % del total dels vots emesos. 
c) Vint minuts per als partits, federacions i coalicions que, havent concorregut 
en les anteriors eleccions equivalents, hagueren obtingut entre el 15 % i el 20 % 
del total dels vots emesos. 
d) Trenta minuts per als partits, federacions i coalicions que, havent concorregut en 
les anteriors eleccions equivalents haguessen assolit més del 20 % dels vots emesos. 

Dos. als efectes del còmput de vots que s’hagen d’assignar a cada partit que s’ha-
gués integrat en coalicions o federacions en les anteriors eleccions equivalents, la 
distribució dels vots es farà en proporció al nombre de diputats que cada partit ha-
gués obtingut en el moment de constitució de les Corts Valencianes en la legislatura 
immediata anterior. 

Tres. El dret als temps d’emissió gratuïta enumerats en l’apartat un d’aquest article 
sols correspon als partits, federacions i coalicions que presenten candidatures en 
totes les circumscripcions compreses en l’àmbit de difusió o, si pertoca, de progra-
mació del mitjà corresponent. 

Quatre. Les agrupacions d’electors que es federen per tal de fer propaganda en 
els mitjans de titularitat pública tindran dret a cinc minuts d’emissió, si compleixen 
el requisit de presentació de candidatures exigit en l’apartat tres d’aquest article. 

Cinc. Els criteris esmentats en aquest article seran d’aplicació per a la propaganda 
electoral en qualssevulla altres mitjans de comunicació de titularitat pública. 

CAPÍTOL III
Paperetes i sobres electorals

Article 33
Un. Les juntes electorals provincials aprovaran el model oficial de les paperetes corres-

ponents a la circumscripció, d’acord amb el que estableix el règim electoral general.
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Dos. Les juntes electorals provincials verificaran que les paperetes i sobres de 
votació, que hi haguessen confeccionat els grups polítics concurrents a les eleccions, 
s’ajusten al model oficial. 

Article 34
Les paperetes electorals hauran d’expressar les següents indicacions:

a) La denominació, la sigla i el símbol del partit, federació, coalició o agrupació 
d’electors que presenten la candidatura.
b) Els noms i cognoms dels candidats i dels suplents, segons l’ordre de col·locació, 
així com, si pertoca, la circumstància a que fa referència l’article vint-i-set, apartat dos, c.

Article 35
La Generalitat garantirà la disponibilitat de paperetes i sobres de votació, tot 

lliurant-los immediatament als delegats provincials de l’Oficina del Cens Electoral 
per a l’enviament als residents-absents que visquen a l’estranger, i als electors que, 
d’acord amb l’article 72 de la Llei 5/85, del règim electoral general, hagen de votar 
per correspondència, així com a cada una de les meses electorals en nombre sufi-
cient, i que hauran d’obrar en poder d’aquestes almenys una hora abans del moment 
en què haja d’iniciar-se la votació.

CAPÍTOL IV
Proclamació de diputats electes

Article 36
Un. De conformitat amb el que estableix el règim electoral general, la Junta Elec-

toral Provincial és la competent per a realitzar la proclamació dels candidats electes. 
Dos. Per la susdita proclamació se seguirà el següent procediment: 

a) L’acta de l’escrutini es lliurarà per duplicat i serà subscrita pel president i el 
secretari de la junta i contindrà expressa menció del nombre d’electors, dels 
vots vàlids, dels vots nuls, dels vots en blanc i dels vots obtinguts per cada 
candidatura. També s’hi ressenyaran les protestes i reclamacions produïdes i les 
resolucions adoptades sobre elles. 
b) La junta arxivarà un dels dos exemplars de l’acta de l’escrutini. Remetrà im-
mediatament el segon a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana perquè 
aquesta en determine i esclaresca quines candidatures han complit el requisit 
imposat per l’article 128 de l’Estatut d’autonomia. 
c) Acte seguit, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana posarà la seua 
declaració en coneixement de les juntes electorals provincials perquè aquestes, 
en conseqüència, realitzen la proclamació definitiva en acta per triplicat la qual 

8 Es refereix al requisit establit en l’article 12.a de la Llei electoral valenciana, una vegada que ha sigut suprimida la 
referència en l’Estatut d’autonomia en virtut de la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril.
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contindrà els extrems especificats en l’apartat a per a l’acta de l’escrutini, així 
com els escons obtinguts per cada candidatura i la relació nominal dels electes. 
d) Les juntes electorals provincials arxivaran un exemplar de l’acta de procla-
mació d’electes. Remetran el segon a les Corts Valencianes i el tercer a la Junta 
Electoral de la Comunitat Valenciana, la qual, en el període màxim de quaranta 
dies a partir dels actes d’escrutini, procedirà a la publicació en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana dels resultats generals i per circumscripcions, sense 
perjudici dels recursos contenciosos electorals contra la proclamació d’electes. 

Tres. Hom lliurarà còpies certificades de l’acta de proclamació d’electes als repre-
sentants de les candidatures que ho sol·liciten. Així mateix, hom lliurarà als electes 
credencials de la seua proclamació. Les juntes podran acordar que les susdits cer-
tificacions i credencials siguen remeses immediatament als interessats a través del 
representant de la candidatura.

TÍTOL VII
Despeses i subvencions electorals

CAPÍTOL I
Els administradors i les despeses electorals

Article 37
Un. Els partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors que presenten 

candidatura en més d’una circumscripció, hauran de tenir un administrador general 
responsable dels ingressos i despeses electorals, i de la comptabilitat corresponent. 

Dos. A més a més, hi ha d’haver un administrador de candidatura que serà responsable 
dels ingressos i les despeses electorals, i de la comptabilitat corresponent de la candidatu-
ra en la circumscripció provincial, actuant sota la responsabilitat de l’administrador general.

Tres. L’administrador general i els administradors de candidatura no podran formar 
part de la candidatura.

Quart. Podran ser nomenats administrador general o administrador de candidatura 
qualsevol ciutadà, major d’edat, que estiga en el ple ús dels seus drets civils. 

Article 38
Un. L’administrador general serà designat pels representants generals dels partits, federa-

cions, coalicions o agrupacions d’electors mitjançant escrit presentat davant la Junta Electoral 
de la Comunitat Valenciana abans de l’onze dia posterior al de la convocatòria de les eleccions. 
L’escrit ha de contenir el nom. i els cognoms de la persona designada i l’acceptació expressa. 

Dos. La designació dels administradors de candidatura es farà davant la Junta Elec-
toral Provincial pel representant de la candidatura en l’acte mateix de presentació 
d’aquesta. L’escrit signat per aquest ha de contenir, a més a més, l’acceptació dels 
designats i de l’administrador general: Les juntes electorals provincials comunicaran a 
la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana els designats en la seua circumscripció.
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Article 39 
Un. Els administradors electorals generals i de candidatura, designats en temps 

i forma, comunicaran a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana i a les provin-
cials, respectivament, els comptes oberts per al recaptament de fons.

Dos. L’obertura de comptes pot fer-se, a partir de la data de nomenament dels administra-
dors generals, en qualsevol entitat bancària o caixa d’estalvis. La comunicació a què fa referèn-
cia l’apartat anterior ha de fer-se en les vint-i-quatre hores següents a l’obertura dels comptes.

Tres. Si les candidatures presentades no eren proclamades o renunciaven de con-
córrer a les eleccions, les imposicions fetes per altri a aquests comptes els hauran de 
ser restituïdes pels partits, federacions, coalicions o agrupacions que les fomentaren. 

Article 40
Un. El límit de despeses electorals en pessetes per a les eleccions a les Corts Va-

lencianes serà per a cada partit, federació, coalició o agrupació d’electors, el que re-
sulte de multiplicar per vint pessetes el nombre d’habitants de la població de dret de 
la circumscripció on presenten les candidatures. Aquesta quantitat podrà incremen-
tar-se per raó de cinc milions de pessetes per cada circumscripció a què concórrega. 

Dos. Les quantitats esmentades es refereixen a pessetes constants. La Conselleria 
d’Economia i Hisenda fixarà les quantitats actualitzades en els cinc dies següents al 
de la convocatòria d’eleccions. 

CAPÍTOL II
Subvenció pública de despeses electorals

Article 41
Un. La Generalitat subvencionarà acomptes de les subvencions d’acord amb les 

següents regles: 
a) Un milió de pessetes per escó. 
b) Cinquanta pessetes per vot aconseguit per cada candidatura que obtinga escó. 
c) Cinquanta pessetes per cada vot aconseguit per la candidatura que hagués 
obtingut almenys el 3 % dels vots emesos vàlidament en l’àmbit de la Comunitat. 

Dos. Les quantitats esmentades fan referència a pessetes constants. La Conselleria 
d’Economia i Hisenda fixarà les quantitats actualitzades en els cinc dies següents al 
de la convocatòria d’eleccions. 

Article 42
Un. La Generalitat concedirà acomptes de les subvencions esmentades als partits, coali-

cions, federacions i agrupacions que haguessen obtingut representants en les últimes elec-
cions celebrades a les Corts Valencianes, fins a un 30 % de la subvenció percebuda en aquella. 

Dos. Si hi concorrien en més d’una circumscripció, la sol·licitud es formularà per 
l’administrador general davant la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. En els su-
pòsits restants, per l’administrador de candidatura davant la Junta Electoral Provincial.
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Tres. A partir del vint-i-nové dia posterior a la convocatòria, la Generalitat posarà a 
disposició dels administradors generals els acomptes corresponents.

Quatre. Els acomptes hauran de reintegrar-se en la quantia en què superen l’import 
definitiu de la subvenció. 

Cinc. A aquest article li serà d’aplicació el que disposa el número dos de l’article 32 
d’aquesta llei als efectes de partits integrats en coalicions o federacions. 

CAPÍTOL III
Adjudicació de subvencions i control de la comptabilitat electoral

Article 43
Un. Des de la data de la convocatòria fins al centèsim dia posterior a les eleccions, 

la Junta Electoral Central, la de la Comunitat Valenciana i les provincials vetlen pel 
compliment de les normes establertes en els articles anteriors d’aquest títol. 

Dos. A tal efecte, tindran les facultats que atorga el règim electoral general, podent 
en tot cas demanar les informacions comptables que consideren necessàries dels ad-
ministradors electorals, que han de resoldre per escrit les consultes que els plantegen. 

Tres. En els trenta dies posteriors a la celebració de les eleccions, els partits, fede-
racions i coalicions i agrupacions d’electors, hauran de presentar davant la Junta Elec-
toral de la Comunitat Valenciana la informació comptable de les despeses electorals. 

Article 44
Un. En el termini de trenta dies posteriors al de les eleccions, els partits, federa-

cions, coalicions i agrupacions d’electors que haguessen assolit els requisits exigits 
per rebre subvencions de la Comunitat Valenciana o que haguessen sol·licitat acomp-
tes amb càrrec a aquestes, presentaran davant la Sindicatura de Comptes una comp-
tabilitat detallada i documentada dels ingressos respectius i les despeses electorals. 

Dos. La presentació es farà pels administradors generals dels partits, federacions, 
coalicions o agrupacions que haguessen concorregut a les eleccions en diverses cir-
cumscripcions, i pels administradors de les candidatures en els casos restants. 

Tres. L’administració de la Generalitat lliurarà l’import de les subvencions als adminis-
tradors electorals dels partits, federacions, coalicions o agrupacions que hagen de perce-
bre-les, a no ser que haguessen notificat a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana 
que les subvencions eren abonades, en tot o en part, a les entitats bancàries que designen 
per a compensar els crèdits o els acomptes que les haguessen atorgat. L’administració de 
la Generalitat en verificarà el pagament d’acord amb els termes de la notificació esmen-
tada, que no podrà ser revocada sense el consentiment de l’entitat de crèdit beneficiària. 

Article 45
Un. La Sindicatura de Comptes, en el termini de vint dies a partir del senyalat en 

l’apartat I de l’article anterior, podrà demanar dels obligats els aclariments i els do-
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cuments complementaris que considere necessaris. Aquests hauran de contestar les 
al·legacions en un termini màxim de deu dies. 

Dos. Dins dels tres mesos següents a les eleccions, la Sindicatura de Comptes es 
pronunciarà sobre la regularitat de les comptabilitats electorals. 

Tres. En el supòsit que hi notàs irregularitats o violació dels límits que estableix la matèria 
d’ingressos i despeses electorals, podrà proposar la no adjudicació o la reducció de la sub-
venció a obtenir de la Generalitat per al partit, coalició, federació o agrupació implicada. 

Si hi notàs, endemés, indicis de conductes constitutives de delicte, ho comunicarà 
al Ministeri Fiscal. 

Quatre. La Sindicatura de Comptes trametrà a la Junta Electoral de la Comunitat 
Valenciana, a les Corts Valencianes i al Consell el contingut de la fiscalització mitjançant 
un informe raonat i detallat, que comprenga la declaració de l’import de les despeses 
regulars justificades per cada partit, federació, coalició o agrupació d’electors. 

Cinc. Dins del mes següent a la tramesa de l’informe a què fa referència l’apartat 
anterior, el Consell presentarà a les Corts un projecte de Llei de crèdit extraordinari 
per l’import de les subvencions a adjudicar que hauran de fer-se efectives dins dels 
cent dies posteriors a l’aprovació per la cambra. 

TÍTOL VIII
Infraccions i sancions electorals

Article 46
Un. Tota infracció de les normes obligatòries que estableix aquesta llei que no 

constituesca delicte serà sancionada per la junta electoral competent. La multa serà 
de 20.000 a 200.000 pessetes si es tractava d’autoritats o funcionaris i de 5.000 a 
100.000 si era feta per particulars. 

Dos. Les infraccions relacionades amb el règim d’enquestes electorals seran san-
cionades amb multa de 50.000 a 500.000 pessetes. 

Tres. A efectes d’execució per via de constrenyiment, si fa el cos, les sancions hau-
ran de ser comunicades també a la Conselleria d’Economia i Hisenda. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera 
El Consell queda facultat per a dictar les disposicions precises per al compliment 
i execució d’aquesta llei. 

Segona 
La percepció de gratificacions pels funcionaris als quals se’ls encomanen tasques 
relacionades amb la preparació o execució del procés electoral, no vinculades al 
seu lloc de treball, serà en tot cas compatible amb els altres havers en el temps 
que excedesca de la seua normal dedicació.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera 
Mentre no siga constituït el Tribunal Superior de Justícia Valencià, les referències 
que s’hi facen en els preceptes d’aquesta llei s’entendran fetes a l’Audiència Terri-
torial de València a tots els efectes.

Segona 
En el termini de quinze dies a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, hom pro-
cedirà al nomenament dels vocals de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. 
Una vegada siguen designats els vocals de la Junta Electoral de la Comunitat Valen-
ciana, hom procedirà a la constitució d’aquesta en el termini de cinc dies. Si en el 
termini indicat no haguessen estat proposats els tres vocals de les universitats valen-
cianes, la Mesa de les Corts, oïts els grups parlamentaris i en el termini de cinc dies, 
procedirà a la designació en consideració a la representació existent en la cambra.

Tercera 
El règim de dret de sufragi passiu i incompatibilitats que estableix aquesta llei en-
trarà en vigor en el primer procés electoral a les Corts Valencianes que se celebre 
després de la publicació.

Quarta 
A efectes de la concessió d’acomptes sobre les subvencions previstes en aquesta llei 
electoral, en el primer procés electoral que se celebre després de l’entrada en vigor, 
l’import d’aquestos serà fixat en el 30 % de la subvenció que els hagués correspost amb 
l’aplicació del que disposa l’article quaranta-u d’aquesta llei, segons els resultats obtin-
guts en l’anterior consulta electoral a Corts Valencianes pels partits polítics, coalicions, 
federacions o agrupacions electorals que hi concórreguen o l’equivalent al nombre de 
diputats que tingués en les Corts Valencianes en el moment del decret de convocatòria.

DISPOSICIONS FINALS

Primera 
Per al que no preveu aquesta llei, seran d’aplicació les normes que conté el títol 
I de la Llei orgànica del règim electoral general, amb les modificacions i adapta-
cions derivades del caràcter i àmbit de la consulta electoral a les Corts Valencia-
nes, entenent-hi que les competències atribuïdes a l’Estat i als seus òrgans i auto-
ritats, s’assignen als òrgans i autoritats de la Generalitat, pel que fa a les matèries 
que no són competència d’aquest.

Segona 
Aquesta llei vigirà l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
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ANNEX I

Exemple pràctic de distribució del nombre de diputats entre cada circumscripció 
(segons article 11.3 de la llei).

- Població total: 2.500.000 habitants.
- Població de cada circumscripció: A (1.100.000 habitants), B (800.000 habitants), C 
(600.000 habitants).

Divisió A B C

1 1.100.000 800.000 600.000

2 550.000 400.000 300.000

3 366.667 266.667 200.000

4 275.000 200.000 150.000

5 220.000 160.000 120.000

6 183.333 133.333 100.000

7 157.143 114.286 85.714

8 137.500 100.000 75.000

9 122.222 88.889 66.667

10 110.000 80.000 60.000

11 100.000 72.727 54.545

12 91.667 66.667 50.000

13 84.615 61.538 46.154

14 78.571 57.143 42.857

15 73.333 53.333 40.000

16 68.750 50.000 37.500

17 64.706 47.059 35.294

18 61.111 44.444 33.333

19 57.895 42.105 31.579

20 55.000 40.000 30.000

21 52.381 38.095 28.571

22 50.000 36.364 27.273

23 47.826 34.783 26.087

24 45.833 33.333 25.000

25 44.000 32.000 24.000
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26 42.308 30.769 23.077

27 40.741 29.630 22.222

28 39.286 28.571 21.429

29 37.931 27.586 20.690

 
- Per consegüent, a la circumscripció A corresponen tretze diputats, a la B nou i a la C set.

ANNEX II
 
Exemple pràctic de distribució d’escons entre les diverses candidatures segons els 
resultats de l’escrutini (segons article 12 de la llei).
 
- Vots emesos en la circumscripció: 480.000
- -Diputats que s’elegeixen en la circumscripció: 8
- -Resultats de l’escrutini per candidatures:
 

Candidatura Vots

A 168.000

B 104.000

C 72.000

D 64.000

E 40.000

F 32.000

Divisió 1 2 3 4 5 6 7 8

A 168.000 84.000 56.000 42.000 33.600 28.000 24.000 21.000

B 104.000 52.000 34.666 26.000 20.800 17.333 14.857 13.000

C 72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000 10.285 9.000

D 64.000 32.000 21.333 16.000 12.800 10.666 9.142 8.000

E 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 6.666 5.714 5.000

F 32.000 1.600 10.666 8.000 6.400 5.333 4.571 4.000

- Per consegüent, la candidatura A obté quatre escons, la candidatura B dos escons 
i les candidatures C i D un escó cada una. 
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Llei 10/2017, d’11 de maig, per la qual es regula la iniciativa  
legislativa popular davant les Corts

PREÀMBUL

Existeix una demanda ciutadana de millora de la informació, transparència, publi-
citat de l’activitat legislativa i legitimitat de les lleis i decisions de les Corts.

Amb l’objectiu de donar resposta a aquesta demanda i de donar compliment al 
manament contingut a l’Estatut d’autonomia, article 26.2, millorant la normativa vi-
gent per a avançar cap a una democràcia més participativa i inclusiva, s’aborden 
múltiples millores que fan nàixer un nou text legislatiu. Amb aquesta llei es facilita el 
procés participatiu i es garanteix la presència i participació directa de la ciutadania 
en el debat parlamentari. La democràcia exigeix que es faça partícip del sistema 
del parlamentarisme al poble en la major mesura possible, abandonant models del 
passat en els quals la seua incidència queda limitada a l’acte de l’elecció de repre-
sentants cada quatre anys. Així ho preveu la Constitució espanyola en l’article 23.1 
així com l’Estatut d’autonomia en l’article 9.4.

Per a això és necessari articular mecanismes que asseguren una deliberació pú-
blica i plural de les decisions a prendre, complementant la labor de les persones 
representants de la sobirania, garantint el flux permanent entre l’opinió pública i les 
institucions, una cosa que ha generat resultats molt positius en països com els Estats 
Units, el Canadà, l’Uruguai, Nova Zelanda, Irlanda, Itàlia o Àustria, per no esmentar, 
per les seues peculiaritats històriques i sociopolítiques, el cas de Suïssa.

La democràcia valenciana té molt a guanyar millorant la implicació de la ciutadania 
en la vida política, fent possible, en suma, que el poble governat puga ser, en major 
mesura, poble governant, reforçant el sentiment de ciutadania i la responsabilitat 
de la ciutadania com a actora protagonista del procés polític, millorant el model 
democràtic. El parlamentarisme solament pot eixir reforçat si es fa partícip el poble 
valencià de les decisions que s’adopten, i la gent participarà si percep que la seua 
aportació és tinguda en compte. Per això, és necessari abordar la present llei amb la 
finalitat de motivar, impulsar i facilitar la participació de la ciutadania com a impulso-
ra del procés legislatiu.

La primera millora correspon a les matèries legislatives susceptibles d’iniciativa 
popular. Resulta evident que les pors i reticències formulades en el seu moment en 
el debat constitucional s’han demostrat excessives i injustificades i, per tant, el plan-
tejament d’acord amb l’objectiu de fomentar la participació i reforçar la democràcia 
és eludir limitacions de matèries que coarten l’expressió ciutadana traslladada a tra-
vés de propostes legislatives. És més, atès que la iniciativa legislativa popular és un 
instrument de democràcia participativa, que no estrictament de democràcia directa, 
en haver de superar la iniciativa un tràmit parlamentari i sent que la gent proposa 
però no decideix, no té sentit limitar les matèries sobre competències pròpies sobre 
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les quals la ciutadania pot proposar a les seues persones representants que legislen.
Al costat de les exclusions materials, l’altre efecte dissuasori per a materialitzar el 

dret a la iniciativa legislativa popular l’ha constituït sempre l’elevat nombre de firmes 
requerit, per la qual cosa, per a afavorir la participació democràtica, es redueix nota-
blement el nombre de firmes exigible a 10.000, adaptant-se a la realitat poblacional 
i harmonitzant el nombre de firmes necessàries a països del nostre entorn.

Quant a l’edat mínima per a poder participar, atès que estem legislant sobre un 
procediment d’iniciativa ciutadana, que no de decisió final, estem davant un meca-
nisme òptim perquè la joventut forme part del debat polític i del procés d’adopció 
de decisions, iniciant-se en l’exercici de la ciutadania mitjançant la proposta. Es fixa 
en setze anys l’edat mínima, que és l’edat en què el nostre ordenament jurídic faculta 
les persones a emancipar-se i, per tant, a tenir una vida independent, la qual cosa 
suposa atorgar-li el seny suficient per a la seua vida autònoma i, conseqüentment, 
per a la participació en assumptes públics.

En definitiva, l’objectiu a aconseguir a través de la millora del procés destinat a 
regular la participació i impuls legislatiu ciutadà és que les persones destinatàries de 
les normes jurídiques puguen sentir-se’n partícips mitjançant la proposta i el diàleg.

Sobre la base dels arguments ressenyats, aquesta llei s’estructura en cinc títols, 
dos disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i 
dos disposicions finals.

En el títol preliminar es delimita l’objecte de la llei, s’expressen els seus fins i es 
determina qui són els subjectes legitimats per a presentar una iniciativa legislativa 
popular.

El títol I, compost per un únic article, preveu les matèries sobre les quals no pot 
versar una iniciativa legislativa popular.

El títol II, integrat per dos capítols, està dedicat al procediment de presentació 
d’una iniciativa davant de les Corts. En el capítol I es regulen els requisits que ha de 
reunir la documentació aportada, així com la fase d’admissió a tràmit per la mesa de 
la cambra, les causes d’inadmissibilitat i la possible interposició d’un recurs d’empara 
davant del Tribunal Constitucional contra l’acord pel qual poguera inadmetre’s la 
iniciativa.

El títol III al·ludeix a la tramitació parlamentària de la iniciativa, una vegada admesa 
a tràmit i després d’haver-se acreditat l’autenticitat de les firmes recollides.

En el títol IV s’ha arreplegat la regulació de la justificació i compensació de les 
despeses així com la referència a l’actualització periòdica de la quantitat màxima 
compensable.

La llei conclou amb les disposicions comunes a la part final, abans esmentades.
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TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquesta llei regular el dret de la ciutadania valenciana i de 

la societat civil organitzada a l’exercici de la iniciativa legislativa popular davant les 
Corts com a institució participativa valenciana, en desplegament de l’article 26.2 de 
l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, com a expressió del dret fona-
mental dels valencians i les valencianes a la participació en els assumptes públics 
prevista en l’article 23.1 de la Constitució espanyola i el dret a la participació política 
consagrat a l’article 9.4 de l’Estatut d’autonomia.

Article 2. Legitimació
1. Poden exercir la iniciativa legislativa popular davant les Corts les persones que 

tenen el veïnatge administratiu valencià i siguen majors de setze anys. A tal fi, hauran 
de estar empadronades en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana i complir 
un dels requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Ser ciutadà o ciutadana dels estats membres de la Unió Europea, excepte l’Es-
tat espanyol o ciutadans d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
c) Residir legalment a Espanya, d’acord amb la normativa en matèria d’estrangeria.

2. La legitimació per a la promoció d’aquesta iniciativa legislativa popular, a més de 
les persones descrites en l’apartat anterior, la tenen les associacions, agents econò-
mics i socials, ONG i altres entitats amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre.

Article 3. Fins
Són fins d’aquesta llei:
1. Fomentar i garantir el dret a la participació directa de la ciutadania en la gestió 

dels assumptes públics per mitjà de la presentació de proposicions de llei sobre 
aquelles qüestions que siguen del seu interès.

2. Potenciar la interacció entre la ciutadania i les Corts, com a institució de la Ge-
neralitat que encarna l’exercici de la potestat legislativa i representa la voluntat del 
poble valencià.

3. Facilitar que les Corts s’òbriguen al debat sobre matèries que, no formant part 
habitualment de l’agenda parlamentària, puguen ser d’interès per a la ciutadania.

4. Fer de la iniciativa legislativa popular una via àgil, útil i pràctica d’expressió, tant 
per al conjunt de la societat com per a col·lectius amb interessos comuns.

5. Posar a l’abast de la ciutadania un procediment simplificat per a exercir la ini-
ciativa legislativa popular, com a vehicle per a l’exercici del dret fonamental a la 
participació en els assumptes públics.
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TÍTOL I
Matèries excloses

Article 4. Matèries excloses
Queden excloses de la iniciativa legislativa popular les matèries següents:
1. La iniciativa legislativa pressupostària anual.
2. Totes aquelles sobre les quals les Corts no tinguen competència per a legislar.

TÍTOL II
Procediment

CAPÍTOL I
Inici i admissió a tràmit

Article 5. Inici
1. El procediment s’iniciarà amb la presentació en el registre de les Corts d’un escrit 

dirigit a la Mesa de les Corts en el qual se sol·licitarà l’admissió a tràmit de la iniciativa i 
s’argumentaran les raons per les quals la cambra hauria de tramitar la proposició de llei.

2. L’escrit de presentació ha d’estar firmat com a mínim per tres persones, que han 
de reunir els requisits prevists en l’article 2 d’aquesta llei, i ha d’incloure el número 
del document nacional d’identitat o número d’identitat d’estranger, si és el cas, de 
totes elles i un domicili a l’efecte de notificacions.

3. Amb l’escrit de presentació s’ha aportar la relació de persones membres de la 
comissió promotora de la iniciativa, amb un mínim de tres, amb indicació de qui-
na d’elles actuarà com a representant legal de la comissió i incloent-hi els noms i 
cognoms, els números dels documents nacionals d’identitat o número d’identitat 
d’estranger, si és el cas, i les firmes de totes.

4. Així mateix, s’ha d’adjuntar el text articulat de la proposició de llei, precedit 
d’una exposició de motius.

5. Si la iniciativa es presenta fora dels períodes ordinaris de sessions parlamen-
tàries, els terminis a què fa referència aquesta llei començaran a computar-se a partir 
de la data d’inici del període immediatament posterior.

6. Els serveis jurídics de les Corts prestaran assessorament a les persones membres 
de la comissió promotora per a facilitar-los el compliment de les formalitats i els re-
quisits que preveu aquesta llei.

7. Des de la seua presentació fins al moment immediatament anterior a la publica-
ció de la proposició de llei en el Butlletí Oficial de les Corts de conformitat amb l’ar-
ticle 14 d’aquesta llei, la comissió promotora podrà desistir de la iniciativa i retirar-la.

Article 6. Admissió a tràmit
1. La Mesa de les Corts examinarà la documentació aportada i es pronunciarà en 

el termini de quinze dies sobre l’admissió de la iniciativa.
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2. Són causes d’inadmissió de la iniciativa presentada:
a) Que tinga com a objecte alguna de les matèries esmentades en l’article 4 
d’aquesta llei.
b) Que no s’hagen complit tots els requisits vinculats, d’acord amb l’article 5 
d’aquesta llei, amb la presentació de la iniciativa. No obstant això, si es tracta 
d’algun defecte esmenable, la Mesa de les Corts el comunicarà a la comissió 
promotora perquè l’esmene en el termini màxim de quinze dies.

3. La resolució de la Mesa de les Corts per la qual s’admeta o inadmeta la iniciativa 
es notificarà a la comissió promotora a través del seu representant legal i es publicarà 
en el Butlletí Oficial de les Corts..

Article 7. Recursos
1. Les resolucions d’inadmissió dictades per la Mesa de les Corts poden ser 

recorregudes en reposició davant la mateixa Mesa de les Corts. El silenci admi-
nistratiu serà positiu.

2. Si la resolució del recurs de reposició considera que la irregularitat afecta a soles 
determinats preceptes de la proposició de llei, la comissió promotora pot manifestar 
a la Mesa de les Corts, en el termini de trenta dies hàbils, si retira la iniciativa o si la 
manté amb les modificacions corresponents.

3. La resolució desestimatòria del recurs de reposició que confirma la inadmissió 
podrà ser recorreguda en empara davant el Tribunal Constitucional, de conformitat 
amb l’article 42 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional.

Igualment, es podran recórrer en empara davant del Tribunal Constitucional els 
acords d’arxivament d’actuacions que adopte la Mesa de les Corts, de conformitat 
amb el que preveu l’article 14 d’aquesta llei.

4. Si el Tribunal Constitucional dicta una sentència estimatòria i atorga l’empara 
als recurrents per entendre que no hi concorre la causa d’inadmissibilitat prèviament 
observada per la Mesa de les Corts, el procediment de tramitació de la iniciativa 
presentada haurà de seguir el seu curs.

5. Si el Tribunal Constitucional considera que hi ha alguna irregularitat o deficiència, 
però només afecta determinats preceptes de la proposició de llei, la Mesa de les Corts 
sol·licitarà a la comissió promotora que manifeste, en el termini de deu dies, si desitja re-
tirar la iniciativa o mantindre-la una vegada s’hagen efectuat les modificacions pertinents.

CAPÍTOL II
Recollida de firmes

Article 8. Desenvolupament del procés
1. Admesa a tràmit la proposició de llei, la Mesa de les Corts remetrà l’expedient a 

la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana perquè el procés de recollida de firmes 
es desenvolupe amb totes les garanties, així com a l’oficina del cens electoral als 
efectes que preveu aquesta llei.
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2. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana notificarà a la comissió promotora, 
en el termini de quinze dies, la recepció de l’expedient així com les condicions i els 
requisits per a començar el procés de recollida de firmes.

3. Qualsevol iniciativa legislativa popular ha de comptar amb un mínim de 10.000 
firmes de persones que donen suport a la proposició de llei, recollides i autenticades 
en la forma que es determina en aquest capítol.

4. El procés ha de concloure amb l’entrega de les firmes a la Junta Electoral de la 
Comunitat Valenciana en el termini màxim de vuit mesos des que la comissió promo-
tora reba la notificació esmentada en l’apartat 2 d’aquest mateix precepte.

5. A petició de la comissió promotora, i si la Mesa de les Corts observa l’existència 
d’una causa degudament justificada, el termini es podrà prorrogar dos mesos més, 
fins a un màxim de deu.

6. Si abans de finalitzar el termini establit per a la recollida i presentació de les fir-
mes, la comissió promotora considera que ja n’ha aconseguit el nombre mínim exigit 
en l’apartat 3 d’aquest article, podrà sol·licitar el tancament anticipat del termini a la 
Mesa de les Corts, la qual, si emet una resolució on accedeix a la petició rebuda, ho 
comunicarà també a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.

7. Si en el moment de finalitzar el termini establit en cada cas no s’ha fet entrega 
de les firmes recollides a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, aquesta ho 
farà saber a la Mesa de les Corts perquè, amb audiència prèvia de la comissió pro-
motora, resolga la caducitat de l’expedient iniciat i l’arxivament de les actuacions.

Article 9. Plecs
1. Rebuda la notificació de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana a què es 

refereix l’article 8.2 d’aquesta llei, la persona representant legal de la comissió pro-
motora ha de presentar davant d’aquella els plecs que s’utilitzaran per a la recollida 
de firmes.

2. Els plecs han de reproduir el text íntegre de la proposició de llei i poden estar 
escrits tant en castellà com en valencià. No obstant això, el text de la proposició de 
llei haurà d’estar a l’abast de la ciutadania en les dues llengües oficials per tal de 
garantir els seus drets lingüístics.

3. Si el text de la proposició de llei supera en extensió les tres cares de cada plec, 
s’ha d’adjuntar en plecs diferenciats, units al destinat a la recollida de firmes, de 
manera que no puguen separar-se.

4. En el termini màxim de set dies des de la recepció, la Junta Electoral de la Co-
munitat Valenciana tornarà els plecs, degudament segellats i numerats, a la comissió 
promotora, perquè puga iniciar la recollida de firmes.

5. En els plecs, junt amb la firma de cada ciutadana o ciutadà figurarà el seu nom, 
els cognoms, el número del document nacional d’identitat o número d’identitat d’es-
tranger, si és el cas, i el municipi on estiga inscrit o inscrita.

6. Les firmes es podran recollir també com a firma electrònica, de conformitat amb 
la normativa aplicable en la matèria. Si és així, aquesta circumstància haurà de co-
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municar-se també a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana perquè adopte les 
mesures pertinents, a l’efecte de garantir el desenvolupament transparent del procés.

7. La comissió promotora serà responsable que les dades personals que es troben 
en el seu poder siguen tractades amb respecte de la legislació aplicable en matèria 
de protecció de dades i garantirà, particularment, que aquestes dades no siguen 
utilitzades per a fins diferents del suport declarat a la iniciativa presentada.

Article 10. Autenticació
1. Les firmes hauran de ser autenticades per qualsevol persona que tinga capacitat 

per a donar fe, com és un notari o notària, un secretari o secretària judicial, o secre-
tari o secretària de qualsevol ajuntament respecte del padró propi.

2. Les firmes podran ser també autenticades per fedataris o fedatàries especials. 
Les persones designades per la comissió promotora a aquest efecte hauran de tindre 
la condició política de valencians o valencianes de conformitat amb l’article 3.1 de 
l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, estar en ple ús dels seus drets 
civils i jurar o prometre, davant de qui tinga la condició de secretari o secretària de 
la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, que donaran fe de l’autenticitat de les 
firmes recollides.

En cas de falsedat, els fedataris i les fedatàries especials incorreran en les respon-
sabilitats previstes per la legislació penal vigent.

3. L’autenticació haurà d’incorporar sempre la data en què es fa i podrà ser col·lec-
tiva, plec per plec. En aquest últim supòsit, junt amb la data caldrà consignar-hi el 
nombre de firmes contingudes en el plec.

Article 11. Certificats de l’oficina del cens electoral
1. Durant tot el procés de recollida de firmes, qualsevol ciutadà o ciutadana podrà 

sol·licitar a l’oficina del cens electoral l’emissió d’un certificat en què conste la seua 
inscripció en el cens esmentat, a l’efecte de poder donar suport a la iniciativa legis-
lativa presentada.

2. L’oficina del cens electoral haurà d’emetre els certificats a què es fa referència 
en l’apartat anterior d’aquest precepte en el termini màxim de cinc dies.

Article 12. Presentació, comprovació i recompte
1. La comissió promotora remetrà els plecs amb les firmes recollides a la Junta 

Electoral de la Comunitat Valenciana que, al seu torn, els enviarà a l’oficina del cens 
electoral perquè constate la inscripció de les persones firmants i efectue un recomp-
te inicial de les firmes.

2. En el termini de quinze dies des de la recepció de la documentació ressenyada 
en l’apartat anterior, l’oficina del cens electoral remetrà a la Junta Electoral de la 
Comunitat Valenciana un certificat acreditatiu de les dades constatades.

3. Complits els tràmits ressenyats en els apartats anteriors, la Junta Electoral de la 
Comunitat Valenciana procedirà a la comprovació i el recompte definitius de les fir-
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mes i declararà invàlides i no computables les firmes que no reunisquen els requisits 
exigits per aquesta llei.

El procés de comprovació i recompte es durà a terme en acte públic, amb citació 
prèvia de la persona representant legal de la comissió promotora. El procés no podrà 
prolongar-se més d’un mes des que finalitze el termini per a la recollida de firmes.

Article 13. Certificació de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana
Finalitzades totes les comprovacions a què es refereix l’article anterior, la Junta 

Electoral de la Comunitat Valenciana remetrà a la Mesa de les Corts un certificat 
acreditatiu del nombre de firmes vàlides, i custodiarà els plecs originals fins al final 
de la tramitació parlamentària.

TÍTOL III
Tramitació parlamentària

Article 14. Publicació de la iniciativa
Després de rebre el certificat mencionat en el precepte anterior, si s’han arreplegat 

les firmes exigides, la Mesa de les Corts ordenarà la publicació de la proposició de 
llei en el Butlletí Oficial de les Corts i la tramitació posterior, de conformitat amb el 
reglament de la cambra.

Article 15. Criteri del Consell i presa en consideració
1. La Mesa de les Corts, alhora que ordena la publicació de la proposició de llei 

en el Butlletí Oficial de les Corts, la remetrà al Consell perquè manifeste el seu criteri 
sobre la proposició de llei i expresse si la proposició implica un increment de despe-
ses o una disminució d’ingressos pressupostaris per a la Generalitat.

2. Transcorreguts quinze dies des de la publicació de la proposició de llei en el 
Butlletí Oficial de les Corts el text de la iniciativa s’inclourà en l’ordre del dia d’una 
de les dues següents sessions ordinàries del Ple de les Corts per a la seua presa en 
consideració.

3. Si només queda una sessió ordinària de ple per a acabar la legislatura, el text de 
la iniciativa s’inclourà obligatòriament en aquesta última convocatòria per a la seua 
presa en consideració.

Article 16. Audiència de la comissió promotora i tramitació
1. La comissió promotora nomenarà una persona perquè defense al plenari la 

iniciativa presentada, amb el mateix temps que la resta de portaveus dels grups 
parlamentaris i amb torn de rèplica.

2. Una vegada celebrada l’exposició del contingut de la iniciativa, la comissió pro-
motora nomenarà una persona, i un suplent, perquè forme part de la tramitació i 
debat al si de la comissió parlamentària amb veu i sense vot.
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La persona nomenada per la comissió promotora té dret a:
a) Intervenir amb les mateixes condicions que les persones portaveus dels grups 
parlamentaris.
b) Proposar compareixences de persones i entitats.
c) Participar en totes les reunions de la ponència.
d) Rebre dels serveis jurídics de les Corts tota la informació i la documentació 
que tinga relació directa amb la iniciativa legislativa o la seua tramitació.
e) Remetre queixes o altres manifestacions a la Mesa de les Corts, que haurà de 
respondre en el termini màxim d’una setmana.
f) Participar en el debat final en ple.

3. Les Corts tenen l’obligació de considerar seriosament la iniciativa i respectar el 
seu esperit en la tramitació.

4. Per al cas que la comissió promotora considere que durant la tramitació parla-
mentària s’ha vulnerat l’esperit o l’objectiu de la proposta, la totalitat de membres de 
la comissió, si així ho consideren, presentaran un escrit davant la Mesa de les Corts 
on informaran de la retirada de la seua proposta i dels motius d’aquesta retirada, fet 
que suposarà la paralització immediata de la tramitació.

5. En cas que la comissió promotora acorde sol·licitar la retirada de la seua pro-
posta, les Corts no podran utilitzar el mateix text per a una iniciativa pròpia diferent.

Article 17. Subsistència d’iniciatives
1. Les iniciatives legislatives populars que s’estiguen tramitant en les Corts no 

decauran si aquestes es dissolen o expira el mandat parlamentari.
2. Una vegada s’hagen constituït novament les Corts, la Mesa de les Corts orde-

narà reiniciar la tramitació parlamentària a partir de la publicació de les iniciatives en 
el Butlletí Oficial de les Corts a què es refereix l’article 14 d’aquesta llei.

TÍTOL IV
Despeses realitzades

Article 18. Justificació
1. Amb la finalitat de veure-les compensades, la comissió promotora presentarà 

davant de la Mesa de les Corts la justificació de les despeses realitzades per a difon-
dre la proposició de llei i recollir les firmes corresponents, sempre que la proposició 
al·ludida haja aconseguit el mínim de 10.000 firmes autenticades que exigeix la pre-
sent llei. Té la consideració de despesa acreditada sense necessitat de justificació 
fins a un 10 % de l’efectuada.

2. L’escrit de sol·licitud, junt amb la documentació justificativa de les despeses 
realitzades, podrà presentar-se en el termini de tres mesos, comptat a partir de l’en-
demà de la publicació de la proposició de llei en el Butlletí Oficial de les Corts a que 
es refereix l’article 14.
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3. La comissió promotora té l’obligació de fer públic l’origen del finançament de 
la iniciativa legislativa ciutadana i, si és el cas, les entitats o associacions que li donen 
suport, i de rendir comptes públicament amb total transparència de les despeses 
realitzades.

Article 19. Compensació i bestreta
1. La quantia de la compensació concedida no podrà superar els 18.000 euros.
2. Les Corts acordaran atorgar una bestreta a càrrec de la compensació que po-

guera correspondre no superior a 3.000 euros, per a cobrir les primeres despeses 
de la recollida de firmes, a petició de la comissió promotora, que deurà justificar la 
seua destinació.

Article 20. Actualització
El límit ressenyat en el precepte anterior podrà ser actualitzat anualment per acord 

de la Mesa de les Corts.

Article 21. Previsió pressupostària
Cada exercici econòmic, els pressuposts de les Corts hauran d’incloure com a 

obligació de la despesa la compensació econòmica per les iniciatives legislatives 
populars que, al llarg de l’exercici anterior, hagen arribat a ser admeses a tràmit i en 
el suport de les quals s’haja demanat el mínim de 10.000 firmes autenticades que 
exigeix la present llei.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Web oficial
1. El web oficial de les Corts crearà un apartat específic per a les iniciatives legis-
latives ciutadanes, amb la normativa aplicable, una guia i un formulari o plantilla 
a emplenar per les persones promotores, per tal de facilitar la presentació de les 
iniciatives legislatives ciutadanes, entre altres possibles continguts.
2. Aquest web contindrà el seguiment de la tramitació de totes les iniciatives legis-
latives ciutadanes des del moment de començament de la seua presentació inicial 
a les Corts, servirà per a arreplegar firmes mitjançant firma electrònica i comptarà 
amb un espai on els promotors podran manifestar el que vullguen en relació a la 
iniciativa en tràmit.

Segona. Adaptació del Reglament de les Corts
El Reglament de les Corts haurà d’adaptar-se a les previsions d’aquesta llei en el 
termini de tres mesos des de la seua entrada en vigor.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Iniciatives en tràmit
Les iniciatives legislatives populars presentades en les Corts amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei es regiran per aquesta llei des del moment de la 
seua vigència i des del moment de tramitació en què es troben. En tot cas, inde-
pendentment del moment de tramitació en què es troben, el nombre de firmes 
exigibles serà el de 10.000 establit per aquesta llei.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA

Única. Derogació normativa
1. Queda expressament derogada la Llei 5/1993, de 27 de desembre, de la Gene-
ralitat, reguladora de la iniciativa legislativa popular de la Comunitat Valenciana.
2. Queden igualment derogades totes les disposicions que, del mateix rang o 
d’un rang inferior, s’oposen a aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari
Es faculta el Consell per a dictar totes les disposicions que requerisquen el des-
envolupament i l’execució d’aquesta llei, que hauran de realitzar-se en el termini 
màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana.

Desplegament

Acord 1.523/X, de 8 de juny de 2021, de la Mesa de les Corts Valencianes sobre la 
compensació de despeses de les iniciatives legislatives populars (BOCV núm. 174/X, 
de 16.06.2021).

Acord 1.836/X, de 9 de novembre de 2021, de la Mesa de les Corts Valencianes, 
sobre determinació del procediment de tramitació de les subvencions regulades en 
el títol IV de la Llei 10/2017 (BOCV núm. 205/X, de 17.11.2021).
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Llei 9/2010, de 7 de juliol, de designació de senadors o senadores 
en representació de la Comunitat Valenciana

PREÀMBUL

Des de la seua entrada en vigor, fa ja més d’una dècada, la Llei 3/1988, de 23 
maig, de la Generalitat, de designació de senadors en representació de la Comu-
nitat Valenciana, ha sigut aplicada als cinc processos de designació de senadors o 
senadores duts a terme per Les Corts a l’empara del que preveu l’article 69.5 de la 
Constitució, en ocasió i immediatament després de les successives renovacions de 
Les Corts verificades arran de les eleccions autonòmiques celebrades en 1991, 1995, 
1999, 2003 i 2007, així com als processos de designació verificats cada vegada que, 
a mitjan la legislatura, ha sigut menester cobrir una plaça vacant al Senat.

La modificació de la norma introduïx, com a punt essencial, un tràmit de com-
pareixença davant de Les Corts de les persones candidates al Senat que permeta 
constatar els seus mèrits i conéixer de primera mà la seua trajectòria. Així mateix, 
s’establix una nova regulació de la seua compareixença, davant de Les Corts.

L’entrada en vigor en 2006 del nou Estatut d’autonomia de la Comunitat Valencia-
na aconsella introduir en la llei vigent canvis menors referits a la denominació de les 
institucions autonòmiques, així com qüestions de tècnica normativa.

És per això que, per raó de totes estes consideracions, i a l’empara del que preveu l’article 
26.1 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, el Consell va presentar el Projecte 
de llei de designació de senadors o senadores en representació de la Comunitat Valenciana.

 

CAPÍTOL I
De la determinació del nombre de senadores i senadors que hagen de ser designats en 

representació de la Comunitat Valenciana, i de la seua distribució entre els grups parlamentaris

Article 1. Objecte de la llei
Esta llei regula el procediment per a determinar el nombre de representants en el 

Senat que correspon designar a les Corts Valencianes en nom de la Comunitat Valen-
ciana, l’atribució als grups parlamentaris, la forma de presentació i la resta de tràmits 
per a la designació pel Ple de les Corts Valencianes, d’acord amb el que establix la 
Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Determinació del nombre de senadors o senadores
1. Dins dels trenta dies següents a la data de constitució de Les Corts, la Mesa de la 

cambra determinarà el nombre de senadores o senadors que hagen de ser designats en 
representació de la Comunitat Valenciana, prenent com a referència el cens de població 
de dret vigent en el moment de celebrar-se les últimes eleccions generals al Senat.
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2. D’acord amb la Junta de Síndics, la Mesa de Les Corts distribuirà proporcional-
ment entre els grups parlamentaris de la cambra el nombre de senadors o senado-
res que resulte del que disposa el punt 1 d’este article; per a això aplicarà la regla 
D’Hondt al nombre de diputats i diputades que posseïsca cada grup.

3. En el cas que els quocients de dos o més grups siguen iguals, es resoldrà d’acord 
amb els criteris següents:

a) En favor del grup, entre els afectats, a què encara no se li haja fixat senador 
o senadora.
b) Si persistix la igualtat, es resoldrà en favor del grup, entre els afectats, que 
haja obtingut el nombre més gran de vots en les últimes eleccions autonòmi-
ques celebrades en la Comunitat Valenciana.

4. Una vegada efectuat el procediment establit en el present article, les modifi-
cacions que puguen produir-se en l’adscripció dels diputats i diputades als grups 
parlamentaris no afectaran, en cap cas, la distribució del nombre de senadors o 
senadores.

CAPÍTOL II
De les propostes dels grups parlamentaris

Article 3. Proposta de candidatures
1. Una vegada fixat per la Mesa de Les Corts, d’acord amb la Junta de Síndics, el 

nombre de representants al Senat que corresponga designar a Les Corts, cada grup 
parlamentari proposarà per escrit davant de la Mesa de Les Corts les seues candida-
tures, en el mateix nombre que els haja correspost, així com els seus suplents, dins 
del termini establit per la Presidència i que mai excedirà els deu dies.

2. En l’escrit de propostes figuraran els noms i els cognoms de les persones candi-
dates, incloent-hi els suplents respectius, els documents que n’acrediten l’elegibili-
tat, i un currículum detallat de cadascuna d’elles, en el qual s’especificaran els mèrits 
professionals i la resta de circumstàncies que es consideren rellevants per a valorar la 
idoneïtat d’estes, i també una declaració de no estar immers en cap causa d’inelegi-
bilitat o incompatibilitat, a més de l’acceptació expressa del càrrec.

CAPÍTOL III
De la inelegibilitat i incompatibilitat

Article 4. Requisits de les candidatures
1. Podran ser designats o designades senadors o senadores en representació de 

la Comunitat Valenciana tots els ciutadans o ciutadanes que gaudixen de la condició 
política de valencians, reunixen els requisits establits en la Llei orgànica del règim 
electoral general i no estan incursos en cap dels supòsits d’inelegibilitat prevists en 
aquella llei.
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2. Són inelegibles també:
1. Els alts càrrecs de la Presidència de la Generalitat, de les conselleries i dels 
organismes autònoms que en depenen, nomenats per decret del Consell.
2. Els membres del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, excep-
te els que són membres nats i no hi estan incorporats.
3. Els membres del Consell Valencià de Cultura.
4. El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana i els seus adjunts.
5. Els síndics de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
6. Els membres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
7. Els membres del Comité Econòmic i Social.
8. El president, els vocals i el secretari de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.
9. Els presidents, els vocals i els secretaris de les juntes electorals que comprén 
l’administració electoral valenciana.
10. El director general de Radiotelevisió Valenciana i els directors de les socie-
tats d’este ens públic.
11. Els parlamentaris de les assemblees legislatives de les altres comunitats autònomes.
12. Els membres dels consells de govern de les altres comunitats autònomes, com tam-
bé els càrrecs públics de lliure designació dels esmentats consells nomenats per decret.
13. Membres del Parlament Europeu.
14. Membres de la Comissió Europea.
15. Els alts càrrecs designats per decret del Consell de Ministres.
16. Aquells que exercisquen funcions o càrrecs conferits i remunerats per un 
Estat estranger.

3. Les causes d’inelegibilitat ho són també d’incompatibilitat.
4. Igualment, serà causa d’incompatibilitat ser membre del Consell o de la Mesa 

de Les Corts, a més de les causes previstes en la Llei electoral valenciana per a ser 
diputat o diputada.

Article 5. Examen de les candidatures
La Mesa de Les Corts, rebudes les propostes dels grups parlamentaris, convocarà 

una reunió de la Comissió d’Estatut dels Diputats i les Diputades, a fi que esta de-
termine si hi ha alguna causa d’inelegibilitat o incompatibilitat i sobre el compliment 
dels altres requisits que preveu la present llei.

Article 6. Dictamen sobre les candidatures
La Comissió d’Estatut dels Diputats i les Diputades emetrà un dictamen sobre la si-

tuació de les persones candidates i dels seus suplents, i pot demanar per a això, dels 
grups parlamentaris que els hagen proposat, els documents que estime convenients.

Article 7. Esmena de les causes d’inelegibilitat
En el cas que el dictamen motivat de la comissió determinara la concurrència de 

causa d’inelegibilitat d’alguna candidatura, la Mesa de Les Corts concedirà un ter-
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mini de tres dies per a esmenar-la. Esgotat el dit termini sense haver-se procedit a 
l’esmena, el grup parlamentari proponent afectat disposarà d’un termini de quaran-
ta-huit hores per a la substitució del candidat o la candidata.

Article 8. Publicació de les candidatures
Elevat un dictamen favorable de la Comissió d’Estatut dels Diputats i les Diputa-

des a la Mesa de Les Corts, esta ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les 
Corts Valencianes de les propostes de candidatura, junt amb el referit dictamen.

CAPÍTOL IV
De la designació de senadors o senadores

Article 9. Compareixença prèvia
Suprimit.

Article 10. Del Ple
A l’inici del Ple convocat per a la designació dels senadors o senadores per la 

Mesa de les Corts Valencianes, en el termini dels trenta dies següents al dictamen de 
la Comissió d’Estatut dels Diputats i les Diputades, s’ha de donar lectura al dictamen 
esmentat i a la proposta conjunta de les candidatures, titulars i suplents.

Article 11. Votació
1. L’elecció s’efectuarà per mitjà de votació secreta per papereta. Estes contindran 

el nom de les candidates i candidats al Senat i dels seus respectius suplents presen-
tats pels grups parlamentaris.

2. Cada diputat o diputada podrà votar, com a màxim una candidatura de les pre-
sentades pels grups parlamentaris.

3. Resultaran designats senadors o senadores en representació de la Comunitat 
Valenciana aquells candidats o candidates que hagen resultat votats.

4. Si després de la votació esmentada no s’ha produït la designació de cap can-
didat o candidata, amb el suplent respectiu, es tramitarà una nova candidatura pel 
procediment establit en esta llei, sense que això puga implicar la paralització o el 
retard de l’acreditació dels que han estat designats.

Article 12. Proclamació
1. Les candidates o els candidats que resulten triats seran proclamats, per la Presidèn-

cia de Les Corts, senadors o senadores en representació de la Comunitat Valenciana.
2. Efectuada la proclamació, la Presidència de Les Corts informarà de manera 

immediata la Presidència del Senat de la designació de senadors o senadores, 
així com expedirà les corresponents credencials per a la seua acreditació davant 
d’aquella cambra.
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CAPÍTOL V
De la permanència en el càrrec de senador o senadora

Article 13. Mandat
1. El mandat de les persones designades, d’acord amb el que disposa esta llei, 

ho serà fins a la finalització de la legislatura de les Corts en la qual se’n va produir 
la designació. No obstant això, els senadors o les senadores en exercici continuaran 
en les seues funcions fins a la presa de possessió dels que hagen de substituir-los.

2. Si conclou la legislatura del Senat abans que concloga la legislatura de les Corts 
que va designar les senadores o els senadors, s’entendran confirmats en el càrrec pel 
temps que reste de la legislatura de les Corts.

CAPÍTOL VI
Del cessament de senadors o senadores

Article 14. Cessament
Els senadors o les senadores en representació de la Comunitat Valenciana cessen 

en el càrrec:
1. Per dissolució de les Corts Valencianes, sense perjudici d’allò establit en l’article 

13 d’esta llei.
2. Per causa de mort, incapacitat, renúncia o qualsevol altre supòsit previst en la 

legislació electoral general.
3. Per la pèrdua de les condicions específiques d’inelegibilitat establides en esta 

llei o per causa d’inelegibilitat no apreciada per la Comissió d’Estatut dels Diputat i 
les Diputades amb anterioritat a la designació.

4. Com a conseqüència d’incompatibilitat apreciada i no esmenada de les previs-
tes específicament en esta llei o en la Llei orgànica de règim electoral general.

Article 15. Vacants
1. Les vacants de senadors o senadores que puguen esdevenir-se durant una ma-

teixa legislatura de les Corts es cobriran de manera automàtica pels suplents corres-
ponents, esmenades, si escau, les causes d’incompatibilitat.

En el cas de no existir suplents, les vacants seran cobertes per mitjà del procedi-
ment establit en esta llei.

2. Les vacants que s’esdevinguen seran cobertes amb la proposta prèvia del grup 
parlamentari que va proposar el senador o la senadora la substitució del o de la qual 
es tracte i se substanciaran, en tot cas, en el termini màxim de vint dies des que 
s’esdevinga la vacant, seguint, en tot cas, el procediment establit en la present llei.
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CAPÍTOL VII
De les compareixences

Article 16. Compareixences dels senadors o de les senadores
1. Els grups parlamentaris podran sol·licitar la compareixença dels senadors i de 

les senadores designats en representació de la Comunitat Valenciana perquè infor-
men sobre temes relacionats amb l’activitat parlamentària, seguint el procediment 
que el Reglament de les Corts establisca per a les compareixences dels membres 
del Consell.

Article 17. Assistència en la cambra
Els senadors o les senadores designats en representació de la Comunitat Valen-

ciana podran assistir al Ple i les comissions de la cambra en els termes establits en el 
Reglament de les Corts.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogada la Llei 3/1988, de 23 de maig, de la Generalitat, de designació 
de senadors en representació de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana.

Disposició final nova * 1 

Es faculta el Consell de la Generalitat perquè refonga en un text únic les disposi-
cions legals contemplades en esta llei.

* Introduïda per l’article 10 de la Llei 8/2019, de 29 de novembre, de modificació de la Llei 9/2010, de 7 de juliol, de 

designació de senadors o senadores en representació de la Comunitat Valenciana.
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Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià

PREÀMBUL

I

L’article 3 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978, després de 
proclamar en el número 1 que «el castellà és la llengua oficial de l’Estat» i que «tots 
els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d’usar-la», disposa en el nú-
mero 2 que «les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives 
comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts», i afegeix en el número 3 
que «la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni 
cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció».

L’article 148.1.17.ª del text constitucional estableix que les comunitats autònomes 
podran assumir competències en matèria de «foment de la cultura, de la recerca i, si 
fa al cas, ensenyament de la llengua de la comunitat autònoma».

També en el número 3 de l’article 20 de la Constitució, que disposa la futura 
regulació, mitjançant llei, de l’organització i control parlamentari dels mitjans de co-
municació social de dependència pública, i garanteix l’accés a aquests mitjans dels 
grups socials i polítics significatius, precisa que es farà respectant el pluralisme de la 
societat i de les diverses llengües d’Espanya.

II

Durant l’etapa preautonòmica, instaurada en l’actual Comunitat Valenciana pel Reial 
decret 10/1978, de 17 de març, es dictaren el Reial decret 2.003/1979, de 3 d’agost, 
i l’ordre de desplegament de 7 de juliol de 1979, que regulava la incorporació de la 
llengua valenciana al sistema d’ensenyament del País Valencià, normativa aquesta 
que tenint com a antecedent el Decret 1.433/1975, de 30 de maig, regulador de la 
incorporació de les llengües nadives als programes dels centres d’educació preesco-
lar i general bàsica, era de caràcter conjuntural i transitòria en tant que la definitiva 
regulació de la matèria lingüística havia de ser obra de la futura comunitat autònoma.

III

Assolida l’autonomia de la Comunitat Valenciana per la Llei orgànica 5/1982, d’1 
de juliol, aprovatòria de l’Estatut, la matèria lingüística és objecte de regulació espe-
cial en l’article 7,1 que estableix:

1 Vegeu article sisé del vigent Estatut d’Autonomia.
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«1. Els dos idiomes oficials de la comunitat autònoma són el valencià i el castellà. 
Tothom té dret a conèixer-los i a usar-los.
2. La Generalitat Valenciana garantirà l’ús normal i oficial d’ambdues llengües, i 
adoptarà les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el coneixement.
3. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.
4. Hom atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià.
5. La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua en l’administració i l’ensenyament.
6. Hom delimitarà per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua 
o de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i de l’ús 
de la llengua pròpia de la comunitat.»

D’altra banda, l’article 31.42 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Comunitat Va-
lenciana la competència exclusiva en matèria de cultura, i l’article 353 de la compe-
tència plena en matèria d’ensenyament.

La correcta concreció i efectivitat dels mandats constitucionals i estatutaris necessiten, 
doncs, un desplegament legislatiu, missió que acompleix la Llei d’ús i ensenyament del valencià.

IV
Justificada la necessitat de regular aquesta matèria des del punt de vista legal, hi 

ha altres raons que motiven aquest text legislatiu.
La Generalitat Valenciana té un compromís irrenunciable en la defensa del patri-

moni cultural de la comunitat autònoma i d’una manera especial amb la recuperació 
del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual constitueix la més 
peculiar senya d’identitat.

Davant la situació diglòssica en què està immersa la major part de la nostra po-
blació, consegüent a la situació de sotmetiment del valencià mantinguda durant la 
història de quasi tres-cents anys, la Generalitat, com a subjecte fonamental en el 
procés de recuperació de la plena identitat del poble valencià, té el dret i el deure de 
retornar la nostra llengua a la categoria i el lloc que mereix, acabant amb la situació 
de deixadesa i deterioració en què es troba. La nostra irregular situació sociolingüís-
tica exigeix una actuació legal que sense tardar acabe amb la postració i propicie 
l’ús i ensenyament del valencià per tal d’assolir l’equiparació total amb el castellà.

Aquesta llei tracta de superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dues llen-
gües oficials de la nostra comunitat autònoma, i disposa les mesures pertinents per 
tal d’impulsar l’ús del valencià en tots els camps de la nostra societat, i especialment 
en l’administració i l’ensenyament com a vehicles de recuperació. La finalitat última 
de la llei és assolir, mitjançant la promoció del valencià, l’equiparació efectiva amb 
el castellà i garantir l’ús normal i oficial d’ambdós idiomes en condicions d’igualtat i 
desterrar qualsevol forma de discriminació lingüística.

2 Actual article 49.1.4.a de l’Estatut d’autonomia, després de la reforma aprovada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril.

3 Actual article 53 de l’Estatut d’Autonomia, després de la reforma aprovada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril.
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I des d’un altre aspecte, la llei constitueix el compliment d’un dels punts del pro-
grama del govern valencià que va assumir, amb la confiança de les Corts Valencia-
nes, el compromís de garantir, d’acord amb l’Estatut d’autonomia, l’ús normal i ofi-
cial d’ambdues llengües i d’atorgar la protecció i respecte especial a la recuperació 
del valencià. El President de la Generalitat, en el discurs d’investidura, va anunciar 
la remissió a les Corts Valencianes d’un projecte de llei sobre l’ensenyament del 
valencià, delimitació de zones lingüístiques, així com la determinació de criteris per 
a l’aplicació del valencià a l’administració, objectius que recull la Llei d’ús i ensenya-
ment del valencià.

V

Prenent com a base els mandats constitucionals i estatutaris abans esmentats, que 
informen els principis generals d’aquesta llei, s’articulen les declaracions programà-
tiques i es perfilen els objectius específics en el títol preliminar. Així doncs, es declara 
que el valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i el dret que tots els ciu-
tadans tenen a conèixer-la i usar-la amb plens efectes jurídics, de la mateixa manera 
que si s’emprava el castellà. Resta garantida la tutela judicial d’aquest dret i proscrita 
qualsevol discriminació per raó de llengua.

Partint dels principis inspiradors de la llei, el text s’articula en cinc títols sota les 
rúbriques «De l’ús del valencià», «Del valencià a l’ensenyament», «De l’ús del valen-
cià als mitjans de comunicació social», «De l’actuació dels poders públics» i «Dels 
territoris predominantment valencianoparlants i castellanoparlants».

VI

El títol primer dedica el primer capítol a l’ús oficial del valencià en l’administració 
pública. Hom estableix la redacció i publicació bilingüe de les lleis que aproven 
les Corts Valencianes i la plena validesa de les actuacions administratives i forenses 
realitzades en valencià. Es faculta tot ciutadà a usar i exigir la llengua oficial elegida 
en llurs relacions amb l’administració pública, inclosa la instància judicial. Es disposa, 
també, la plena validesa dels documents públics redactats en valencià i es regula la 
pràctica dels assentaments registrats i el lliurament de certificacions.

Hom atribueix al Consell, d’acord amb els procediments legals establerts, la deter-
minació dels noms oficials dels municipis i topònims en general. Es disposa que els 
empleats de les empreses de caràcter públic i serveis públics dependents de l’admi-
nistració directament relacionats amb el públic hauran de conèixer suficientment el 
valencià per tal d’atendre amb normalitat el servei.

El capítol segon fa referència a l’ús normal del valencià pels ciutadans en les di-
verses activitats.
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VII

No hi ha cap dubte que aquesta perspectiva d’equiparació lingüística i de recupe-
ració del valencià que la llei contempla, té especial importància en la incorporació 
del valencià a l’ensenyament en tots els nivells educatius sobre els quals la Generali-
tat té competències, com a factor fonamental per a fer realitat el dret que tot ciutadà 
té a conèixer i usar el valencià. A aquest aspecte es dedica el títol segon de la llei, 
el capítol primer del qual disposa l’obligatorietat de la incorporació a l’ensenyament 
en tots els nivells educatius, tret dels territoris castellanoparlants, en què la incorpo-
ració esmentada es farà de manera progressiva, en atenció a la particular situació 
sociolingüística.

El valencià i el castellà són declarades llengües obligatòries en els plans d’en-
senyament dels nivells no universitaris, i hom mirarà que els escolars reben els 
primers ensenyaments en la llengua habitual i que els alumnes assolesquen un co-
neixement oral i escrit d’ambdues llengües en nivells d’igualtat. S’estableix també 
que el professorat haurà de conèixer ambdues llengües oficials, amb previsió de 
l’adaptació dels plans d’estudis per a la capacitat deguda.

Això no obstant, des de la consciència que l’aplicació inflexible i immediata de 
l’obligatorietat de l’ensenyament del valencià a tot l’àmbit de la Comunitat Valen-
ciana podria, per tractar d’esmenar una injustícia històrica, causar-ne una altra, atesa 
la situació lingüística present, el capítol segon d’aquest títol regula les excepcions 
a contemplar en l’aplicació esmentada. Així, s’hi preveu la supressió de l’obligato-
rietat de l’ensenyament del valencià quant als territoris valencianoparlants, en les 
circumstàncies justificades que s’estableixen, com en els castellanoparlants en els 
quals la incorporació progressiva del valencià a l’ensenyament ve acompanyada de 
la facultat de pares i tutors d’alumnes per a obtenir voluntàriament per a aquests 
l’exempció de l’ensenyament.

D’aquesta manera, la llei, des del més absolut respecte als drets d’aquells ciuta-
dans la llengua habitual dels quals és el castellà, facilita l’extensió del coneixement 
del valencià a tota la nostra societat, sense distincions, ja que la llengua valenciana 
és part substancial del patrimoni cultural de tota la nostra societat, i la recuperació 
i extensió del seu ús com un dels factors de retrobament de la nostra identitat de 
poble, ens pertoca també a tots els valencians, independentment de la llengua ha-
bitual de cadascú.

VIII

Al títol tercer es reconeix el dret que tots els ciutadans tenen de ser informats pels 
mitjans de comunicació social, tant en valencià com en castellà i a utilitzar indistinta-
ment ambdues llengües quan hagen d’usar-los, i s’atribueix al Consell la promoció i 
la utilització del valencià en aquests mitjans, vetlant per una adequada presència del 
valencià en aquells dependents de la Generalitat.
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IX

El títol quart contempla l’actuació dels poders públics en el foment de la utilitza-
ció del valencià en les activitats administratives i el seu coneixement pels funcionaris i 
empleats públics. Es preveu la possibilitat de bonificacions fiscals als actes i manifes-
tacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió del valencià. Es contempla la 
concertació d’acords amb l’administració de justícia per a la utilització del valencià als 
jutjats i tribunals, i amb l’administració de l’Estat per a l’ús en els registres no subjectes a 
competència de la Generalitat Valenciana. Hom atribueix al govern valencià la direcció 
tècnica i la coordinació del procés d’aplicació de la Llei d’ús i ensenyament del valencià.

X

El títol cinquè conté la determinació dels territoris predominantment valenciano-
parlants i castellanoparlants, a l’efecte d’aplicació de la llei, sense perjudici que es 
puga procedir-ne a la revisió i sense que siga obstacle perquè qualsevol ciutadà de 
la nostra comunitat puga fer efectiu el dret a conèixer i usar el valencià.

Per a la inclusió dels termes municipals en cada zona lingüística s’ha pres com a 
base el mapa i la relació de poblacions confeccionats per l’Institut de Filologia Valen-
ciana de la Universitat Literària de València, i de la Universitat d’Alacant.

XI

En les disposicions transitòries s’estableix el termini de tres anys perquè en les 
distintes àrees de l’administració valenciana es duguen a terme les disposicions 
d’aquesta llei, acceptant els terminis establerts en els pactes a convenir amb les 
altres àrees de l’administració. També es contempla el pas de la situació actual a la 
que derivarà de l’aplicació de la llei respecte al professorat en formació i en actiu.

La llei conté, també, una disposició derogatòria i una altra de final que autoritza 
el govern valencià a desplegar reglamentàriament l’aplicació de la llei i estableix la 
data inicial de l’entrada en vigor.

TÍTOL PRELIMINAR
Principis generals

Article 1
1. La present llei té per objecte genèric complir i desplegar l’article 7 de l’Estatut 

d’autonomia quan regula l’ús normal i oficial del valencià a tots els àmbits de la con-
vivència social, així com el seu ensenyament.

2. Per això, són objectius específics de la present llei els següents:
a) Fer efectiu els drets de tots els ciutadans a conèixer i usar el valencià.
b) Protegir la seua recuperació i garantir l’ús normal i oficial.
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c) Regular els criteris d’aplicació del valencià a l’administració, mitjans de comu-
nicació social i ensenyament.
d) Delimitar els territoris en els quals predomine l’ús del valencià i del castellà.
e) Garantir, d’acord amb principis de gradualitat i voluntarietat, el coneixement 
i ús del valencià a tot l’àmbit territorial de la comunitat.

Article 2
El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, tots 

els ciutadans tenen dret a conèixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit tant en les rela-
cions privades com en les relacions amb les instàncies públiques.

Article 3
Sense perjudici de les excepcions regulades en aquesta llei, l’ús del valencià pels 

ciutadans en les relacions tant públiques com privades, produeix plens efectes jurídics, 
igual com si emprassen el castellà, sense que puga derivar-se de l’exercici del dret a 
expressar-se en valencià qualsevol forma de discriminació o exigència de traducció.

Article 4
En cap cas ningú no podrà ser discriminat pel fet d’usar qualsevol de les dues 

llengües oficials.

Article 5
L’administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació 

de ciutadans o activitats pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials, així 
com per a garantir l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

Article 6
Els ciutadans tenen el dret a obtenir dels jutges i tribunals protecció del dret a usar 

la seua llengua, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

TÍTOL I
De l’ús del valencià

CAPÍTOL I
De l’ús oficial

Article 7
1. El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la 

Generalitat i de la seua administració pública, de l’administració local i de les altres 
corporacions i institucions públiques dependents d’aquelles.

2. El valencià i el castellà són llengües oficials a la Comunitat Valenciana i, com a 
tals, llur utilització per l’administració es farà en la forma regulada per la llei.
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Article 8
Les lleis que aproven les Corts Valencianes seran redactades i publicades en amb-

dues llengües.

Article 9
1. Seran vàlides i amb plena eficàcia jurídica totes les actuacions administratives 

realitzades en valencià a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. Tindran eficàcia jurídica els documents redactats en valencià, en els quals es 

manifeste l’activitat administrativa, així com els impresos i formularis emprats per les 
administracions públiques en llur actuació.

Article 10
Al territori de la Comunitat Valenciana, tots els ciutadans tenen el dret a adreçar-se i re-

lacionar-se amb la Generalitat, amb els ens locals i altres de caràcter públic, en valencià.

Article 11
1. En les actuacions administratives iniciades a instància de part, i en les que ha-

vent d’altres interessats així ho sol·licitassen, l’administració actuant haurà de comu-
nicar-los tot allò que els efecte en la llengua oficial que demanen, qualsevol que fos 
la llengua oficial en què s’hagués iniciat.

2. De la mateixa manera, qualsevol que siga la llengua oficial usada, als expe-
dients iniciats d’ofici, les comunicacions i altres actuacions es faran en la llengua 
indicada pels interessats.

Article 12
1. D’acord amb el que disposa la present llei, tots els ciutadans tenen el dret de 

poder adreçar-se a l’administració de justícia en la llengua oficial que creguen con-
venient d’usar, sense que se’ls puga exigir cap mena de traducció i sense que se’n 
puga seguir retard o demora en la tramitació de llurs pretensions.

2. Totes les actuacions, documents i escrits, realitzats o redactats en valencià da-
vant els tribunals de justícia i les que aquests duguen a terme en la mateixa llengua, 
tenen plena validesa i eficàcia.

Article 13
1. La redacció de tots els documents públics es farà en valencià o en castellà a 

indicació de l’atorgant i, si en són més, en la que elegiran de comú acord.
2. En tot cas, es redactaran en castellà les còpies o certificats dels documents que 

hagen de tenir efecte fora del territori de la Comunitat Valenciana.
3. En la resta de casos, les còpies i certificacions seran lliurades en la llengua sol·li-

citada per l’interessat o requeridor, i els notaris i altres fedataris públics hauran de 
traduir, quan s’escaiga, les matrius i els originals. En qualsevol cas, sempre es podran 
fer en les dues llengües.
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Article 14
Els assentaments que s’hagen de realitzar a qualsevol registre públic es faran en 

la llengua oficial sol·licitada per l’interessat o els interessats de comú acord. Si no 
se sol·licitara cap llengua en particular, es farà en la que s’haja declarat, atorgat o 
redactat el document a assentar.

Article 15
1. Correspon al Consell de la Generalitat Valenciana, d’acord amb els procediments 

legals establerts, determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de pobla-
ció, accidents geogràfics, vies de comunicació interurbanes i topònims de la Comunitat 
Valenciana. El nom de les vies urbanes serà determinat pels ajuntaments corresponents.

2. Les denominacions adoptades pel Consell, d’acord amb el que es disposa al 
número anterior, seran les legals a tots els efectes i es procedirà a la retolació pública 
acordada en la forma en què reglamentàriament es determine, amb el respecte de-
gut a les normes internacionals subscrites per l’Estat en aquesta matèria.

3. Els municipis que tinguen denominació en les dues llengües de la comunitat 
faran constar el seu nom en ambdues.

4. Les denominacions adoptades pel Consell, a tenor de l’apartat 1, i en la mesura 
que ho permeta el nom oficial, es retolaran en les dues llengües oficials.

Article 16
Les empreses de caràcter públic, així com els serveis públics directament depen-

dents de l’administració, han de garantir que els empleats que tenen relació directa 
amb el públic tinguen el coneixement suficient del valencià per a atendre amb nor-
malitat el servei que els és encomanat.

CAPÍTOL II
De l’ús normal

Article 17
Tots els ciutadans tenen el dret a expressar-se en valencià en qualsevol reunió, 

així com a desplegar en valencià llurs activitats professionals, mercantils, laborals, 
sindicals, polítiques, religioses, recreatives i artístiques.

TÍTOL II
Del valencià a l’ensenyament

CAPÍTOL I
De l’aplicació del valencià a l’ensenyament

Article 18
1. La incorporació del valencià a l’ensenyament és obligatòria en tots els nivells 

educatius. Als territoris castellanoparlants que es detallen al títol cinquè, la incorpo-
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ració esmentada s’hi farà de forma progressiva, atenent la situació sociolingüística 
particular, de la manera que reglamentàriament siga determinada.

2. El Consell vetlarà perquè la incorporació del valencià s’efectue de forma com-
prensiva amb les diferències i nivells en el coneixement i ús del valencià avui exis-
tents, i la superació dels quals és un dels objectius més importants d’aquesta llei.

3. El valencià i el castellà són llengües obligatòries als plans d’ensenyament dels 
nivells no universitaris, tret de l’excepció feta al punt 1.

Article 19
1. Hom procurarà, en la mesura de les possibilitats organitzatives dels centres, que 

tots els escolars reben els primers ensenyaments en llur llengua habitual, valencià o 
castellà.

2. Això no obstant, i sense perjudici de les excepcions regulades a l’article 24, al final 
dels cicles en què es declara obligatòria la incorporació del valencià a l’ensenyament, i 
qualsevol que haja estat la llengua habitual en iniciar els estudis, els alumnes han d’es-
tar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà.

Article 20
L’administració prendrà les mesures que calguen per a impedir la discriminació 

dels alumnes per raó de la llengua que els siga habitual.

Article 21
Haurà d’incloure’s obligatòriament l’ensenyament del valencià als programes 

d’educació permanent d’adults.

Article 22
Als ensenyaments especialitzats, en els programes dels quals s’ensenye llengua, 

haurà d’incloure’s obligatòriament l’ensenyament del valencià.
 

Article 23
1. Atesa la cooficialitat del valencià i del castellà, els professors han de conèixer 

les dues llengües.
2. Els professors que quan entre en vigor aquesta llei no tinguen un coneixement 

suficient del valencià seran capacitats progressivament mitjançant una política de 
voluntarietat, gradualitat i promoció professional.

3. El Consell de la Generalitat Valenciana haurà de procurar que en els plans d’es-
tudis de les universitats i centres de formació del professorat s’incloga el valencià 
com a assignatura, i de manera especial en aquests últims centres de manera que 
tots els professors, al final de la seua formació, tinguen un coneixement del valencià 
en els nivells oral i escrit en igualtat amb el que posseesquen del castellà. I tot això 
sense perjudici del que estableix la legislació general sobre la matèria.
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4. La reglamentació reguladora de l’accés del professorat als centres públics i 
privats establirà el sistema perquè tots els professors de nou ingrés posseesquen les 
condicions fixades al número 1 d’aquest article.

CAPÍTOL II
De les excepcions

Article 24
1. L’obligatorietat d’aplicar el valencià a l’ensenyament en els territoris assenyalats 

com de predomini valencianoparlant al títol cinquè, restarà sense efecte de manera 
individual quan els pares o tutors que ho sol·liciten acrediten fefaentment residència 
temporal en aquest territori i expressen, en formalitzar la inscripció, el desig que els 
seus fills o tutelats siguen eximits de l’ensenyament del valencià.

2. El Consell de la Generalitat Valenciana introduirà progressivament l’ensenya-
ment del valencià als territoris de predomini lingüístic castellà detallats al títol cin-
què, i afavorirà totes les iniciatives públiques i privades que contribuesquen a la 
finalitat esmentada. Tot açò, sense perjudici que els pares o tutors residents a les 
zones susdites puguen obtenir l’exempció de l’ensenyament del valencià per a llurs 
fills i tutelats, quan així ho sol·liciten en formalitzar-ne la inscripció.

 

TÍTOL III
De l’ús del valencià als mitjans  de comunicació social

Article 25
1. El Consell de la Generalitat Valenciana vetlarà perquè el valencià tinga una ade-

quada presència a les emissores de ràdio i televisió i altres mitjans de comunicació 
gestionats per la Generalitat Valenciana, o sobre els quals aquesta llei tinga compe-
tència, d’acord amb el que disposa la present llei.

2. Impulsarà l’ús del valencià a les emissores de ràdio i televisió.
3. Fomentarà quantes manifestacions culturals i artístiques es realitzen en les dues 

llengües, tot rebent consideració especial les desenvolupades en valencià. 
4. La Generalitat Valenciana recolzarà quantes accions vagen encaminades a l’edi-

ció, desenvolupament i promoció del llibre valencià, i tot això sense menyscabar la 
llengua utilitzada, però amb un tractament específic als impresos en valencià.

Article 26
1. Tots els ciutadans tenen el dret de ser informats pels mitjans socials de comuni-

cació, tant en valencià com en castellà.
2. De la mateixa manera, en l’accés dels ciutadans als mitjans de comunicació 

social en els termes establerts per la legislació, tindran dret a utilitzar el valencià, oral 
i escrit, en condicions d’igualtat amb el castellà.
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TÍTOL IV
De l’actuació dels poders públics

Article 27
El Consell de la Generalitat Valenciana, mitjançant disposicions reglamentàries, fomentarà 

l’ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents d’aquesta.

Article 28
De la mateixa manera hauran de procedir els ens públics d’acord amb els principis 

i excepcions determinats per la present llei.

Article 29
El Consell de la Generalitat Valenciana propiciarà l’ensenyament del valencià als fun-

cionaris i empleats públics dependents d’aquesta, de l’administració local i de la central 
en els termes que amb aquesta s’acorda, segons principis de gradualitat i voluntarietat.

Article 30
1. La Generalitat Valenciana i les corporacions locals podran exceptuar i bonificar respecte 

d’obligacions fiscals els actes i manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió 
de la cultura valenciana, amb una consideració especial a les que comporten l’ús del valencià.

2. A les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions i funcions públi-
ques, la Generalitat Valenciana i les corporacions locals, en l’àmbit de les respectives 
competències, valoraran el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se les 
funcions públiques d’acord amb els principis d’ús del valencià, previstos en aquesta llei.

3. Els poders públics valencians, a l’efecte de l’apartat anterior, assenyalaran els 
llocs per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.

4. Els impresos, formularis i models oficials que hagen d’utilitzar els poders públics 
a la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe.

Article 31
El govern valencià realitzarà amb l’administració de justícia els acords necessaris 

per a fer efectiu l’ús del valencià als jutjats i tribunals.

Article 32
Semblantment, i a l’efecte de normalitzar l’ús del valencià als registres públics no 

subjectes a competència de la Generalitat Valenciana, aquesta promourà amb els 
òrgans competents els acords pertinents.

Article 33
El poders públics valencians fomentaran en l’àmbit de la seua competència i 

d’acord amb el que disposa aquesta llei, l’ús del valencià a les activitats professio-
nals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.
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Article 34
El govern valencià assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés d’ús i en-

senyament del valencià assessorant totes les administracions públiques i particulars, 
i prenent les mesures que calguen per fomentar l’ús i l’extensió del valencià.

TÍTOL V
Dels territoris predominantment valencianoparlants i castellanoparlants4

Article 35
Als efectes regulats per aquesta llei i atenent criteris històrics, es declaren termes 

municipals de predomini lingüístic valencià els següents:
1. Província d’Alacant: Agost, Agres, Aigües, Alacant, Alcalalí, Alcoi, Alcoleja, Al-

cosser, Alfafara, l’Alfàs del Pi, Algueña, Almudaina, l’Alqueria d’Asnar, Altea, l’Atzúbia, 
Balones, Banyeres de Mariola, Benasau, Beneixama, Beniarbeig, Beniardà, Beniarrés, 
Benidoleig, Benidorm, Benifallim, Benifato, Benigembla, Benilloba, Benillup, Beni-
mantell, Benimarfull, Benimassot, Benimeli, Benissa, Biar, Bolulla, Busot, Callosa d’en 
Sarrià, Calp, el Camp de Mirra, el Campello, Cañada, Castalla, Castell de Castells, el 
Castell de Guadalest, Cocentaina, Confrides, Crevillent, Dénia, Elx, Fageca, Famorca, 
Finestrat, Fondó de les Neus, Gaianes, Gata de Gorgos, Gorga, Guardamar del Segu-
ra, Hondón de los Frailes, Ibi, La Nucia, Llíber, Millena, Monòver, Murla, Muro de Alcoy, 
Mutxamel, Novelda, Ondara, Onil, Orba, l’Orxa, Orxeta, Parcent, Pedreguer, Pego, 
Penàguila, Petrer, el Pinós, Planes, el Poble Nou de Benitatxell, els Poblets, Polop, 
Quatretondeta, el Ràfol d’Almúnia, Relleu, la Romana, Sagra, Sanet y Negrals, Sant 
Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, Sella, Senija, Tàrbena, Teulada, 
Tibi, Tollos, Tormos, la Torre de les Maçanes, la Vall d’Alcalà, la Vall d’Ebo, la Vall de 
Gallinera, la Vall de Laguar, el Verger, la Vila Joiosa, Xàbia, Xaló, Xixona.

2. Província de Castelló:5 Aín, Albocàsser, Alcalà de Xivert, l’Alcora, Alcudia de Veo, 
pel que fa al seu nucli valencianoparlant, Alfondeguilla, Almassora, Almenara, les Alque-
ries, Ares del Maestrat, Artana, Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Benassal, Benicarló, 
Benicàssim, Benlloc, Betxí, Borriana, Borriol, Cabanes, Càlig, Canet lo Roig, Castell de 
Cabres, Castellfort, Castelló de la Plana, Catí, Cervera del Maestre, Cinctorres, Costur, les 
Coves de Vinromà, Culla, Eslida, Figueroles, Forcall, Herbés, la Jana, la Llosa, Llucena, 
la Mata de Morella, Moncofa, Morella, Nules, Onda, Orpesa, Palanques, Peníscola, la 

4 Les denominacions i l'ordenació alfabètica s’han adaptat a la toponímia oficial vigent actualment.

5 A la província de Castelló, en l'àmbit territorial del predomini lingüístic valencià, des de l'aprovació de la llei s'han 
creat els municipis següents:

- Les Alqueries, creat per Decret 99/1985, de 25 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, per segregació d'una 
part del terme municipal de Vila-real.

- Sant Joan de Moró, creat per Decret 201/1990, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat, per segregació de 
part del terme municipal de Vilafamés.
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Pobla de Benifassà, la Pobla Tornesa, Portell de Morella, Ribesalbes, Rossell, la Salzade-
lla, San Rafael del Río, Sant Joan de Moró, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de 
Pulpis, la Serratella, Sierra Engarcerán, Suera, Tales, Tírig, Todolella, la Torre d’en Besora, 
la Torre d’en Doménec, Torreblanca, Traiguera, les Useres, Vall d’Alba, la Vall d’Uixó, 
Vallibona, Vila-real, Vilafamés, Vilafranca, Vilanova d’Alcolea, la Vilavella, Vilar de Canes, 
Villores, Vinaròs, Vistabella del Maestrat, Xert, Xilxes, Xodos, Zorita del Maestrazgo.

3. Província de València:6 Ador, Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Alaquàs, Albai-
da, Albal, Albalat de la Ribera, Albalat dels Sorells, Albalat dels Tarongers, Alberic, Alboraia, 
Albuixech, Alcàntera de Xúquer, Alcàsser, l’Alcúdia, l’Alcúdia de Crespins, Aldaia, Alfafar, Alfara 
de la Baronia, Alfara del Patriarca, Alfarp, Alfarrasí, Alfauir, Algar de Palancia, Algemesí, Algímia 
d’Alfara, Alginet, Almàssera, Almiserà, Almoines, Almussafes, l’Alqueria de la Comtessa, Alzira, 
Antella, Atzeneta d’Albaida, Barx, Barxeta, Bèlgida, Bellreguard, Bellús, Benaguasil, Benavites, 
Beneixida, Benetússer, Beniarjó, Beniatjar, Benicolet, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benifairó de 
les Valls, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benigànim, Benimodo, Benimuslem, Beniparrell, 
Benirredrà, Benissanó, Benissoda, Benissuera, Bétera, Bocairent, Bonrepòs i Mirambell, Bufali, 
Burjassot, Canals, Canet d’en Berenguer, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Carrícola, Casinos, Cas-
telló, Castelló de Rugat, Castellonet de la Conquesta, Catadau, Catarroja, Cerdà, Corbera, 
Cotes, Cullera, Daimús, l’Eliana, Emperador, l’Énova, Estivella, Estubeny, Faura, Favara, Foios, la 
Font de la Figuera, la Font d’en Carròs, Fontanars dels Alforins, Fortaleny, Gandia, Gavarda, el 
Genovés, Gilet, Godella, la Granja de la Costera, Guadasséquies, Guadassuar, Guardamar de 
la Safor, Llanera de Ranes, Llaurí, Llíria, Llocnou de la Corona, Llocnou de Sant Jeroni, Llocnou 
d’en Fenollet, Llombai, la Llosa de Ranes, Llutxent, Manises, Manuel, Massalavés, Massalfassar, 
Massamagrell, Massanassa, Meliana, Miramar, Mislata, Moixent, Moncada, Montaverner, Mon-
tesa, Montitxelvo, Montroi, Montserrat, Museros, Nàquera, Novetlè, Oliva, l’Olleria, Olocau, 
Ontinyent, Otos, Paiporta, Palma de Gandía, Palmera, el Palomar, Paterna, Petrés, Picanya, 
Picassent, Piles, Pinet, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, la Pobla del Duc, la Pobla 
Llarga, Polinyà de Xúquer, Potries, Puçol, el Puig de Santa Maria, Quart de les Valls, Quart de 
Poblet, Quartell, Quatretonda, Rafelbunyol, Rafelcofer, Rafelguaraf, Ráfol de Salem, Real, el 
Real de Gandia, Riba-roja de Túria, Riola, Rocafort, Rotglà i Corberà, Ròtova, Rugat, Sagunt, 
Salem, Sant Joanet, Sedaví, Segart, Sellent, Sempere, Senyera, Serra, Silla, Simat de la Valldig-
na, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna, Terrateig, Torrella, 
Torrent, Torres Torres, Turís, València, Vallada, Vallés, Vilallonga, Vilamarxant, Vinalesa, Xàtiva, 
Xeraco, Xeresa, Xirivella.

6 A la província de València, en l'àmbit territorial del predomini lingüístic valencià, des de l'aprovació de la llei s'han 
creat els municipis següents:

- Benicull de Xúquer, creat per Decret 153/2003, de 29 d'agost, del Consell de la Generalitat, per segregació de part 
del terme municipal de Polinyà de Xúquer.

- Emperador no figura en la relació original de la llei perquè en el moment en què es va aprovar la llei havia sigut 
incorporat al municipi de Museros (Reial decret 581/1978, de 2 de març). No obstant això, la Sentència del Tribunal 
Suprem de 30 de març de 1984 va anul·lar el Reial decret d'incorporació. Vegeu Ordre de 18 de setembre de 1984, de 
la Conselleria de Governació (DOGV núm. 207, de 29/11/1984).
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Article 36
Als efectes regulats per la present llei són declarats termes municipals de predo-

mini lingüístic castellà els següents:
1. Província d’Alacant:7 Albatera, Algorfa, Almoradí, Aspe, Benejúzar, Benferri, Be-

nijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, 
Elda, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Jacarilla, Los Montesinos, Mon-
forte del Cid, Orihuela, Pilar de la Horadada, Puebla de Rocamora, Rafal, Redován, 
Rojales, Salinas, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Sax, Torrevieja, 
Villena.

2. Província de Castelló: Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Arañuel, Arge-
lita, Ayódar, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Castillo de Villamalefa, 
Caudiel, Cirat, Cortes de Arenoso, Chóvar, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuen-
tes de Ayódar, Gaibiel, Gátova,8 Geldo, Higueras, Jérica, Ludiente, Matet, Montán, 
Montanejos, Navajas, Olocau del Rey, Pavías, Pina de Montalgrao, Puebla de Are-
noso, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Toga, Torás, El Toro, Torral-
ba del Pinar, Torrechiva, Vall de Almonacid, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, 
Villanueva de Viver, Viver, Zucaina.

3. Província de València:9 Ademuz, Alborache, Alcublas, Alpuente, Andilla, Anna, 
Aras de los Olmos, Ayora, Benagéber, Bicorp, Bolbaite, Bugarra, Buñol, Calles, Cam-
porrobles, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Caudete de las Fuentes, Cofren-
tes, Cortes de Pallás, Chelva, Chella, Chera, Cheste, Chiva, Chulilla, Domeño, Dos 
Aguas, Enguera, Fuenterrobles, Gestalgar, Godelleta, Higueruelas, Jalance, Jarafuel, 
Loriguilla, Losa del Obispo, Macastre, Marines, Millares, Navarrés, Pedralba, Puebla 
de San Miguel, Quesa, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Sot de Chera, Teresa de 
Cofrentes, Titaguas, Torrebaja, Tous, Tuéjar, Utiel, Vallanca, Venta del Moro, Villar del 
Arzobispo, Villargordo del Cabriel, Yátova, La Yesa i Zarra.

7 A la província d'Alacant, en l'àmbit territorial del predomini lingüístic castellà, des de l'aprovació de la Llei s'han 
creat els següents municipis:

- Los Montesinos, creat per Decret 140/1990, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, per segregació de part del 
terme municipal d'Almoradí.

- Pilar de la Horadada, creat per Decret 100/1986, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, per segregació de part 
del terme municipal d'Orihuela.

- San Isidro, creat per Decret 41/1993, de 22 de març, del Govern Valencià, per segregació de part del terme municipal 
d'Albatera.

8 Actualment, el municipi de Gátova forma part de la província de València, en virtut de la Llei orgànica 15/1995, de 27 
de desembre, sobre alteració dels límits provincials consistent en la segregació del municipi de Gátova de la província 
de Castelló i la seua agregació a la de València.

9 En la província de València, en l’àmbit territorial del predomini lingüístic castellà, des de l’aprovació de la Llei s’ha 
creat el municipi de San Antonio de Benagéber, en virtut del Decret 147/1997, de 8 d'abril, del Govern Valencia, per 
segregació de part del terme municipal de Paterna. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua considera aquest municipi 
com de predomini lingüístic castellà, segons el document “Denominació dels municipis valencians” actualitzat a 2 de 
març de 2021.

Així mateix, en la província de València, en l’àmbit de predomini lingüístic castellà cal incloure Gátova (vg. nota 8).
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Article 37
1. La declaració efectuada als articles anteriors no obstarà per a l’actuació institu-

cional del Consell de la Generalitat Valenciana per tal d’assolir que l’ús i l’ensenya-
ment del valencià regulats per aquesta llei siguen portats a terme i especialment per 
a assolir el dret efectiu que tots els ciutadans tenen a conèixer-lo i usar-lo.

2. La declaració efectuada als articles anteriors podrà ser revisada en funció de 
l’aplicació de la present llei.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
L’ús i ensenyament del valencià regulats a la present llei, pel que fa a l’administra-
ció de la Generalitat Valenciana, administració local, entitats i institucions depen-
dents d’aquestes i altres serveis públics als quals fa referència la llei, hauran de 
realitzar-se en un termini de tres anys.

Pel que fa a l’administració de l’Estat a la Comunitat Valenciana, així com a 
l’administració de justícia, s’atindrà als acords que convinguen el Consell de la 
Generalitat Valenciana i els organismes competents, sense perjudici de la regula-
ció legal de caràcter estatal que sobre l’ús de les distintes llengües oficials puga 
establir-se per a les esmentades esferes de l’administració.

Segona
Per tal que els alumnes que actualment cursen estudis als centres de formació 
del professorat i mentre els centres no adapten els plans d’estudi al que disposa 
aquesta llei, el Consell de la Generalitat Valenciana, reglamentàriament, prendrà 
les mesures que calguen per assegurar que els alumnes, en finalitzar els estudis, 
hagen adquirit un coneixement suficient del valencià.

Tercera
A l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Consell de la Generalitat Valenciana organit-
zarà els cursos corresponents per tal que els professors en actiu en aquell moment, 
siga quin siga el nivell educatiu de l’ensenyament, assolesquen el més aviat possi-
ble la suficient capacitació en valencià.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les normes d’igual o inferior rang que s’oposen al que 
estableix la present llei.



LLEIS POLÍTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

§12 Ús i ensenyament del valencià 

212

DISPOSICIONS FINALS

Primera
S’autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana a l’adopció de quantes disposi-
cions reglamentàries calguen per a l’aplicació i desplegament del que es disposa 
en aquesta llei.

Segona
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana.



213

Llei 8/1984, de 4 de desembre, per la qual es regulen els símbols 
de la Comunitat Valenciana i el seu ús

PREÀMBUL

L’article 5.é1 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que la 
bandera és la tradicional Senyera composta de quatre barres roges sobre fons groc, 
coronades sobre franja blava vora el pal, i preveu que per llei de les Corts Valencia-
nes es podrà determinar la simbologia heràldica pròpia de la Comunitat Valenciana.

La present llei desplega normativament aquest precepte estatutari mitjançant l’es-
tabliment de la simbologia heràldica que identifica culturalment i històrica la Comu-
nitat Valenciana i la Generalitat com a conjunt de les institucions.

Els símbols de la Comunitat Valenciana han de ser nexe d’unió per a tots els qui 
gaudim de la condició de valencians i per això s’ha recuperat institucionalment la 
simbologia que ha esdevingut l’emblema representatiu del nostre territori al llarg 
de la historia.

Aquesta llei el fixa les característiques formals dels símbols, la utilització per part de 
les autoritats de la Comunitat Valenciana, la ubicació en els edificis públics i també en 
els documents, les situacions i els actes que requeresquen la seua presència, i regula 
alhora la relació de preeminència que guarda respecte dels altres símbols institucionals.

Aquesta norma pretén, doncs, que els símbols de la Comunitat Valenciana formen 
part de la vida ciutadana i presidesquen conjuntament amb la bandera d’Espanya, 
d’acord amb la Llei, tots els actes públics i, principalment, aquells que tinguen espe-
cials característiques de solemnitat.

TÍTOL PRELIMINAR
Dels símbols de la Comunitat Valenciana

Article 1.r

Els símbols de la Comunitat Valenciana són la bandera de la Comunitat Valenciana, 
l’himne oficial, l’emblema i l’estendard de la Generalitat Valenciana.

TÍTOL I
De la bandera

Article 2.n

La bandera de la Comunitat Valenciana és la tradicional Senyera composta per 
quatre barres roges sobre fons groc, coronades sobre franja blava vora el pal.

1 Actual article quart del vigent Estatut d’autonomia, després de la reforma aprovada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril.
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TÍTOL II
De l’himne oficial

Article 3.r

L’himne oficial de la Comunitat Valenciana és l’himne de l’Exposició Regional de 1909, 
aprovat pels alcaldes dels Molt Il·lustres Ajuntaments d’Alacant, Castelló i València en 
maig de 1925.

L’himne oficial de la Comunitat Valenciana està constituït per la música, obra d’En 
Josep Serrano Simeón, i per la lletra composta per En Maximilià Thous Orts, el con-
tingut de la qual és adjunt en la partitura que figura con a annex I de la present llei.

L’himne oficial de la Comunitat Valenciana podrà ser interpretat indistintament 
en castellà o en valencià. El text de la versió en valencià, obra també de Maximilià 
Thous, s’adjunta com a annex II de la present llei.

Article 4.t

En els actes solemnes que se celebren al territori de la Comunitat Valenciana l’him-
ne oficial serà interpretat conjuntament amb l’himne nacional, al qual precedirà en 
l’ordre d’interpretació.

Article 5.é

En els actes oficials de la Generalitat Valenciana podrà interpretar-se l’himne de la 
Comunitat. Per via de reglament s’establiran els actes en els quals serà obligatòria o 
potestativa la interpretació de l’himne oficial.

TÍTOL III
De l’emblema

Article 6.é

1. L’emblema de la Generalitat Valenciana és constituït per l’heràldica del Rei Pere 
el Cerimoniós, representativa de l’històric Regne de València, tal i com tot seguit es 
blasona:

1.1. Escut: inclinat a la destra, d’or, amb quatre pals de gules.
1.2. Timbre: Elm d’argent coronat, mantellet que en penja d’atzur, amb una creu 
patent curvilínia i fixada amb punta agusada d’argent, folrat de gules; per cime-
ra, un drac naixent d’or alat, linguat de gules i dentat d’argent.

2. El disseny lineal del model oficial de l’emblema és el que figura en l’annex III 
d’aquesta llei.

3. Tot allò que faça referència a la impressió, encunyament, estampació, reproduc-
ció, utilització i ús de l’emblema o símbol de la Generalitat Valenciana, serà desple-
gat per les oportunes normes reglamentàries.
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TÍTOL IV
De l’estendard

Article 7.é

L’estendard de la Generalitat Valenciana estarà constituït per l’emblema descrit a 
l’article 6.é d’aquesta llei, sobre fons carmesí tradicional voretat d’or. L’ús de l’esten-
dard serà exclusiu de la Generalitat Valenciana, i es podrà utilitzar simultàniament 
amb la Senyera tradicional de la Comunitat Valenciana.

TÍTOL V
De l’ús dels símbols

Article 8.é

La bandera de la Comunitat Valenciana haurà d’onejar a l’exterior, i ocupar lloc 
preferent en l’interior de tots els edificis públics i civils de l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana, sense perjudici de la preeminència de la bandera d’Espanya.

Article 9.é

Quan els ajuntaments, les diputacions o qualssevol de les altres corporacions pú-
bliques utilitzen les banderes pròpies, ho faran conjuntament amb la bandera d’Es-
panya i amb la bandera de la Comunitat Valenciana.

Article 10
1. Quan s’utilitze la bandera de la Comunitat Valenciana conjuntament amb la 

d’Espanya i amb la d’altres corporacions, correspondrà el lloc de preeminència i de 
màxim honor a la d’Espanya.

2. La bandera de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit territorial de la Comunitat, 
ocuparà el lloc següent en ordre de preferència i d’honor a la bandera d’Espanya.

Si el nombre de banderes que onegen juntes és senar, l’ensenya de la Comunitat 
Valenciana ocuparà el costat dret de la d’Espanya, és a dir, l’esquerre vist des de 
l’observador de la bandera d’Espanya.

Quan la ubicació permeta distints punts d’observació, la bandera d’Espanya en 
doblarà l’altura. Si el nombre de banderes que onegen juntes és parell, l’ensenya 
de la Comunitat Valenciana ocuparà el lloc dret de la bandera d’Espanya des de 
l’observador.

3. Les mides de la bandera de la Comunitat Valenciana i de l’estendard de la 
Generalitat Valenciana no podran ser més gros que les de la bandera d’Espanya, ni 
inferiors a les de les altres entitats quan onegen juntes.

Article 11
Les corporacions els símbols distintius de les quals coincidesquen amb els de la 

Comunitat Valenciana, podran seguir mantenint els símbols tradicionals.
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Article 12
El president de la Generalitat Valenciana, el de les Corts Valencianes i els conse-

llers de govern valencià, quan assistesquen als actes oficials, podran utilitzar com a 
guió l’estendard de la Generalitat Valenciana.

Article 13
Queda prohibida la utilització en la bandera de la Comunitat Valenciana i en l’estendard 

de la Generalitat Valenciana, dels símbols o les sigles dels partits polítics, sindicats, organit-
zacions empresarials i altres associacions o entitats privades corresponents amb els anteriors.

Article 14
Les autoritats, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, són obligades a corregir en 

l’acte les infraccions d’aquesta llei, tot establint la situació legal.

Article 15
Els ultratges i les ofenses a la bandera de la Comunitat Valenciana, a l’estendard de la 

Generalitat Valenciana i a l’himne seran castigats d’acord amb el que disposen les lleis.

Article 16
L’emblema de la Generalitat Valenciana haurà de figurar en:

1. Els edificis i establiments de la Generalitat Valenciana.
2. Qualsevol mitjà de difusió oficial de la comunitat autònoma en el qual es pu-
bliquen les lleis de les Corts Valencianes.
3. Els diplomes i títols de tota classe lliurats per la Generalitat Valenciana.
4. Els documents, impressos, segells i les capçaleres d’ús oficial de la Generalitat Valenciana.
5. Les publicacions oficials de la Generalitat Valenciana.
6. Els distintius utilitzats pel President de la Generalitat Valenciana, President de 
les Corts Valencianes, pels consellers del govern valencià, els diputats de les 
Corts Valencianes i les altres autoritats de la Generalitat Valenciana.
7. Els objectes d’ús oficial de caràcter representatiu.
8. En els altres casos establerts pel Consell de la Generalitat Valenciana per via de reglament.

Article 17
L’emblema de la Generalitat Valenciana no podrà utilitzar-se llevat dels supòsits 

establerts en l’article anterior.

Article 18
Aquesta llei no afectarà els escuts existents en edificis o monuments situats al territo-

ri de la comunitat autònoma, siguen de caràcter històrico-artístic sense estar declarats 
com a tals, formen part de l’ornament i decoració dels edificis o monuments d’una ma-
nera fixa de tal forma que no puguen separar-se d’ells sense trencament de la matèria 
o deteriorament de l’objecte.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

La utilització, dins de la seu de les Corts Valencianes, dels símbols regulats en aquesta 
llei es durà a terme d’acord amb el que determine el President de les Corts Valencianes.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

De conformitat amb l’article 11 d’aquesta llei, les Corts Valencianes podran usar 
també els emblemes de llurs tres braços tradicionals històrics.

Com a símbol de la inviolabilitat i autonomia de les Corts, aquestes tindran 
també la prerrogativa tradicional de col·locar, en el lloc en què se celebren les 
sessions, un porter amb maça d’argent, el qual dependrà del President.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

El govern valencià o Consell, per via reglamentària, dictarà les normes pertinents per 
a l’aprovació de la versió reduïda de la partitura instrumental de l’himne oficial de la 
Comunitat, i la qualificació dels actes oficials i solemnes a efectes de la present llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

En tot allò que no siga previst per la present llei, hom s’atindrà al que estableix la 
de 28 d’octubre de 1981, que regula l’ús de la bandera nacional.2

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

S’estableix un termini màxim de sis mesos, a partir de la publicació d’aquesta llei, 
per tal que les autoritats l’acomplesquen.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Aquesta llei entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

El govern valencià dictarà les disposicions reglamentàries que calga per al millor 
compliment de la present llei.

2 Llei 39/1981, de 28 d’octubre, per la qual es regula l’ús de la bandera d’Espanya i el d’altres banderes i ensenyes.
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ANNEX I3

Partitura

ANNEX II

HIMNE REGIONAL VALENCIÀ

Per a ofrenar nóves glóries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen
cántics d’amor, himnes de pau!
¡Pas a la Regió que
avança en marxa triomfal!
Per a Tú la Vega envía
la riquessa que atresóra,
i es la veu de l’aigua cántic d’alegría
acordat al ritme de guitarra mora...
Paladins de l’Art t’ofrenen
ses victories gegantines;
i als teus peus, Sultana, tons jardins extenen
un tapiç de murta i de roses fines.
Brindes fruites daurades
els paradisos de les riberes;
penjen les arracades
baix les arracades
de les palmeres...
Sóna la veu amada
i en potentíssim vibrant ressó,
notes de nóstra albada
canten les glóries de la Regió.
Valencians, en péu alcem-se.
Que nostra veu
la llum salude d’un sól novell.
Per a ofrenar nóves glóries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen
cántics d’amor, himnes de pau!

3 Vegeu DOGV núm. 211, de 13 de desembre de 1984, pàgs. 2.778-2.785.
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¡Flameje en l’aire
nóstra Senyera!
¡Glória a la Patria!
¡Vixca Valencia!
¡Vixca!
¡¡Vixca!!
¡¡¡Vixca!!!

MAXIMILIÀ THOUS
Valencia, día de San Jaume de 1930

ANNEX III

El disseny lineal del model oficial de l’emblema de la Generalitat Valenciana, al qual 
es refereix l’article 6.é d’aquesta llei, és el que a continuació s’insereix. 
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Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió 
i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat

 
 

PREÀMBUL

Les valencianes i els valencians fa temps que transiten un llarg camí per a dotar-se 
de mitjans de comunicació audiovisual públics a través dels quals contribuir a donar 
satisfacció no solament al dret constitucional a «expressar i difondre lliurement els 
pensaments, les idees i les opinions» i «comunicar o rebre lliurement informació ve-
raç per qualsevol mitjà de difusió», sinó també per a donar contingut al dret col·lec-
tiu al foment i la difusió de la llengua i la cultura pròpies.

Resulta inqüestionable que l’existència d’uns potents i rigorosos mitjans de comu-
nicació audiovisual de titularitat pública són essencials per a la conformació d’una 
opinió pública plural i responsable i un estímul per a la participació ciutadana en els 
assumptes públics, a més d’una eina de vertebració social i afirmació de la identitat 
i l’autonomia política de la nostra terra.

L’article 56 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Ge-
neralitat, en el marc de les normes bàsiques de l’Estat, la responsabilitat de «regular, 
crear i mantenir televisió, ràdio i altres mitjans de comunicació social, de caràcter 
públic, per al compliment de les seues finalitats».

L’aprovació de la Llei 7/1984, de 4 de juliol, de creació de l’Entitat Pública de Ra-
diotelevisió Valenciana, va suposar una fita històrica en el desenvolupament i la ver-
tebració de la realitat cultural, econòmica i social de la Comunitat Valenciana, com 
també un motor de desenvolupament de la indústria audiovisual valenciana, realitats 
que es van veure truncades amb l’abrupta desaparició d’aquest servei mitjançant 
l’aprovació de la Llei 4/2013, de 27 de novembre, de la Generalitat, de supressió de 
la prestació dels serveis d’àmbit autonòmic, així com de dissolució i liquidació de 
Radiotelevisió Valenciana, SAU, per la qual es va formalitzar la renúncia a la prestació 
del servei públic esmentat.

Refermar i consolidar el dret de les valencianes i els valencians a uns mitjans de co-
municació audiovisuals autonòmics públics de qualitat que siguen motor d’un potent 
sector audiovisual privat i d’una indústria cultural pròpia van ser alguns dels objectius 
que mobilitzaren la societat valenciana, que va subscriure la iniciativa legislativa po-
pular l’objecte de la qual era la «Proposició de llei del servei públic de radiotelevisió 
valenciana» presentada en les Corts Valencianes al desembre de 2014, després d’ha-
ver rebut el suport de quasi 90.000 signatures ciutadanes.

Uns mitjans de comunicació els òrgans de govern dels quals estaran fonamentats 
en la independència, en la presa de decisions i la pluralitat i la professionalització en 
la seua composició.
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El reconeixement del dret que es va concretar mitjançant l’aprovació de la Llei 12/2015, 
de 29 de desembre, per a la recuperació del servei públic de radiodifusió i televisió d’àm-
bit autonòmic, de titularitat de la Generalitat.

Aquest nou text legal dedicava la disposició addicional primera a la futura llei 
sobre el servei públic d’RTVV. En aquesta s’estableix que correspon a les Corts «en 
el termini màxim de sis mesos des de la presentació del primer informe de situació 
d’RTVV pels liquidadors, dictar la llei reguladora dels serveis de radiodifusió i televi-
sió de la Generalitat Valenciana».

Així mateix assenyala que «La nova llei haurà de nàixer dels treballs de la comissió 
parlamentària creada a aquest efecte, amb l’audiència o la consulta prèvies amb els 
representants dels usuaris dels mitjans audiovisuals, els representants dels extreba-
lladors d’RTVV, SAU, i dels empresaris del sector audiovisual i de les tecnologies de 
la informació i la comunicació, els representants dels diversos col·lectius del sector 
audiovisual que es considere oportú, i també les universitats, els experts i els centres 
d’innovació i recerca de la comunicació audiovisual».

Amb caràcter previ a l’elaboració d’aquest text legal s’ha desenvolupat una in-
tensa activitat d’escolta i diàleg amb experts i sectors directament afectats, la qual 
cosa ha facilitat el treball de la ponència creada a aquest efecte i la tramitació parla-
mentària de la proposició de llei, que ha incorporat també nombroses esmenes de 
participació ciutadana.

Aquesta llei obeeix a la necessitat de fer efectiu el dret dels valencians i les va-
lencianes a tenir mitjans de comunicació audiovisual propis alhora que formalitza el 
reconeixement a la funció social que en una societat democràtica satisfà l’existència 
d’un servei audiovisual de titularitat pública com a garantia dels drets de llibertat 
d’expressió, d’informació i comunicació, del dret a la pluralitat informativa i a l’elec-
ció de les fonts d’informació, reconeguts constitucionalment.

El text articulat consta d’un total de 51 articles, 7 disposicions addicionals, 10 dis-
posicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 2 disposicions finals, estructurats en 
5 títols. El títol I, dedicat a les disposicions de caràcter general, és on s’indica quin 
és el seu objecte, el contingut de servei públic i els principis que han d’observar-se 
en la prestació del servei públic, la utilització d’un mandat marc on s’establesquen 
els objectius generals de la funció de servei públic encomanats a la Corporació, la 
durada de la qual serà de sis anys, i un contracte programa que desenvoluparà cada 
tres anys el mandat marc. El títol II es dedica a la naturalesa i l’organització de la 
Corporació, on es distingeix l’existència d’un consell rector, un consell de la ciuta-
dania, un consell d’informatius i la direcció general. El títol III es destina a fixar els 
principis bàsics de la producció i la programació. El títol IV regula el règim econòmic 
i del personal, i en el títol V s’estableixen els instruments de control i seguiment de 
l’activitat de la Corporació i s’afegeixen al control parlamentari mecanismes de con-
trol econòmic, pressupostari i financer per la Sindicatura de Comptes i el control del 
Consell de la Generalitat.
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TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular la prestació del servei públic audiovisual de 

titularitat de la Generalitat, com també establir el règim jurídic de les entitats a les 
quals s’encomana la gestió directa d’aquest servei públic, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 56 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, i regular-ne el 
control parlamentari.

Article 2. El servei públic audiovisual
1. El servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat és un servei essencial 

d’interès econòmic general, necessari per a la vertebració i la cohesió territorial de la 
Comunitat Valenciana, com també per al manteniment de la nostra identitat com a po-
ble, la nostra cultura i la nostra llengua, que té per objecte satisfer les necessitats d’in-
formació, cultura, educació i entreteniment dels ciutadans i la societat de la Comunitat.

2. Els principis d’actuació del servei públic de ràdio i televisió són el pluralisme 
de la societat, la participació lliure de barreres de la comunicació, l’accés dels grups 
socials i polítics, incorporant-hi –com a elements essencials d’aquest servei públic– 
aquests i tots els altres valors constitucionals i estatutaris.

3. La igualtat de tractament i oportunitats entre dones i homes és un principi in-
formador de l’ordenament jurídic que ha de tenir-se en compte en la interpretació i 
aplicació d’aquesta llei.

Article 3. El contingut del servei públic
1. La funció de servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat ha de ga-

rantir la posada a disposició de la ciutadania valenciana, en obert i orientat a l’au-
diència, d’un conjunt de continguts audiovisuals, com també l’oferta addicional de 
serveis connexos o interactius, adequats al compliment dels principis expressats en 
l’article precedent en els termes que precise el contracte programa.

2. Aquesta funció comprèn la producció, edició i difusió de continguts per a canals 
de ràdio i televisió a través dels diferents sistemes de transmissió digital fixa o en 
mobilitat, com també per a la multidifusió a través d’Internet mitjançant diferents 
tecnologies o plataformes; fins i tot amb el desenvolupament de nous serveis conne-
xos o interactius susceptibles d’enriquir o completar l’oferta de continguts, amb pro-
gramacions diverses i equilibrades per a tota mena de públic, en una difusió oberta, 
de manera accessible i en valencià, que es completarà amb l’emissió multilingüe de 
les obres audiovisuals en castellà i anglés o, si escau, en versió original. En aquest 
supòsit, se’n garantirà el subtitulat al valencià i castellà.

3. Aquests continguts audiovisuals han de ser un instrument essencial per al fo-
ment de la creativitat i la producció de béns culturals de la nostra Comunitat i per al  
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desenvolupament de la societat de la informació i la comunicació per a aconseguir 
el foment de la nostra cultura mediàtica, que ha de dinamitzar i normalitzar la nostra 
llengua, la nostra identitat i la nostra diversitat cultural en el marc d’una nova societat 
del coneixement.

4. El servei públic també haurà de donar suport a l’acció de les diferents admi-
nistracions públiques en l’àmbit audiovisual i participarà en la generació i la difusió 
del conjunt de l’arxiu audiovisual de la Comunitat Valenciana, alhora que podrà in-
tegrar-se dins dels plans d’emergència i catàstrofes que establesquen els diferents 
àmbits territorials.

Article 4. Instruments per a la prestació del servei públic
1. Mitjançant la present llei es crea la Corporació Valenciana de Mitjans de Comu-

nicació (d’ara endavant la Corporació), que es constitueix com a una entitat pública 
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica per al compliment de les 
seues finalitats.

2. La Corporació s’integra en el sector públic instrumental de la Generalitat com 
una entitat de les contemplades a l’apartat a de l’article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 
de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions.

3. S’atribueix a la Corporació l’exercici de les competències que corresponen a la 
Generalitat, per al disseny i el desenvolupament de projectes, la generació de pro-
duccions i continguts i la prestació del servei públic audiovisual, amb l’oferta i la difu-
sió dels continguts a través de les actuals i noves tecnologies que puguen sorgir. Tot 
això, en els termes que es defineixen en aquesta llei i els que ha establert la normativa 
vigent, per a ser exercit directament per la Corporació mateixa o a través de la so-
cietat o les societats prestadores dels serveis de ràdio i televisió que en depenguen.

Article 5. Principis que cal observar en la prestació del servei públic
1. En l’exercici de la funció de servei públic, la Corporació i les societats presta-

dores dels serveis de ràdio i televisió, per a la gestió i la realització dels interessos 
generals que tenen encomanats, hauran de:

a) Garantir la generació de continguts informatius i la difusió d’informació ob-
jectiva, veraç, accessible i imparcial que s’haurà d’ajustar plenament al criteri 
d’independència professional i la pluralitat política, social, ideològica i territorial 
de la Comunitat Valenciana.
b) Facilitar el debat democràtic i la lliure expressió d’opinions; garantir la di-
ferència entre informacions i opinions, la identificació dels que sustenten aques-
tes últimes i la lliure expressió, en ambdós casos dins dels límits que estableix 
l’article 20.4 de la Constitució, com també desenvolupar procediments que ga-
rantesquen el dret de rèplica.
c) Promoure la participació plural i democràtica en les informacions i els contin-
guts mitjançant l’exercici del dret d’accés als mitjans.
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d) Garantir el principi d’igualtat efectiva entre homes i dones, com també vetlar 
per la transmissió d’una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i 
homes en la societat i promoure-la.
Adoptar, mitjançant l’autoregulació, codis de conducta tendents a transmetre el 
principi d’igualtat excloent continguts sexistes, especialment en la programació 
infantil i juvenil.
e) Promoure el principi d’igualtat efectiva entre homes i dones, que haurà 
d’informar, amb caràcter transversal, l’actuació de la Corporació Valenciana 
de Mitjans de Comunicació, que l’integrarà, de forma activa, en l’adopció i 
execució de les seues disposicions normatives, com també en la definició, el 
pressupost i l’execució del conjunt de les seues activitats.
f) Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els nomenaments i les 
designacions en els càrrecs de responsabilitat que li corresponguen, i vetlar perquè 
aquest principi es respecte en la resta de nomenaments dins de la Corporació.
g) Garantir el principi d’igualtat de drets per a les persones amb discapacitat, 
com també vetlar per la transmissió d’una imatge igualitària, plural i no estereo-
tipada d’aquestes en la societat, i promoure-la.
h) Promoure el principi d’igualtat de drets per a les persones amb discapacitat, 
que haurà d’informar, amb caràcter transversal, l’actuació de la Corporació Va-
lenciana de Mitjans de Comunicació, que l’integrarà, de forma activa, en l’adop-
ció i execució de les seues disposicions normatives, com també en la definició, 
el pressupost i l’execució del conjunt de les seues activitats.
i) Afavorir la convivència, el respecte, el diàleg i la cooperació entre les persones 
amb independència de l’origen, l’ètnia, les creences, l’orientació sexual o qual-
sevol altra circumstància personal o social.
j) Promoure la visibilitat de la diversitat d’opcions afectives i sexuals, de diversos 
models de família i d’identitat o expressió de gènere, com també cooperar en 
les estratègies contra la discriminació del col·lectiu de lesbianes, gais, trans-
sexuals, bisexuals i intersexuals.
k) Promoure i difondre els valors històrics, culturals, educatius i lingüístics, amb tota la 
riquesa i la varietat, per a contribuir al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
l) Promoure i difondre la identitat, els valors i els interessos de la Comunitat Va-
lenciana –particularment del patrimoni històric, cultural, lingüístic i econòmic– i 
de totes les polítiques que contribuesquen a la cohesió social i territorial.
m) Prestar una especial atenció a les necessitats d’informació de proximitat.
n) Promoure la cohesió territorial i la diversitat lingüística mitjançant la difusió en 
valencià, que serà la llengua vehicular dels mitjans públics que depenguen de 
Generalitat Valenciana.
o) Promoure el coneixement i l’ús de llengües estrangeres i de les altres llengües 
i modalitats lingüístiques de l’Estat.
p) Atendre les demandes de l’audiència de la Comunitat Valenciana, assegurant 
la màxima continuïtat i cobertura geogràfica i social, amb el compromís d’oferir 
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qualitat, diversitat, innovació i exigència ètica i facilitar l’accés als distints gèneres 
de programació i als esdeveniments institucionals, socials, culturals i esportius.
q) Promoure el coneixement i la difusió dels principis constitucionals i estatutaris 
i els valors de la pau i dels que formen part de la Declaració universal dels drets 
humans.
r) Donar suport a la integració social de les minories i donar veu i visibilitat a 
grups socials amb necessitats específiques. Així garantirà l’accés de les perso-
nes amb diversitat funcional en situació d’igualtat i no-discriminació, prestant 
especial atenció a la inclusió sociolaboral de col·lectius desfavorits i en especial 
a les persones amb diversitat funcional o en situació de dependència.
s) Promoure la defensa dels drets dels menors.
t) Promoure el coneixement del patrimoni cultural, natural i ambiental de la Co-
munitat Valenciana.
u) Difondre el coneixement dels drets dels consumidors i dels usuaris.
v) Fomentar la producció de continguts audiovisuals i promoure la creació digital 
i multimèdia, com també la difusió, com a aportació al desenvolupament de la 
indústria cultural i audiovisual valenciana, i contribuir a la creació d’ocupació, a la 
dignificació professionals dels treballadors i treballadores del sector públic i privat 
de l’audiovisual valencià i a la dinamització econòmica de la Comunitat Valenciana.
w) Vetlar per la conservació dels arxius històrics audiovisuals que tinga encoma-
nats i, si escau, donar suport a la creació i la difusió d’un arxiu audiovisual de la 
Comunitat Valenciana.
x) Fomentar el coneixement, la salvaguarda i el respecte dels valors ecològics, 
paisatgístics i de protecció del medi ambient.
y) Complir amb el principi d’equilibri financer anual en termes de sistema euro-
peu de comptes.
z) Aplicar, en la gestió general i, en particular, en l’assignació de recursos, meca-
nismes adequats de legalitat i control intern, i garantir criteris de transparència, 
prudència econòmica i eficiència.
aa) Promoure i fomentar l’accés i la utilització de les noves tecnologies i noves 
vies de difusió a fi d’impulsar la societat de la informació.
bb) Promoure continguts o canals radiofònics i de televisió de contingut cultural, 
educatiu o formatiu, en col·laboració amb les institucions d’aquest àmbit.
cc) Atendre la resta de principis que s’arrepleguen en la legislació sectorial que 
siga aplicable.

2. La prestació d’aquest servei públic es realitzarà a través de canals generalistes, plata-
formes o contenidors en obert i d’àmbit autonòmic amb la possibilitat de difusió nacional 
i internacional, com també amb l’oferta de serveis connexos o interactius i d’informació 
en línia, orientats a la consecució dels objectius generals prevists en l’apartat anterior.

En la mesura que les disponibilitats econòmiques i tecnològiques ho permeten i 
es dispose dels mitjans personals i materials necessaris, es podran incorporar canals 
o contenidors específics.
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3. La programació de servei públic atorgarà prioritat a la informació, que n’ha de 
constituir eix fonamental; estimularà el coneixement de la realitat, l’actitud crítica, 
la reflexió i la participació ciutadana, i inclourà, a més dels programes de contingut 
informatiu general, la programació infantil, cultural, divulgativa i d’entreteniment.

Article 6. Mandat marc i contracte programa
1. Els objectius generals de la funció de servei públic encomanada a la Corporació 

i les societats prestadores dels serveis de ràdio i televisió i les línies estratègiques 
que ha de perseguir i aconseguir en la prestació del servei públic que s’estableixen 
en aquesta llei es concretaran en el mandat marc que les Corts aproven per a la Cor-
poració per majoria de tres cinquens.

Els objectius generals i de programació establerts en el mandat marc hauran de 
revisar-se per les Corts cada sis anys.

2. Els objectius generals i de programació continguts en el mandat marc es des-
envoluparan de manera precisa a través d’un contracte programa, que tindrà una 
duració de tres anys i que hauran de subscriure el Consell i la Corporació i informar 
la comissió corresponent de les Corts.

TÍTOL II
Corporació valenciana de mitjans de comunicació, naturalesa i organització

CAPÍTOL I
Naturalesa, estructura i règim jurídic

Article 7. Naturalesa i règim jurídic
1. La Corporació, com a entitat pública instrumental segons els termes de l’article 4 

d’aquesta llei i sense adscripció funcional al Consell de la Generalitat, actuarà de confor-
mitat amb les seues previsions, de la legislació bàsica en matèria audiovisual, de comu-
nicacions electròniques i comunicació digital, de les normes de dret públic que li siguen 
aplicables i subjecta al dret privat en les relacions externes amb tercers.

Així mateix, la gestió de la Corporació haurà d’ajustar-se als criteris de transparència, 
de responsabilitat social, d’accés a la informació pública i de bon govern i en la resta de 
la normativa estatal i autonòmica que en aquesta matèria puga resultar-hi d’aplicació.

2. La Corporació gaudirà d’especial autonomia en la gestió i independència fun-
cional respecte de la presidència, de l’administració de la Generalitat i de la resta de 
les administracions.

3. La Corporació estarà adscrita, als mers efectes orgànics, a la Presidència de 
la Generalitat, sense que aquesta adscripció afecte en cap cas la seua autonomia i 
independència.

4. Les funcions que en aquesta llei s’atribueixen a la Corporació s’entendran sense per-
judici de les que corresponen a la Generalitat, al Consell Audiovisual de la Comunitat Va-
lenciana, a les Corts i a les que, en període electoral, corresponen a les juntes electorals.
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Article 8. Estructura
1. La Corporació exercirà la funció de servei públic directament i a través de la 

Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (d’ara en-
davant la Societat). La Corporació serà titular de la totalitat de les accions de la 
Societat, que es regirà per aquesta llei, els seus estatuts socials, les normes regula-
dores de les empreses de la Generalitat en allò que els siga aplicable, la normativa 
economicofinancera d’aplicació al sector públic empresarial valencià i també per la 
legislació mercantil i la normativa aplicable en matèria audiovisual.

2. Els estatuts socials de la Societat també inclouran, entre els objectius socials, la 
comercialització publicitària dels seus productes o serveis i els objectius de formació 
i investigació audiovisual.

3. Així mateix, la Corporació podrà constituir o participar en el capital de qual-
sevol tipus d’entitats que adopten la forma de societat mercantil i l’objecte social 
de les quals estiga vinculat amb les activitats i les funcions d’aquella, a excepció de 
les funcions que afecten el nucli essencial del servei públic. L’adquisició o la pèrdua 
de la participació, directa o indirecta, per part de la Corporació en el capital social 
d’aquestes societats requerirà l’autorització prèvia del Consell i se’n donarà compte 
a la comissió parlamentària competent.

4. La Corporació no podrà utilitzar la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació 
de la Comunitat Valenciana per a crear altres empreses instrumentals ni participar-ne 
per la seua intermediació.

5. La Corporació i les seues societats prestadores de servei públic podran contrac-
tar amb tercers la producció i l’edició de determinats continguts o programes, a més 
de qualsevol servei audiovisual, d’acord amb el que estableix aquesta llei i en el marc 
del que establesca el contracte programa amb excepció dels continguts informatius 
que s’entenen element essencial del servei públic audiovisual.

 
Article 9. Cooperació i formació
1. Per a aconseguir millor les funcions de servei públic encomanades, la Corpo-

ració i les seues societats podran subscriure convenis de col·laboració amb altres 
entitats de ràdio, de televisió i de notícies; especialment, si es crea una agència 
valenciana de notícies, una xarxa de televisions i ràdios comarcals i un espai per a 
la radiotelevisió educativa i cultural. Així mateix, podran subscriure convenis o altres 
acords amb les administracions públiques i els seus organismes i amb altres entitats 
nacionals o internacionals.

2. La Corporació i la seua Societat impulsaran el sector audiovisual, educatiu i cul-
tural de la Comunitat Valenciana mitjançant convenis de col·laboració, amb els límits 
establerts en la legislació vigent.

En especial, impulsaran l’intercanvi de continguts, la producció conjunta d’infor-
matius i obres audiovisuals, com també la col·laboració en retransmissions amb les 
altres entitats de servei públic de ràdio, de televisió i de notícies, per a facilitar siner-
gies en la generació de continguts que puguen integrar la programació en general 
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o bé conformar la programació d’un segon canal de proximitat que reflectesca la plu-
ralitat i fomente el coneixement i la vertebració territorial de la Comunitat Valenciana.

3. També podran celebrar convenis amb universitats, centres de formació profes-
sional o amb el Servei Valencià d’Ocupació, orientats a millorar la formació contínua 
del personal com a garantia de la qualitat del servei públic que presten i col·laborar 
en la formació de nous professionals del sector audiovisual.

 
CAPÍTOL II
Organització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

Article 10. Òrgans de la Corporació
1. L’administració i el govern de la Corporació correspondrà al Consell Rector, 

que desenvoluparà les funcions de direcció i representació ordinàries a través de la 
presidència de la Corporació i una direcció executiva a través de la Direcció General.

2. La Corporació s’estructura en els següents òrgans:
a) La Presidència de la Corporació i del Consell Rector
b) El Consell Rector
c) La Direcció General
d) La Secretaria del Consell Rector
e) El Consell de la Ciutadania
f) El Consell d’Informatius

3. L’organització i el funcionament del Consell de la Ciutadania i el Consell d’Informa-
tius s’establiran en aquesta llei i en un reglament orgànic elaborat pel Consell Rector.

Secció primera. La Presidència de la Corporació i del Consell Rector

Article 11. La Presidència del Consell Rector i de la Corporació
1. La Presidència del Consell Rector exercirà també la Presidència de la Corpora-

ció. La seua elecció correspondrà a les Corts, coincidint temporalment amb l’elecció 
de les persones que corresponga nomenar o renovar del Consell Rector, i el seu 
mandat serà de sis anys.

2. El procés per a l’elecció de la Presidència del Consell Rector serà iniciat pel 
Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que obrirà una convocatòria públi-
ca, seleccionarà un màxim de tres candidats o candidates i emetrà un informe sobre 
el procés de selecció i sobre els candidats o candidates proposats, que presentarà 
davant de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual.

Les persones proposades compareixeran davant de la comissió en les ocasions 
que siguen requerits i hi exposaran el seu projecte sobre les directrius que han de 
constituir la seua actuació al capdavant de la Corporació. Finalitzades les compa-
reixences, la comissió triarà un candidat o candidata per a proposar-lo o proposar-la 
al Ple de les Corts.
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3. Rebuda la proposta, el Ple de les Corts Valencianes ha de triar per majoria de 
dos terços la persona que ha d’ostentar la presidència de la Corporació.

En cas de no obtenir-se en primera votació la majoria necessària, s’ha de pro-
cedir a una segona votació en una nova sessió plenària, que ja només requereix 
una majoria tres cinquens. En cas de no obtenir-se aquesta última majoria en la 
segona votació, s’ha de realitzar una tercera votació de la persona proposada en 
la següent sessió plenària i és suficient que aquesta candidatura obtinga majoria 
absoluta.

4. Sense perjudici de les especialitats establertes, a la persona titular de la Presi-
dència li serà aplicable l’estatut personal previst en l’article 15 d’aquesta llei.

5. El cessament de la Presidència es regirà pel que disposa l’article 18.
6. La Presidència del Consell Rector assumirà la representació institucional del 

consell i de la Corporació, a més de les atribucions que li conferesquen aquesta llei 
i els estatuts socials.

7. La Presidència convocarà les reunions del Consell Rector de conformitat amb el 
que preveu el reglament orgànic i hi tindrà vot diriment en cas d’empat.

8. El Consell Rector, en la sessió constitutiva o en la primera després de qualse-
vol procés de renovació dels membres, triarà d’entre aquests una persona titular 
de la vicepresidència. Aquesta assumirà la Presidència en funcions en cas d’inca-
pacitat sobrevinguda del titular de la Presidència, situació que finalitzarà amb la 
reincorporació d’aquella o amb el nomenament d’una nova Presidència per les 
Corts.

Article 12. Competències i funcions de la Presidència de la Corporació
1. La Presidència ostentarà amb caràcter permanent les funcions d’administració i 

representació que li confereixen aquesta llei i el Reglament orgànic de la Corporació 
i hi actuarà sota la supervisió del Consell Rector.

2. La Presidència exercirà la direcció ordinària de la Corporació, que exercirà 
d’acord amb els criteris, objectius generals o instruccions que establesca el Consell 
Rector per iniciativa pròpia o en desplegament del mandat marc regulat en l’article 
6 de la present llei. Així mateix, ostentarà la representació legal de la Corporació per 
a la realització de tots els actes que siguen necessaris en l’exercici d’aquesta direc-
ció ordinària, i podrà celebrar amb tercers en el marc de les seues atribucions tots 
els actes, contractes i negocis jurídics que siguen necessaris per a la realització de 
l’objecte social i la conclusió dels objectius generals de la Corporació, i això amb les 
limitacions legals establertes en aquesta llei i en el reglament orgànic.

3. Sense perjudici d’això, la Presidència de la Corporació tindrà entre les seues 
competències les següents:

a) La representació ordinària de la Corporació.
b) Executar i fer complir els acords del Consell Rector.
c) Instruir i supervisar la formulació dels comptes anuals de cada exercici econò-
mic i el compliment de les altres obligacions de caràcter economicofinancer 
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previstes en la Llei d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subven-
cions, de la Generalitat Valenciana.
d) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de la Corporació i els d’explotació i 
capital de les seues societats.
e) Preparar la proposta de l’informe anual sobre la gestió de la Corporació i les se-
ues societats, i sobre el compliment de les missions de servei públic encomanades.
f) Verificar l’execució de les directrius generals d’actuació de la Corporació, 
aprovades pel Consell Rector.
g) Aprovar i celebrar els actes, contractes i negocis jurídics en les matèries i quan-
ties que acorde el Consell Rector amb les limitacions establertes en aquesta llei.
h) Actuar com a òrgan de contractació de la Corporació, en l’àmbit de les seues 
competències i sense perjudici de les competències del Consell Rector o les que 
corresponen a la direcció general en les societats.
i) Proposar al Consell Rector l’aprovació de l’organització bàsica de la Corpora-
ció i de les seues societats.
j) Proposar al Consell Rector el nomenament i cessament, en junta general, de la 
direcció general de les societats, conforme al procediment previst en aquesta llei.
k) Proposar al Consell Rector, de comú acord amb la direcció general, el nome-
nament i destitució de l’equip de direcció de les societats.
l) Dirigir i coordinar les activitats dels òrgans directius de la Corporació, de con-
formitat amb les directrius del consell.
m) La direcció superior del personal i dels serveis de la Corporació sota les direc-
trius bàsiques que en aquesta matèria establesca el Consell Rector.
n) El control i responsabilitat dels fitxers automatitzats de la Corporació i vetlar 
pel compliment de la legislació de protecció de les dades personals.
o) Autoritzar els pagaments i despeses de la Corporació i conèixer, a través de 
la direcció general, els pagaments i despeses mensuals de les societats presta-
dores del servei.
p) Aquelles altres que resulten necessàries per a la direcció de la Corporació.

Secció segona. El Consell Rector

Article 13. Naturalesa i composició
El Consell Rector és el màxim òrgan de govern i administració de la corporació.
2. El Consell Rector de la corporació estarà compost per deu persones, entre elles 

la persona que ocupe la Presidència del Consell Rector, amb una representació equi-
librada entre homes i dones, que s’elegiran d’acord amb la manera com es detalla 
en l’article següent.

3. Les propostes per al nomenament de les persones que formen part del Consell 
Rector es realitzaran segons la distribució següent:

a) Cinc persones elegides per les Corts a proposta dels grups parlamentaris.
b) Una persona a proposta del Consell de la Ciutadania.
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c) Dues persones proposades pel Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
d) Una persona a proposta de les organitzacions sindicals amb representació en 
els òrgans de representació del personal de la corporació i les societats que en 
depenguen.
e) Una persona més elegida per les Corts per a ocupar la Presidència a proposta 
del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

4. Les persones proposades per a integrar el Consell Rector hauran de tenir la 
qualificació, l’experiència, els coneixements i els mèrits professionals rellevants per 
a desenvolupar aquesta labor. A aquest efectes, es presumeix que gaudeixen de la 
qualificació, els coneixements, l’experiència i els mèrits suficients els que acrediten 
haver exercit, durant un termini no inferior a deu anys, funcions en òrgans d’adminis-
tració, alta direcció, control o assessorament en entitats públiques o privades relacio-
nades amb l’àmbit de la comunicació, la gestió pública o el sector instrumental de la 
Generalitat; o tinguen rellevants mèrits en l’àmbit de la comunicació o la cultura, tant 
en la seua activitat professional com en la seua dimensió docent o investigadora.

Les propostes de candidatures hauran d’acompanyar-se de currículum en què 
s’acredite els mèrits requerits per a complir amb la qualificació, l’experiència i els 
coneixements indicats, com també declaració responsable expressa, subjecta a com-
provació per part de la comissió mateixa a través dels serveis jurídics de les Corts, de 
no concórrer en incompatibilitat per al càrrec.

Article 14. Elecció, nomenament i mandat 
1. Les persones proposades pel Consell de la Ciutadania, pel Consell Audiovisual de 

la Comunitat Valenciana i pel personal de la corporació en els termes de l’apartat 3.d de 
l’article 13, amb caràcter previ al seu nomenament per decret del president del Consell, 
hauran de comparéixer en audiència pública davant la comissió de les Corts competent 
en la forma que aquesta determine a fi que la comissió puga informar-se de la seua ido-
neïtat i no concurrència d’incompatibilitat per a l’exercici del càrrec.

2. Per a l’elecció de les persones que corresponga proposar a les Corts, els grups 
parlamentaris, amb la firma de dos grups parlamentaris com a mínim, presentaran 
les candidatures de les persones que consideren oportunes davant la comissió parla-
mentària competent, que determinarà les compareixences que considere oportunes, 
les valorarà i elegirà les cinc persones proposades que eleva al Ple de les Corts, 
tenint en compte el principi d’equilibri de gènere.

El Ple de les Corts elegirà en una primera votació, per majoria de dos terços, ca-
dascuna de les cinc persones proposades.

Si alguna de les persones proposades no obté la majoria necessària en primera vo-
tació del Ple, es procedirà a una segona votació, en distinta sessió plenària que s’ha 
de realitzar dins el mes següent a la primera, en què només es requerirà una majoria 
de tres quints dels vots favorables per a cada persona proposada.

En el cas que alguna de les persones proposades no obtinga aquesta última ma-
joria, s’iniciarà, de nou, per a aquests candidats el procediment de proposta de la 
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comissió previst en els dos primers paràgrafs d’aquest apartat, al qual es podran 
presentar les mateixes persones o altres, i serà suficient des del principi en aquest 
segon procediment una majoria de tres quints.

3. El nomenament formal dels consellers i de les conselleres del Consell Rector i 
el del seu president o presidenta es realitzarà per decret del president del Consell, 
d’acord amb la proposta realitzada per les Corts, després de complir-se els tràmits 
previstos en els punts precedents. El seu nomenament serà publicat en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana.

4. Quan es done la circumstància que alguna de les persones nomenades no s’in-
corpore a la seua condició de conseller o consellera o es produeix vacant sobrevin-
guda per qualsevol de les circumstàncies previstes en els subapartats a, c, d i e de 
l’apartat primer de l’article 18, es cobrirà la vacant corresponent d’acord amb el sis-
tema d’elecció i nomenament previst en els apartats precedents, exclusivament per 
al període que reste de mandat. El nomenament de nous consellers o conselleres, 
en el supòsit previst en el subapartat b de l’apartat primer de l’article 18, implicarà 
la declaració de cessament dels consellers o conselleres ixents, la qual cosa es farà 
constar en la seua publicació.

5. No podran ser elegits com a membres del Consell Rector de la corporació, ni 
com a directors, directores, administradors o administradores de les seues societats, 
els cessats en els supòsits previstos en l’article 18 d’aquesta llei, a excepció dels pre-
vistos en les lletres a i b de l’apartat primer de l’article mencionat, els quals podran 
concórrer a l’elecció una única vegada.

6. El mandat dels consellers o conselleres serà per un període de sis anys comptats 
des del nomenament. Esgotat el mandat, els consellers o conselleres ixents conti-
nuaran en les seues funcions fins al nomenament dels nous consellers o conselleres.

7. El Consell Rector renovarà parcialment cada tres anys cinc i quatre consellers 
o conselleres, i aquesta última renovació se simultaniejarà amb la renovació de la 
Presidència.

Article 15. Estatut personal
1. La persona titular de la presidència del Consell Rector pot tenir dedicació ex-

clusiva, i en aquest cas la seua retribució i categoria són les corresponents a les se-
cretaries autonòmiques de la Generalitat i està subjecta al règim d’incompatibilitats 
que estableix la Llei 8/2016, de la Generalitat, d’incompatibilitats i conflictes d’inte-
ressos de persones amb càrrecs públics no electes. Si no té dedicació exclusiva ha 
de percebre indemnitzacions com la resta dels membres del Consell Rector i ha de 
quedar exclusivament subjecta a les incompatibilitats establides en l’apartat tercer 
d’aquest article.

2. Els membres del Consell Rector han de percebre les indemnitzacions que cor-
responguen d’acord amb el que preveja el seu reglament de funcionament. Aques-
tes indemnitzacions, o qualsevol altre concepte que perceben en l’exercici de les 
seues funcions com a membres del Consell Rector, han de ser de caràcter públic.
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3. La condició de membre del Consell Rector és incompatible amb qualsevol 
vinculació directa o indirecta, a empreses o entitats relacionades amb el subminis-
trament, serveis, dotació de materials, equipament o programes a la corporació. 
Així mateix, aquesta condició és incompatible amb la de ser membre de qualsevol 
òrgan d’administració o gestió empresarial d’altres mitjans privats o públics de co-
municació social, així com del Consell de l’Audiovisual o del Consell d’Informatius.

Si un membre del Consell Rector es troba en algun dels supòsits d’in-
compatibilitat especificats per aquest article, disposa de tres mesos per a 
adequar la seua situació al que estableix la llei, període durant el qual no pot 
integrar-se en el consell ni prendre part en les seues decisions i activitats. 
        Igualment, la condició de membre del Consell Rector és incompatible amb ser membre 
de les Corts Valencianes o del Consell, així com amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elec-
ció o designació polítiques i amb l’exercici de funcions d’alta direcció en partits polítics. 
  4. En l’exercici de les seues funcions, els consellers i conselleres han d’ac-
tuar amb absoluta independència i transparència sense que puguen rebre 
instruccions, directrius o qualsevol classe d’indicació imperativa de cap 
administració o altres institucions o  entitats, exceptuant el que està dispo-
sat en la legislació per a situacions d’emergència i per a períodes electorals. 
   5. Els membres del Consell Rector han d’exercir el seu càrrec amb subjecció als 
deures d’administració diligent, fidelitat, lleialtat, secret i responsabilitat establits 
en la legislació. Així mateix, han d’ajustar la seua actuació als principis de legalitat, 
objectivitat i bon govern i la defensa dels valors constitucionals i estatutaris.

Article 16. Competències i funcions del Consell Rector
1. El Consell Rector serà el màxim òrgan de la Corporació i el responsable del 

compliment dels objectius generals de servei públic i principis de programació es-
tablerts per a la Corporació i les seues societats, així com de la bona administració i 
govern d’aquestes.

2. El Consell Rector de la Corporació es constituirà en junta general universal de la 
societat prestadora del servei públic, o de les altres societats que puguen crear-se, 
quan fóra necessària la intervenció d’aquest òrgan en cada una d’elles, i podrà exer-
cir totes les competències que la Llei de societats anònimes atribueix a aquest òrgan 
social. L’administració de cada una de les societats prestadores correspondrà a un 
administrador o administradora únic designat per la junta general de cada societat, 
que pot coincidir amb la persona designada per a ocupar la direcció general.

3. El Consell Rector de la Corporació tindrà entre les seues competències les següents:
a) L’administració de la Corporació i la direcció estratègica de la Corporació i el 
seu grup empresarial.
b) Aprovar el reglament orgànic i les altres normes de funcionament del propi 
Consell Rector, així com els procediments interns de funcionament de la Corpo-
ració i autoritzar els de les seues societats.



235

c) Aprovar periòdicament plans d’igualtat d’oportunitats que incloguen mesures 
per a avançar en la igualtat efectiva d’homes i dones i eliminar la discriminació 
per raó de sexe.
Així com aprovar plans periòdics encaminats a acabar amb la discriminació per 
raons de diversitat funcional.
d) Aprovar l’organització bàsica de la Corporació i les seues societats, d’acord 
amb el que estableix aquesta llei, a proposta de la Presidència de la Corporació.
e) Aprovar els principis bàsics, i també fixar les directrius generals del pla d’ac-
tuació en el compliment de les seues funcions i en la realització de les activitats 
de producció, programació i comercialització.
f) Aprovar les directrius bàsiques generals en matèria de personal i realitzar el 
seguiment de l’organització i actuacions en matèria de recursos humans, in-
cloent-hi l’aprovació de les normes bàsiques reguladores dels procediments de 
selecció del personal, les relacions de llocs de treball o plantilles del personal i 
el seu règim retributiu, amb especial subjecció al que establesquen les lleis de 
pressuposts, així com l’organigrama intern de les seues societats.
g) Aprovar l’informe anual sobre la gestió de la Corporació i les seues societats, 
i sobre el compliment de les missions de servei públic encomanades i les altres 
obligacions de caràcter economicofinancer assumides per la Corporació quant 
al seu caràcter públic.
h) Aprovar els comptes anuals de l’exercici i l’aplicació de resultats.
i) A l’efecte del que preveu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector 
públic instrumental i de subvencions, de la Generalitat Valenciana, aprovar l’avantpro-
jecte de pressuposts anuals de la Corporació, i també els d’explotació i capital de les 
seues societats, i formular el programa d’actuació plurianual la Corporació i de les 
societats abans esmentades en els termes establerts en la llei esmentada.
j) Determinar el procediment intern aplicable per la Corporació per a l’exercici 
del dret d’accés als grups socials i polítics significatius de conformitat amb l’ar-
ticle 20.3 de la Constitució i aquesta llei.
k) Aprovar un llibre d’estil per a tota la Corporació que haurà de comptar amb 
l’informe favorable de l’AVL.
l) Aprovar qualsevol informe preceptiu que la Corporació haja d’elevar a les 
Corts, al Consell i al Consell de l’Audiovisual.
m) Aprovar i modificar, constituït en Junta General, els estatuts socials de les so-
cietats dependents, i donar-ne compte a la comissió parlamentària competent.
n) Conferir i revocar poders.
o) Nomenar i, si és el cas, cessar l’equip directiu de primer nivell de la Corporació.
p) Nomenar i, si és el cas, d’acord amb el que estableix aquesta llei, cessar la 
direcció general de les societats dependents de la Corporació.
q) Autoritzar el nomenament del personal directiu de les societats, a proposta 
de la direcció general.
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r) Supervisar la labor de direcció economicoadministrativa i financera i el compli-
ment dels principis continguts en l’article 5 de les societats, incloent-hi la labor 
dels seus administradors o administradores úniques.
s) Promoure, si és el cas, davant de la junta d’accionistes l’exercici de l’acció social 
de responsabilitat contra els administradors o administradores, així com sobre la 
seua transacció i renúncia. A aquests efectes, convocarà la junta general d’ac-
cionistes perquè autoritze amb caràcter previ el seu exercici. En tot cas, aquest 
acord no implicarà per si sol la destitució de l’administrador o administradora.
t) Aprovar aquells contractes, convenis, acords o negocis jurídics de caràcter 
plurianual, igual o superior a un milió d’euros en la seua quantia global, com 
també aquells que el mateix Consell Rector determine que han de ser de la seua 
competència quant a la quantia o importància. La resta de contractes, convenis, 
acords o negocis jurídics de la Corporació seran aprovats per la Presidència o 
la direcció general i informat el Consell Rector. A l’efecte de la seua celebració i 
firma, el Consell Rector atorgarà els apoderaments necessaris. D’igual manera, 
exercir tasques de vigilància i control del compliment dels compromisos contrac-
tuals en matèria laboral de les empreses adjudicatàries de serveis o continguts.
u) Aprovar la creació, composició i funcions del Consell d’Informatius i els òrgans desti-
nats a garantir el control intern i la independència professional dels serveis informatius.
v) Declarar o proposar el cessament d’un conseller o consellera en els casos 
prevists en l’article 18.c i d d’aquesta llei.
w) Participar en l’elaboració i aprovació del contracte programa amb el Consell, 
previst en l’article 6 d’aquesta llei.
x) Convocar el concurs i seleccionar la persona que haja d’assumir la direcció 
general de les societats i nomenar-la per a aquesta comesa, d’acord amb el 
procediment establert en l’article 22.
y) Designar i, si és el cas, destituir el secretari o secretària no conseller a propos-
ta del president.
z) Aprovar el Reglament orgànic i de funcionament del Consell de la Ciutadania i 
requerir-los els informes preceptius i els altres que es considere oportuns.
aa) Complir i fer complir els acords i les resolucions del Consell Audiovisual de la 
Comunitat Valenciana que afecten la Corporació o les seues societats.

Article 17. Funcionament
1. El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària, almenys, una vegada al mes i 

en sessió extraordinària a sol·licitud de la Presidència o quan ho sol·liciten un terç 
dels membres.

2. Els acords del Consell Rector s’adopten per majoria dels membres assistents 
sempre que estiguen presents, com a mínim, la mitat més un dels membres, excepte 
en els supòsits en què aquesta llei, els estatuts socials o el seu reglament orgànic exi-
gesquen una majoria qualificada. A l’efecte d’adoptar acords, la Presidència dirimirà 
amb el seu vot els empats.
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3. El Consell Rector haurà d’aprovar, per majoria de dos terços, un reglament orgà-
nic i de funcionament intern per a regular els drets i els deures dels seus membres, 
les activitats que els corresponen i tot el que siga relatiu al funcionament del Consell 
Rector que no estiga expressament previst en aquesta llei o en els estatuts socials de 
les seues societats dependents.

4. El Consell Rector haurà d’aprovar per majoria absoluta els acords detallats en 
les lletres c, d, e, f, h, g, i, l, n, u, w i y de l’apartat 3 de l’article 16.

5. Seran indelegables les competències l’exercici de les quals exigesca una majoria 
qualificada del Consell Rector.

Article 18. Cessament o destitució dels membres del Consell Rector
1. Els consellers o conselleres cessaran en el seu càrrec per:

a) Renúncia expressa notificada fefaentment a la Corporació.
b) Expiració del termini del seu mandat.
c) Separació declarada pel Consell Rector per causa sobrevinguda d’incapacitat, 
declarada judicialment, que l’incapacite per a l’exercici del càrrec o condemna 
ferma per qualsevol delicte dolós.
d) Separació aprovada per les Corts, a proposta del Consell Rector, per causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda o per acord motivat d’aquest consell per in-
compliment o negligència greu en l’exercici de les seues funcions. La formulació 
de la proposta pel Consell Rector requerirà una majoria de dos terços dels seus 
membres i exigirà la incoació d’un expedient amb procediment contradictori 
que trametrà a la comissió corresponent de les Corts, que podrà proposar el 
seu cessament al Ple de les Corts. La proposta de cessament requerirà el vot 
favorable de tres cinquens del Ple de les Corts.
e) Defunció.

2. En els supòsits prevists en les lletres a, c, i d de l’apartat anterior, el cessament 
del conseller o consellera serà declarat pel president del Consell i serà publicat en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

3. Tots els membres del Consell Rector cessaran en el cas que la liquidació del 
pressupost anual de la Corporació determine l’existència d’un dèficit del resultat 
pressupostat amb una desviació igual o superior al 10 % de la compensació atorgada 
per a la prestació del servei públic, o una disminució de més del 25 % dels ingressos 
propis prevists en el pressupost anual de la Corporació, excepte causa justificada 
que, amb un informe previ de la Sindicatura de Comptes, hauran d’exposar davant 
de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual, que haurà d’ac-
ceptar aquesta justificació en una votació nominal i per majoria dels seus membres.

4. En els supòsits de cessament del Consell Rector prevists en l’apartat anterior, el 
Consell, mitjançant un decret, disposarà el cessament dels consellers i la dissolució 
del Consell Rector, així com el nomenament d’un administrador únic que es farà 
càrrec de la gestió ordinària de la Corporació fins al moment de la constitució d’un 
nou Consell Rector triat per les Corts.
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El cessament dels consellers i conselleres i la dissolució del Consell Rector prevists 
en aquest apartat, seran publicats en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i 
seran efectius des de l’endemà a la seua publicació, que suposarà l’inici, de forma 
immediata, del procediment d’elecció d’un nou Consell Rector.

5. El Consell Rector regularà en el reglament orgànic el procediment contradictori 
previst en la lletra d de l’apartat 1 d’aquest article.

Article 19. La Secretaria del Consell Rector
1. El Consell Rector tindrà un secretari o secretària no conseller, que hi actuarà 

amb veu però sense vot i haurà d’ostentar la condició de funcionari o funcionària de 
carrera en una plaça per a l’accés de la qual s’exigira estar en possessió de la llicen-
ciatura o el grau de dret.

2. El nomenament, el cessament i també la substitució temporal en el supòsit de 
vacant, ja siga definitiva o temporal, correspondrà al consell rector a proposta de la 
presidència, de conformitat amb el que hi ha previst en el seu reglament orgànic.

Secció tercera. El Consell de la Ciutadania

Article 20. El Consell de la Ciutadania
1. El Consell de la Ciutadania és l’òrgan assessor en matèria de programació i 

de continguts. Aquest consell assisteix el Consell Rector i la Direcció General en la 
definició i l’avaluació de les polítiques i les estratègies de programació dels diversos 
mitjans i serveis de la Corporació. Té a més la missió d’oferir la perspectiva de les 
diferents audiències i identificar qüestions i demandes que puguen ser rellevants per 
a ser considerades pel Consell Rector.

2. El Consell de la Ciutadania estarà integrat per tretze persones que tinguen la 
condició política de valencianes o valencians, majors d’edat, ratificades formalment 
pel Consell Rector després de finalitzats els processos que desenvolupe el reglament 
orgànic i de funcionament que correspon aprovar al Consell esmentat.

El reglament també regularà el procediment d’elecció de la presidència del Con-
sell per part dels seus integrants mateixos.

3. Els tretze integrants del Consell de la Ciutadania seran seleccionats mitjançant 
un sistema mixt i paritari; nou dels seus membres, entre les persones proposades per 
associacions i entitats de la Comunitat Valenciana que s’indiquen tot seguit, i quatre 
membres seleccionats en un procés públic i obert en els termes que desenvolupe el 
reglament orgànic i de funcionament del Consell de la Ciutadania:

- Dos membres seran a proposta de les associacions de consumidors i usuaris 
més representatives a la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, el grau de re-
presentativitat es determinarà en funció del nombre d’afiliats a la Comunitat 
Valenciana.
- Un/a membre serà a proposta del Consell Valencià de Cultura.
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- Un/a membre serà a proposta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
- Un/a membre serà a proposta del Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior.
- Un/a membre serà a proposta de les principals associacions del tercer sector a 
la Comunitat Valenciana.
- Un/a membre serà a proposta de les principals associacions del sector de la 
defensa dels drets del col·lectiu LGTB.
- Un/a membre serà a proposta de les principals associacions de defensa de la igual-
tat dedicades a combatre la violència de gènere i per la igualtat entre homes i dones.
- Un/a membre a proposta del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

4. La selecció dels restants quatre membres del Consell de la Ciutadania corres-
pondrà al Consell Rector mateix, amb la convocatòria pública prèvia realitzada en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Les persones que s’inscriguen en la convo-
catòria hauran d’acreditar la seua trajectòria personal i professional i la seua expe-
riència en treball col·laboratiu en els diferents camps de l’actuació social, i posseir un 
enteniment clar del que representa el servei públic de radiotelevisió.

La composició del Consell haurà de garantir la paritat de gènere.
5. Seran incompatibles per a ser integrants del Consell de la Ciutadania els que 

tinguen un càrrec de representació política o sindical, els que exercesquen funcions 
orgàniques en partits polítics, els empleats de la Corporació mateixa i treballadors 
d’altres mitjans de comunicació, i els que tinguen o hagen tingut càrrecs en organit-
zacions professionals de professionals de la comunicació.

6. La durada del mandat de les persones seleccionades serà de cinc anys.
7. El Consell de la Ciutadania realitzarà sessió ordinària almenys una vegada cada 

tres mesos, sense perjudici d’altres sessions extraordinàries en els supòsits que pre-
veja el seu reglament o quan així ho requeresca el Consell Rector, per ser preceptiu 
o necessari, segons el parer d’aquest últim, el seu pronunciament.

8. El Consell de la Ciutadania, a més d’elegir i proposar a les Corts una persona 
perquè forme part del Consell Rector, com a òrgan assessor de la Corporació té les 
funcions següents:

a) Informar amb caràcter preceptiu i no vinculant el Consell Rector sobre les 
línies bàsiques de la programació i sobre els aspectes relatius a la programació 
inclosos en el contracte programa.
b) Exercir la defensa de l’audiència, rebent i instruint, mitjançant els mitjans ha-
bilitats a aquest efecte, les queixes de la ciutadania, contribuint a capacitar l’au-
diència per a un exercici crític, actiu i exigent en la seua demanda per un procés 
comunicatiu democràtic i de qualitat.
c) Emetre un informe semestral sobre el desenvolupament de les programacions 
dels diversos mitjans i serveis de la Corporació.
d) Elaborar els informes o dictàmens que li encarregue el Consell Rector i, es-
pecialment, sobre el desenvolupament del contracte programa en els aspectes 
relatius a la programació, com la qualitat, l’impacte social i cultural i les dades 
d’audiència i del compliment de les quotes d’accessibilitat.
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e) Recollir les demandes, els suggeriments i els comentaris dels usuaris i fer-los 
arribar al Consell Rector.
f) Proposar al Consell Rector totes les mesures o iniciatives que contribuesquen 
a millorar la qualitat de la programació.

9. La condició de membre del Consell de la Ciutadania no exigirà dedicació ex-
clusiva, sense perjudici de la percepció de les dietes o indemnitzacions que puguen 
establir-se en el seu reglament.

10. La Corporació ha de garantir els recursos suficients perquè el Consell de la Ciu-
tadania puga desenvolupar amb eficàcia i eficiència les funcions que li corresponen.

Article 21. Del secretari del Consell de la Ciutadania
1. El Consell de la Ciutadania tindrà un secretari o secretària no conseller, que 

actuarà amb veu però sense vot i haurà d’ostentar la condició de funcionari o fun-
cionària de carrera i disposar de títol de llicenciat o grau en Dret.

2. El nomenament, el cessament o la substitució, definitiva o temporal, correspon-
drà al consell rector a proposta de la presidència, de conformitat amb el que hi ha 
previst en el seu reglament orgànic.

Secció quarta. La Direcció General
 
Article 22. Naturalesa i elecció
1. La direcció executiva de la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la 

Comunitat Valenciana (d’ara endavant, la Societat) i de les altres societats depen-
dents de la Corporació, correspon a la Direcció General, d’acord amb les competèn-
cies i les funcions que es detallen en aquesta llei.

2. La proposta de la Direcció General correspon al Consell Rector, que convocarà 
el concurs públic corresponent perquè presenten la candidatura els professionals de 
l’àmbit de la comunicació que acrediten mèrits suficients per a exercir aquesta co-
mesa, i procedirà a seleccionar entre totes elles una persona per una majoria de tres 
cinquens del Consell Rector la candidatura de la qual trametrà perquè comparega 
davant de la comissió competent de les Corts, que en la forma que determine ha de 
valorar-ne la idoneïtat per al càrrec i aprovar o denegar aquesta proposta. La conces-
sió de la idoneïtat per la comissió parlamentària requerirà que aquesta s’atorgue per 
una majoria absoluta d’aquesta. Si es denega, el Consell Rector haurà de proposar 
una altra candidatura. Una vegada rebuda la conformitat de la comissió, el Consell 
Rector en formalitzarà el nomenament.

3. El nomenament serà per un període de tres anys comptats des de la seua presa 
de possessió davant del Consell Rector. Esgotat el període de mandat, continuaran 
en les seues funcions fins al nomenament de la nova Direcció General.

4. La persona a qui se li encomane la Direcció General té la condició de personal 
laboral d’alta direcció, tindrà dedicació exclusiva, el seu exercici és incompatible 
amb l’exercici de qualsevol altre càrrec públic o activitat retribuïda, les seues retri-
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bució i categoria es determinaran en el contracte programa, que estarà subjecte al 
règim d’incompatibilitats fixat per als membres del Consell Rector.

5. En el cas que no s’haja nomenat el càrrec de director o directora general o que-
de vacant, el president del Consell Rector assumirà, de manera provisional, les seues 
funcions, fins que es realitze el nomenament d’un nou director general complint amb 
les majories i procediments establerts en aquesta llei.

Article 23. Funcions
Corresponen a la Direcció General les funcions i atribucions següents:

a) Exercir les funcions de direcció executiva i la representació ordinària de la 
Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (So-
cietat) i de les altres societats dependents de la Corporació.
b) Assistir, quan siga requerit, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell Rector.
c) Proposar el nomenament i el cessament del personal directiu de les societats 
dependents de la Corporació.
d) Decidir sobre els continguts i ordenar la programació de les emissions de 
la televisió, la ràdio, els serveis en línia, com també qualsevol altra difusió que 
puga donar-se, d’acord amb les directrius bàsiques recollides en el mandat marc, 
el contracte programa i les directrius d’actuació acordades pel Consell Rector.
e) La direcció del personal i dels serveis de les Societats de la Corporació, davall 
les directrius bàsiques establertes pel Consell Rector.
f) Impulsar, orientar, coordinar i inspeccionar els serveis de les societats i propo-
sar al Consell Rector les disposicions i les instruccions relatives al funcionament 
i l’organització interna d’aquestes.
g) Executar les decisions de contractació acordades pel Consell Rector, sense 
perjudici de la seua capacitat de contractació de les despeses ordinàries i del 
que estableix la normativa reguladora del règim economicofinancer del sector 
públic empresarial valencià.
h) Autoritzar els pagaments i les despeses de les societats dependents de la 
Corporació, sense perjudici del que els estatuts disposen.
i) Informar el Consell Rector sobre el compliment de les obligacions relatives a la 
programació i els continguts de les emissions que estableix el contracte programa, i 
aportar les dades que se li sol·liciten per a l’elaboració de l’informe anual sobre la ges-
tió i sobre el compliment dels objectius de servei públic encomanats a la Corporació.
j) Decidir, d’acord amb la normativa vigent, sobre els drets de rectificació plan-
tejats, i informar sobre això al Consell Rector.
k) Aquelles altres que resulten necessàries per a la direcció de les societats i les 
que determine el Consell Rector.

Article 24. Cessament o destitució
1. La persona que ocupe la Direcció General cessarà en el seu càrrec per:

a) Renúncia expressa notificada fefaentment a la Corporació.
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b) Expiració del terme del seu mandat, continuant en funcions fins al nomenament de 
la persona que ocupe la Direcció General, d’acord amb el que disposa l’article 22.2.
c) Separació declarada pel Consell Rector per causa sobrevinguda d’incapacitat per-
manent per a l’exercici del càrrec o per condemna ferma per qualsevol delicte dolós.
d) Separació acordada per majoria de dos terços del Consell Rector, per causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda o per acord motivat d’aquest Consell. La formu-
lació de la proposta pel Consell Rector exigirà la incoació d’un expedient amb 
procediment contradictori.
e) Defunció.

2. En els supòsits de cessament o renúncia previstos en els apartats a, c, d i e del 
punt anterior s’iniciarà, immediatament, el procediment per a nomenar una nova 
persona que s’ocupe de la Direcció General.

Secció cinquena. El Consell d’Informatius
 
Article 25. El Consell d’Informatius
1. El Consell d’Informatius és l’òrgan intern de la Corporació de participació del conjunt 

de professionals que intervenen en el procés d’elaboració dels continguts informatius per 
a vetlar per la independència, l’objectivitat i la veracitat dels continguts informatius difosos.

2. Són funcions del Consell d’Informatius:
a) Vetlar per la independència dels professionals de la informació davant de la 
direcció de cada societat, davant de les administracions públiques en general i 
davant de qualssevol altres organitzacions públiques o privades.
b) Promoure la independència editorial de la Corporació i les societats que en 
depenguen, d’acord amb el que preveu la legislació general audiovisual i en 
aquesta llei en allò que s’ha referit a les seues funcions de servei públic.
c) Informar amb caràcter previ a la seua difusió sobre la línia editorial, com tam-
bé participar en l’elaboració dels llibres d’estil.
d) Informar amb caràcter periòdic la programació informativa difosa. 
e) Informar amb caràcter vinculant les propostes de nomenament dels directors 
o directores dels serveis informatius. En el cas de ser negatiu l’informe haurà 
de motivar-se i si es rebutgen tres propostes consecutives, el Consell Rector, a 
la vista de la motivació podrà decidir sobre el caràcter vinculant de l’informe o 
autoritzar-ne el nomenament.

3. El Reglament Orgànic aprovat pel Consell Rector establirà les normes d’organització 
i funcionament del Consell d’Informatius que es fixen, d’acord amb els professionals de la 
informació de la Corporació i els de les seues societats o dels d’aquelles a través de les 
quals presten serveis informatius, i contindran, almenys, les previsions següents:

a) La forma de determinació del conjunt de professionals que intervenen en el 
procés d’elaboració dels continguts informatius que presten els seus serveis, 
directament o indirectament, a l’ens públic i a les seues societats als efectes de 
la constitució del Consell d’Informatius.
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b) El seu marc normatiu i procediment de reforma.
c) Les funcions, les competències i la composició del Consell d’Informatius.
d) Una relació de deures, obligacions i drets del conjunt de professionals que in-
tervenen en el procés d’elaboració dels continguts informatius de la Corporació 
i de les societats que en depenen.
e) Una relació dels principis deontològics que han d’observar el conjunt de pro-
fessionals que intervenen en el procés d’elaboració dels continguts informatius 
i els directius i responsables de la Corporació i les societats que en depenen.
f) La regulació dels drets de llibertat d’expressió, d’informació, de creació, la 
clàusula de consciència i el secret professional.
g) La seua participació en els processos de rectificació i de control intern i defen-
sa de la independència professional.
h) La protecció dels seus drets laborals per les valoracions emeses al si del Con-
sell d’Informatius en el compliment de les funcions que aquesta llei els atribueix.

 

TÍTOL III
Producció, continguts i emissions

Article 26. Principis bàsics de la producció i la programació
1. La producció audiovisual i la programació de la Corporació hauran d’ajustar-se 

al compliment de les seues funcions de servei públic i contribuir activament a la 
normalització de la llengua i la cultura pròpies de la Comunitat Valenciana i a la seua 
vertebració territorial.

2. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, en l’exercici de la seua 
funció de servei públic, perseguirà en la programació els objectius marcats en l’arti-
cle 5 d’aquesta llei.

3. El contracte programa, d’acord amb els principis inspiradors i les línies estra-
tègiques de la programació de servei públic recollides en aquesta llei, establirà els 
objectius i les obligacions concretes que ha de complir la programació dels diferents 
canals o plataformes de ràdio i televisió, com també de l’oferta en línia a partir de 
contenidors audiovisuals i dels serveis connexos i interactius, identificant els contin-
guts concrets de servei públic i concretant els percentatges de gèneres de progra-
mació que hagen d’emetre’s.

4. La Corporació no podrà cedir a tercers la producció i l’edició dels programes 
informatius, excepte el que preveu l’article 9.2 d’aquesta llei.

5. La programació del servei públic audiovisual serà plural, amb l’objectiu de sa-
tisfer les necessitats del conjunt de la societat valenciana, i salvaguardar els principis 
generals de la programació i les exigències recollides en la Llei 1/2006, de 19 d’abril, 
del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, com també els preceptes contin-
guts en la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, que 
se li apliquen, protegint, en particular, els drets i els interessos de les persones amb 
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discapacitat sensorial auditiva i visual, de les persones majors, dels consumidors, i 
de la joventut i la infància.

6. La Corporació implementarà les mesures necessàries per a aconseguir els per-
centatges de programació televisiva diària accessibles a les persones amb disca-
pacitat sensorial auditiva i visual previstos en l’article 8 i en la disposició transitòria 
cinquena de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual 
per a aconseguir el gaudi ple de la comunicació audiovisual per a les persones amb 
diversitat funcional i que coadjuven a oferir una imatge ajustada, normalitzada, res-
pectuosa i inclusiva de les persones amb discapacitat.

7. Així mateix, la Corporació implementarà les mesures previstes en l’article 7 de 
la de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, a fi de 
salvaguardar els drets dels menors, sense perjudici que en el contracte programa o 
les seues disposicions internes es prevegen mecanismes addicionals per a augmen-
tar els continguts especialment orientats al públic infantil garantint l’accessibilitat als 
menors amb diversitat funcional i, en particular, en els horaris i èpoques de major 
audiència dels menors.

8. La producció pròpia externalitzada i la producció associada per als diferents 
mitjans i finestres de la Corporació hauran de procedir preferentment de la indústria 
audiovisual valenciana, a fi de consolidar i enfortir el sector de la producció audiovi-
sual i dels i de les professionals que integren aquest sector.

9. En les adquisicions de continguts audiovisuals de producció aliena, la Corpo-
ració ha de respectar les quotes d’emissió i producció establertes en la normativa 
vigent respecte de la producció independent audiovisual previstes per al territori de 
la Unió Europea.

10. L’ordenació dels espais de ràdio i de televisió es farà de manera que puguen 
accedir els grups socials i polítics més significatius. Amb aquest fi, la Corporació i 
les societats que en depenguen han de tenir en compte els criteris objectius de la 
representació parlamentària, la implantació política, sindical, social i cultural, i l’àmbit 
territorial d’actuació, com també les indicacions que el Consell de la Ciutadania haja 
establert sobre aquest tema.

Article 27. Principis bàsics de l’activitat informativa
En l’activitat informativa de la Corporació hauran de tenir-se en compte molt es-

pecialment els drets previstos en l’article 20 de la Constitució espanyola i la resta de 
drets fonamentals recollits en la pròpia Constitució i en l’Estatut d’autonomia de la 
Comunitat Valenciana. Per a això s’han d’atendre els principis següents:

a) Actuar amb absoluta independència i transparència, sense que puga rebre 
instruccions, directrius o qualsevol classe d’indicació imperativa del Consell, ni 
de grups polítics, econòmics, socials o altres institucions o entitats.
b) La programació i els programes informatius donaran cabuda a totes les op-
cions i les opinions presents en la societat valenciana per a la correcta valoració 
i interpretació dels fets pels ciutadans. Els punts de vista a incloure vindran de-
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limitats per la representació institucional, social o econòmica dels testimonis i 
per l’interès informatiu, i es garantirà l’accés a les minories o grups socials en 
perill d’exclusió.
c) Les informacions mostraran els fets amb equanimitat, aclariran les causes i 
explicarà els possibles efectes dels esdeveniments, seran extremadament preci-
ses amb la realitat dels fets, que seran prou contrastats a través d’unes quantes 
fonts, i permanentment actualitzats. Les opinions estaran clarament identifica-
des i diferenciades del relat fàctic.
d) El respecte al dret de les persones a l’honor, a la intimitat personal i familiar 
i a la pròpia imatge, i a la protecció de la joventut i de la infància serà un eix 
fonamental de l’activitat informativa.
e) Els errors que pogueren detectar-se seran corregits, assenyalant amb nitidesa, 
tant l’omissió o l’error com la correcció.

Article 28. Pautes generals de la producció de continguts audiovisuals
1. La Corporació i les societats que en depenguen hauran de complir els objectius 

de producció derivats de les exigències legals de programació i emissió en què es 
concreta la funció de servei públic que la llei li encomana.

2. En el compliment d’aquestos objectius, la Corporació i les societats que en de-
penguen hauran de mantenir un equilibri entre la utilització al màxim dels seus recur-
sos propis, fonamentalment en la producció de continguts informatius i produccions 
associades o coproduccions, amb l’obligat compliment de les quotes i mandats que, 
d’acord amb la legislació vigent, els corresponen a les productores independents del 
sector audiovisual.

3. La corporació i les seues societats propiciaran la celebració de convenis especí-
fics de col·laboració amb els prestadors dels serveis de ràdio i televisió locals de la 
Comunitat Valenciana, públics i privats que vulguen acollir-s’hi, per a aprofitar siner-
gies, reduir costos i oferir més continguts, serveis i qualitat als usuaris dels serveis 
audiovisuals a la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, la corporació elaborarà un 
pla de col·laboració amb aquestes entitats que inclourà la programació pressupos-
tària plurianual a destinar. 

4. La Corporació i les societats que en depenguen fomentaran la producció de 
programes de qualitat, sobre la base de les nostres senyes d’identitat, la nostra so-
cietat, la nostra cultura o el nostre territori i facilitarà la creació d’un departament de 
desenvolupament i disseny de la producció de continguts audiovisuals per a televisió 
i fins i tot per a cine, amb la col·laboració d’empreses de producció valencianes i 
altres organismes públics i privats. Per a això recolzarà la creativitat i la producció de 
la indústria cinematogràfica i audiovisual valenciana a través de la compra de drets 
o la coproducció de curts, llargmetratges, sèries de ficció, pel·lícules per a televisió, 
i documentals i sèries d’animació de productors independents, atenent en particu-
lar la qualitat i el treball dels joves creadors de la Comunitat Valenciana en tots els 
gèneres. En la seua contractació, la Corporació fomentarà la lliure competència i la 
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igualtat d’oportunitats, establirà clarament les condicions de participació i el procés 
de selecció objectiva de projectes serà transparent i argumentat. Recolzant, amb tot 
això, el desenvolupament del sector i la indústria audiovisual de la nostra Comunitat.

5. La Corporació i les societats que en depenguen afavoriran i col·laboraran en el 
procés educatiu i formatiu de la Comunitat Valenciana, per mitjà d’acords amb les 
conselleries i departaments corresponents de la Generalitat, com també amb les uni-
versitats i altres institucions acadèmiques, amb la realització de coproduccions i pro-
gramacions específiques dedicades al públic infantil i juvenil, amb les quals completar 
el seu procés formatiu; com també amb la preparació de materials audiovisuals que 
puguen servir de suport per als mestres, educadors o professors; i, fins i tot, amb 
l’emissió de canals específics, via hertziana, internet, televisió en mobilitat o altres que 
puguen aparèixer, per a aquestos àmbits.

6. En els termes que preveu l’article 5.3 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general 
de la comunicació audiovisual, la Corporació destinarà anualment, com a mínim, un 
sis per cent de la xifra total dels ingressos, establerts en l’article 36.1, obtinguts en 
l’exercici anterior, d’acord amb el seu compte d’explotació, al finançament anticipat 
de la producció europea de pel·lícules cinematogràfiques, pel·lícules i sèries per a 
televisió, de documentals i de sèries d’animació.

7. Per a garantir la pluralitat i la lliure competència, cap empresa –per si sola o 
en col·laboració amb altres– podrà concentrar amb caràcter anual més del 20 % del 
cost del total contractat per la Corporació, tant en projectes de producció pròpia 
externalitzada com externa.

Article 29. Pautes generals de la programació
1. La Corporació ha de complir les obligacions de difusió d’obres europees, com-

plint amb el percentatge reservat de temps d’emissió anual d’obres europees en 
qualsevol de les llengües espanyoles, previst en l’article 5.2 de la Llei 7/2010, de 31 
de març, general de la comunicació audiovisual.

2. La Corporació ha de reservar, almenys, el 35 % del seu temps d’emissió anual a 
la difusió d’obres audiovisuals i cinematogràfiques de productores valencianes inde-
pendents i producció original en valencià, sense perjudici que el mandat marc o el 
contracte programa contemplen exigències addicionals a fi de promoure la difusió 
d’obres valencianes i de productors independents, i sense perjudici d’allò disposat en 
l’article 5.2 de la Llei 7/2010, de 31 de marc, general de la comunicació audiovisual.

3. La Corporació, en col·laboració amb les ràdios i televisions comarcals, haurà 
de donar suport a la vertebració territorial de la Comunitat Valenciana, atenent les 
necessitats d’informació general i difusió pública, amb la retransmissió, en directe o 
diferit, a través dels distints mitjans de la Corporació, dels diversos esdeveniments 
socials, culturals, musicals, esportius, o d’interès general per als ciutadans, que pu-
guen celebrar-se en els distints pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana. En la 
col·laboració estable amb altres mitjans del sector audiovisual es donarà preferència 
als de titularitat pública.
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4. Les campanyes s’ajustaran sempre a les exigències derivades dels principis d’in-
terès general, lleialtat institucional, veracitat, transparència, eficàcia, responsabilitat, 
eficàcia i austeritat en la despesa. La decisió correspondrà al director general i la 
motivació haurà de constar per escrit.

5. Durant els processos electorals, la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 
electoral general, la Llei 1/1987, de 31 de març, electoral valenciana, i les resolucions 
emanades de les respectives juntes electorals seran aplicables a l’hora d’establir els 
criteris de representació i proporcionalitat en els espais gratuïts, en la informació 
electoral i en els debats.

Article 30. Pautes generals per a l’emissió d’esdeveniments esportius
En l’emissió d’esdeveniments esportius, la Corporació atendrà preferentment:

a) La divulgació adequada de l’esport femení, de base i tradicional valencià i de 
l’esport adaptat.
b) Les competicions professionals, nacionals i internacionals, de rellevant ac-
ceptació pública, en què participen equips, federacions i esportistes d’elit de la 
Comunitat Valenciana.
c) Les competicions d’àmbit autonòmic o nacional, de contrastada acceptació 
majoritària, i els esports de participació minoritària i tradicional de la Comunitat 
Valenciana, en col·laboració amb les federacions respectives.

Article 31. Pluralisme i dret d’accés
1. La Corporació assegurarà en la programació l’expressió de la pluralitat social, 

ideològica, política i cultural de la societat valenciana.
2. El dret d’accés dels grups socials i polítics amb menys visibilitat social als continguts, 

i especialment als continguts informatius de les emissions de la Corporació, s’aplicarà:
a) De manera global, mitjançant la participació dels grups socials i polítics sig-
nificatius, com a fonts i portadors d’informació i opinió en el conjunt de la pro-
gramació de la Corporació.
b) De manera directa, mitjançant espais específics en la ràdio i la televisió amb 
formats diversos, temps i horaris, fixats pel Consell Rector, oït el Consell de la 
Ciutadania, i mitjançant la cessió d’espais no guionats en programes informa-
tius, tot això d’acord amb el que estableix la legislació general audiovisual.
c) Mitjançant convenis de col·laboració amb productors de béns culturals i au-
diovisuals amb residència o domicili social a la Comunitat Valenciana, per a:
- La gravació i difusió de continguts audiovisuals no remunerats, amb l’objecte 
de donar a conèixer les seues produccions o creacions a través dels distints 
suports de la Corporació.
- La difusió d’espais publicitaris pel sistema de publicitat a risc, entenent per 
això aquella la remuneració de la qual queda vinculada als ingressos de l’explo-
tació cultural o audiovisual que es tracte.
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A aquests efectes s’establirà en el reglament orgànic un procediment que garantes-
ca els principis de publicitat, concurrència i igualtat en l’accés als convenis esmentats.

3. La Corporació garantirà la disponibilitat dels mitjans tècnics i humans necessaris 
per a la realització dels espais per a l’exercici del dret d’accés.

4. El Consell Rector de la Corporació, als efectes de possibilitar i garantir el desenvo-
lupament d’aquest article, amb la consulta prèvia al Consell de la Ciutadania, aprovarà 
un reglament en què s’establesquen les pautes generals i el procediment que garan-
tesca els principis de publicitat, concurrència i igualtat en l’exercici del dret d’accés.

Article 32. Règim d’indicatius visuals o sonors
1. A més dels indicatius visuals i sonors que estableix la Llei 7/2010, general de 

comunicació audiovisual, les emissions dels canals de televisió i ràdio, i els suports 
informàtics de la Corporació, inseriran un indicatiu visual o sonor en la programació 
en els supòsits següents:

a) Quan es difonguen declaracions o comunicacions oficials regulades en l’article 29.3 i 5.
b) Quan es difonguen continguts audiovisuals regulats en l’article 31.2.
c) En els altres casos en què així ho exigesca la normativa vigent o que ho en-
tenga oportú el Consell Rector.
d) Quan s’implementen les mesures d’audiodescripció i llengua de signes.

2. El Consell Rector de la Corporació determinarà, a proposta dels centres direc-
tius de les seues societats, el format dels indicatius regulats en aquest article.

Article 33. Línies estratègiques de l’oferta radiofònica
La Corporació oferirà als ciutadans, a través dels distints mitjans i suports tecnolò-

gicament adequats, una programació radiofònica que s’adeqüe a l’evolució social i a 
les expectatives i demandes de la societat valenciana, que ha de contenir:

a) Un canal de contingut general que ha d’arribar a tots els segments de la so-
cietat, entre els continguts dels quals ha de tenir necessàriament: informatius, 
entreteniment, ficció, tertúlies i esport.
b) Un canal temàtic, amb una programació dedicada bàsicament a la promoció 
de la música i la cultura de producció valenciana, en què també pot incloure’s 
programació informativa. L’oferta musical cantada haurà de contenir com a mí-
nim un cinquanta per cent de cançons interpretades en valencià.

L’accés a aquesta oferta tindrà caràcter universal i gratuït i estarà present en els mit-
jans o suports tecnològics derivats del desenvolupament de la societat de la informació.

Article 34. Línies estratègiques de l’oferta televisiva
La Corporació oferirà a través dels distints mitjans de difusió i suports tecnològi-

cament adequats, d’acord amb el contracte programa, una programació de format 
televisiu que, almenys, continga:

a) Una oferta generalista amb continguts destinats a la informació, la formació 
i l’entreteniment que s’oferirà a través d’un canal específic i mitjançant les pla-
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taformes de continguts que es creguen oportunes en el marc de la multidifusió 
digital. Aquesta oferta es regirà pels principis de qualitat i rendibilitat social, i 
tindrà programes informatius i d’actualitat (entrevistes, debats, fòrums o tertú-
lies), diferents formats documentals i de divulgació de la ciència i la cultura, una 
programació variada de ficció (sèries dramàtiques, comèdies de situació, serials, 
minisèries, llargmetratges, curtmetratges, dibuixos animats, TV movies o telefilms) 
procedent de la producció valenciana o d’altres mercats, programes d’entreteni-
ment i humor, esports, infantils i juvenils, musicals, concursos i magazins. Aquesta 
oferta contemplarà la disposició, hàbits i preferències dels ciutadans en el consum 
de televisió i serà gestionada amb criteris de rendibilitat social, eficiència econò-
mica i racionalitat empresarial. En tot cas haurà de ser respectuosa amb el dret de 
les persones a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
b) Una oferta de contingut més tematitzat, que s’oferirà a través d’un canal es-
pecífic i la plataforma de continguts, en la qual es donarà cobertura informativa 
i d’actualitat dels distints territoris i comarques de la Comunitat Valenciana, com 
també informació nacional i internacional, i en la qual també s’oferesquen con-
tinguts culturals i socials, tenint en compte el patrimoni cultural, històric, artístic, 
musical i festiu de la Comunitat, nous formats transmèdia i continguts esportius. 
També haurà d’arreplegar els aspectes de creativitat, modernitat i innovació de 
la societat i l’economia valencianes per a projectar-los tant al territori valencià 
com a la resta del món.
c) Una altra oferta dedicada al públic infantil la programació del qual respecte 
els drets de la infància, en els termes reconeguts pels tractats internacionals, i 
estimule la seua creativitat i imaginació, i garantisca l’accessibilitat del públic 
infantil amb diversitat funcional. L’essència de les seues produccions es basarà 
en la promoció de la diversitat i la inclusió, a fi de facilitar el coneixement mit-
jançant una varietat de formats, de conformitat amb la seua declaració de prin-
cipis. Tot això orientat al fet que xiquetes i xiquets tinguen la major diversitat de 
fonts amb què puguen construir la seua identitat i les seues opinions, i ampliar 
la seua visió del món.

S’hauran de concretar franges horàries adequades al públic infantil, els continguts 
de les quals promoguen en conjunt la cultura, l’esport, la conservació del medi am-
bient, el respecte als drets humans, la igualtat de gènere i la no-discriminació.

L’accés a aquestes ofertes tindrà caràcter universal i gratuït, i estarà present en els mit-
jans o suports tecnològics derivats del desenvolupament de la societat de la informació.

Article 35. Línies estratègiques de l’oferta de continguts en línia
La Corporació posarà en marxa una plataforma tecnològica que done servei a 

l’audiència, i hi oferirà continguts interactius i transmèdia en valencià, amb especial 
interès en els protocols de les xarxes IP, Internet i l’ús a través de dispositius de mo-
bilitat. Aquesta plataforma tecnològica haurà d’ésser accessible a les persones amb 
discapacitat funcional.
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Entre els objectius de la plataforma tecnològica s’establiran la busca de nous pú-
blics i convertir la corporació en l’avantguarda dels continguts transmèdia. Atenent 
tant el principi d’accessibilitat universal com el de transversalitat de les polítiques de 
discapacitat.

Aquesta plataforma actuarà com a punt de trobada per a l’intercanvi, la distribució 
i la difusió de continguts, alhora que es connectarà i participarà activament amb 
l’arxiu audiovisual de la Comunitat Valenciana, i les xarxes de televisions comarcals 
públiques i de ràdios municipals públiques.

La plataforma també haurà de garantir a la ciutadania l’accés als continguts de la 
ràdio i la televisió públiques des de qualsevol dispositiu, mitjançant l’ús de les apli-
cacions necessàries que s’hauran de desenvolupar des de la Corporació.

El desenvolupament de l’entorn digital de la corporació anirà paral·lel a la implan-
tació de nous formats i ferramentes per a millorar l’oferta de productes i serveis a 
la ciutadania, implantant noves formes de veure i compartir la televisió o escoltar i 
compartir la ràdio.

La producció de continguts en alta qualitat, tant per a la ràdio com per a la tele-
visió, la innovació amb la generació de continguts transmèdia i de nous productes 
tecnològics, modernitzant les tècniques de producció i distribució, serviran per al 
foment de la participació ciutadana.

Mitjançant la plataforma tecnològica de la corporació s’oferirà la versió accessible 
de tots els canals amb la implementació del marc d’accessibilitat audiovisual, que 
inclou 5 mesures d’accessibilitat (subtitulació, llengua de signes, pictogrames, au-
diodescripció i lectura fàcil).

TÍTOL IV
Règim econòmic i de personal

CAPÍTOL I
Règim econòmic

Article 36. Principis pressupostaris
1. El pressupost de la Corporació i de les seues societats ha d’ajustar-se a allò que 

s’ha disposat per al sector públic empresarial de la Generalitat en la Llei d’hisenda 
pública, a allò que s’ha fixat pels pressuposts de la Generalitat i a la resta de normes 
que regulen el règim economicofinancer del sector públic empresarial valencià, amb 
les singularitats que estableix aquesta llei.

2. El pressupost de la corporació ha d’elaborar-se i gestionar-se d’acord amb els 
principis d’equilibri pressupostari. Els costos del capítol I no poden superar un terç 
del pressupost total de la corporació.

3. Com a garantia de la independència de la corporació, s’han d’adoptar les me-
sures i els compromisos pressupostaris pluriennals que la doten d’un model de finan-
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çament ajustat, estable, suficient i viable per al compliment dels objectius establits 
en aquesta llei. 

4. Els projectes de pressupost han d’anar acompanyats d’una memòria explicativa 
del contingut, relativa a l’execució de l’exercici anterior, en què s’incloga el compli-
ment de les obligacions de finançament previstes en l’article 28.6 d’aquesta llei, i a 
la previsió d’execució de l’exercici corrent.

5. La Corporació presentarà a més els seus pressuposts d’explotació i de capital 
de forma consolidada amb les societats en què tinga, directament o indirectament, 
la majoria del capital social.

6. Per al compliment del mandat legal d’informar el Consell de l’execució del con-
tracte programa, la Corporació es dotarà d’un sistema d’indicadors de gestió que 
permeta conèixer l’estat de l’execució pressupostària, amb especial referència als 
objectius d’inversions, de gestió dels immobilitzats, de les masses salarials i de les 
despeses en compres i serveis.

Article 37. Principis de finançament
1. El finançament mixt del servei públic encomanat a la Corporació es materialitza en:

a) Una compensació per la prestació de servei públic, tal com s’estableix en 
l’article 38 d’aquesta llei.
b) Els ingressos derivats de la comercialització de publicitat, tal com s’estableix 
en l’article 39 d’aquesta llei.
c) Els ingressos derivats d’altres activitats comercials i mercantils, pels serveis 
que preste i, en general, per l’exercici de les seues activitats o la cessió o venda 
de determinats continguts audiovisuals.
d) Altres que puguen acordar-se en un futur, entre ells: percentatges procedents 
de quotes que es podran aplicar a la radiotelevisió comercial i de pagament, 
a la difusió en mobilitat o per cable través de companyies telefòniques i a les 
plataformes o contenidors d’Internet.

2. Sense perjudici dels recursos enunciats en l’apartat anterior, la Corporació po-
drà finançar-se, al seu torn, amb els recursos provinents dels productes i rendes del 
seu patrimoni; de les aportacions voluntàries, subvencions, herències, llegats i dona-
cions, o de qualssevol altres de dret públic o de dret privat que li puguen ser atribuïts 
per qualsevol dels modes establerts en l’ordenament jurídic.

Article 38. Finançament per la prestació del servei públic
1. Les compensacions per al compliment de les obligacions de servei públic es 

consignaran en els pressuposts de la Generalitat, d’acord amb el contracte progra-
ma, i mai no podran suposar un import inferior al 0,3 % o superior al 0,6 % d’aquests. 
L’import que s’hi destine haurà de ser, en tot cas, suficient per a garantir en tot 
moment que es preste el servei d’una informació de proximitat, dret de tots els va-
lencians i valencianes, i no podrà destinar-se en cap cas per a sobredimensionar els 
ens per damunt de la seua sostenibilitat financera.
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2. Aquestes compensacions tindran caràcter anual i no podran superar el cost net 
del servei públic prestat en el corresponent exercici pressupostari.

3. A aquests efectes, es considera cost net la diferència entre els costs totals i els 
altres ingressos diferents de les compensacions. En els ingressos haurà de constar 
informació detallada de les fonts i la quantia dels derivats de les activitats de servei 
públic i dels que no ho són. En els costs, es consideraran només les despeses con-
tretes en la gestió del servei públic.

4. Per a garantir que la compensació no supera el cost net incorregut en un perío-
de anual determinat, la Corporació es dotarà d’un sistema comptable, tant en ma-
tèria de comptabilitat principal com mitjançant un sistema de comptabilitat analítica, 
per a determinar quanties reals per hora, programa o franja, que permeta determinar 
amb precisió el cost net referit.

5. Igualment haurà de realitzar-se una separació estructural de les seues activitats 
per a garantir els preus de transferència i el respecte a les condicions de mercat, tot 
això d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

6. Si al tancament d’un exercici es constata que la compensació supera el cost net 
incorregut en tal període, l’import en excés es destinarà a dotar un fons de reserva 
que haurà de constituir la Corporació en els termes que preveu la disposició addicio-
nal quarta d’aquesta llei, que no podrà superar en cap cas el 10 % del finançament 
públic pressupostat, i el romanent, si n’hi ha, minorarà les quantitats assignades en 
els pressuposts de la Generalitat per a l’exercici següent a aquell en què s’haja pro-
duït l’excés.

7. S’haurà d’escometre una auditoria externa independent i regular, abans de tan-
car comptes.

Article 39. Finançament per publicitat i comercialització
1. La Corporació té la plena capacitat per a explotar comercialment la seua ofer-

ta de programació i els seus continguts. La publicitat institucional es regirà pel que 
hi ha disposat en la normativa específica i serà part dels ingressos previstos en 
l’article 37.1.b.

2. No obstant això, la publicitat en les emissions de ràdio i televisió que puguen 
difondre’s o oferir-se a través dels distints formats de les empreses dependents de la 
Corporació ha de respectar els límits de temps imposats per la normativa europea en 
matèria de radiodifusió i els prevists en la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la 
comunicació audiovisual. Així mateix, el contracte programa podrà fixar restriccions 
addicionals per a l’emissió publicitària.

3. També formen part del finançament de la Corporació els ingressos derivats 
d’altres activitats comercials i mercantils, pels serveis que preste i, en general, per 
l’exercici de les seues activitats, inclosa la comercialització de determinats drets o 
continguts audiovisuals.
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Article 40. Patrimoni
1. La Corporació tindrà un patrimoni propi.
2. Per a la prestació de servei públic es podran adscriure a la Corporació béns de 

domini públic de la Generalitat.
3. La gestió, administració, explotació i disposició dels béns i drets que integren el 

patrimoni de la Corporació es regiran pel que disposa la Llei 14/2003, de patrimoni 
de la Generalitat, i, a falta d’això, per les normes del dret privat.

 
Article 41. Principis i règim de contractació
La Corporació, com també les societats en què participe majoritàriament, direc-

tament o indirectament, en el seu capital social, ajustaran la seua activitat contrac-
tual als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i 
no-discriminació, amb subjecció al que disposa el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.1

Sense perjudici de l’anterior, l’activitat contractual de la Corporació i de les societats 
en què participe majoritàriament en el seu capital social es regirà per la legislació bàsi-
ca de contractació del sector públic, i la execució i els efectes es regiran pel dret privat.

En l’activitat contractual esmentada es garantirà l’accés a la informació als membres 
del Consell Rector, la comissió corresponent de les Corts, el Consell de la Generalitat i 
el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que podran accedir a tota la docu-
mentació que consideren adequada per a poder realitzar el control sobre l’actuació, 
com també dels ingressos i les despeses de la Corporació i les seues societats.

Article 42. Clàusules socials i mediambientals en la contractació
1. La Corporació, com també les societats en les quals participe majoritàriament, 

directament o indirecta, en el seu capital social, establirà clàusules socials i de pro-
tecció del medi ambient en la seua activitat contractual.

2. Necessàriament, en la contractació de serveis equivalents als que són prestats 
directament per la Corporació o les seues societats dependents, s’haurà de ga-
rantir que els treballadors i les treballadores que participen en el servei contractat 
gaudeixen d’unes condicions laborals similars a les del personal que desenvolupa 
aquestes tasques en la Corporació.

3. En cas de no hi haver personal en la Corporació que desenvolupe tasques equiva-
lents a les contractades de forma externa, es garantirà en tot cas que els treballadors i 
les treballadores del servei contractat gaudesquen d’unes condicions laborals dignes.

4. [Derogat]
5. El Consell Rector podrà establir qualsevol altra mesura en l’àmbit de les clàusu-

les socials i de protecció del medi ambient per a la contractació.

1 Actualment, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 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.
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Article 43. Recurs a l’endeutament
La Corporació només podrà recórrer a l’endeutament per al finançament de les 

seues inversions en immobilitzat material i immaterial i per a atendre desfasaments 
temporals de tresoreria.

Els límits d’aquest endeutament, per a cada exercici, quedaran fixats en el contrac-
te programa, dins de l’import global que expressament fixen les lleis de pressuposts 
de la Generalitat i la resta de normativa economicofinancera que afecte el sector 
públic empresarial valencià.

 

Article 44. Contracte programa amb la Generalitat
1. Els objectius generals de la funció de servei públic que té encomanada la Cor-

poració, com també les línies estratègiques que ha de perseguir i aconseguir en la 
prestació d’aquell, previstes en aquesta llei, es desenvoluparan de manera precisa 
pel contracte programa que serà subscrit pel Consell i la Corporació, i que determi-
narà, almenys, els punts següents:

a) Els objectius específics que ha de desenvolupar la Corporació en l’exercici de 
la funció de servei públic que té encomanada, per a un període de tres anys, 
en els termes establerts en el mandat marc previst en l’article 6 d’aquesta llei.
b) Les aportacions amb càrrec als pressuposts de la Generalitat destinades a la 
prestació del servei públic encomanat.
c) Detall de les inversions anuals i plurianuals d’immobilitzats materials i im-
materials i en infraestructures i tecnologia necessàries per al compliment dels 
objectius de servei públic.
d) Els indicadors de gestió i eficiència econòmica que permeten conèixer l’estat 
de l’execució pressupostària, amb especial referència als objectius d’inversions, 
de gestió dels immobilitzats, de les masses salarials i de les despeses en com-
pres i serveis.
e) Mecanismes de correcció de les eventuals desviacions de l’execució dels 
pressuposts d’explotació i capital respecte a la previsió acordada i els efectes 
derivats de possibles incompliments.
f) Els mitjans que s’han d’emprar per a adaptar els objectius acordats a les varia-
cions de l’entorn econòmic.
g) Els objectius i les obligacions concretes que ha de complir la programació dels 
diferents canals de ràdio i televisió i també dels serveis connexos i interactius.
h) Els continguts de servei públic d’acord amb el que preveu l’article 4 d’aquesta 
llei, amb la concreció dels percentatges de gèneres de programació que hagen 
d’emetre’s en els canals gestionats per la Corporació.
i) La proporció de finançament que la Corporació ha de destinar a l’impuls de la 
producció i a les coproduccions d’obres audiovisuals de la Comunitat Valenciana.
j) La proporció de finançament que la Corporació ha de destinar al doblatge 
d’obres i continguts audiovisuals per a la seua emissió televisiva.
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k) Criteris per a l’obtenció d’ingressos resultants de publicitat i altres fons.
l) Els criteris que han de considerar-se per a l’emissió de publicitat, tenint en 
compte el control de qualitat, el contingut dels missatges publicitaris i l’ade-
quació dels temps de publicitat a la programació i les necessitats dels mitjans.
m) Sistema d’indicadors de garantia de qualitat dels serveis que permeten ava-
luar, mitjançant paràmetres objectivament quantificables, el grau de compli-
ment dels compromisos adquirits, com ara indicadors quantitatius, qualitatius 
(hores d’emissió de continguts concrets, hores de subtitulat, audiodescripció, 
llengua de signes) i tecnològics.
n) Els efectes que han de derivar-se de l’incompliment dels compromisos arre-
plegats en el contracte programa.
o) El control de l’execució del contracte programa i dels resultats derivats de la 
seua aplicació.

2. Als efectes de la fixació en el contracte programa de les línies estratègiques 
sobre producció dels continguts i programes audiovisuals de la Corporació, la pro-
ducció es classificarà en:

a) Des del punt de vista de la seua naturalesa jurídica, en:
Producció aliena. Aquella en què la Corporació només té drets puntuals 

d’emissió o d’antena i difusió sense participar amb recursos propis en cap de 
les fases de producció. La producció aliena es considerarà sempre producció 
externa. La producció aliena pot comportar drets d’explotació patrimonial.

Producció mixta, coproducció o producció associada. Aquella en què la 
Corporació participa amb un percentatge contractualment delimitat, bé siga 
en la producció, en l’explotació de drets o en ambdues. La Corporació i les 
societats que en depenen en les seues relacions comercials amb les empreses 
tindran com a referència els preus de mercat.

En aquest tipus de produccions, l’empresa productora podrà incorporar, 
amb l’autorització prèvia del Consell Rector, patrocinis comercials a l’inici o al 
final del programa produït, sempre que tinguen com a únic fi la reducció dels 
costs de producció. En aquest cas, es recalcularan els percentatges establerts 
en funció de les actuacions dutes a terme i el finançament aportat.

En aquest cas, la productora podrà incorporar, amb la consulta prèvia amb la 
Corporació, patrocinis comercials que proporcionen una minoració dels costs 
per ambdues parts sense que açò afecte els percentatges de coproducció.

Producció pròpia. Aquella en què la Corporació té el 100 % dels drets d’ex-
plotació. La producció pròpia pot ser producció interna o externa.

b) Des del punt de vista de la gestió de recursos, en:
Producció interna. Aquella que puga imputar-se pel consum o assignació de 

qualssevol recursos propis, ja siga totalment o en part d’una producció audiovisual.
Producció externa o pròpia externalitzada. Aquella en què la Corporació no 

té assignats recursos propis per a la seua producció, i limita la seua participa-
ció a l’explotació de drets.
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3. El contracte programa serà subscrit pel Consell i la Corporació. Amb aquest 
fi, la Corporació presentarà prèviament al Consell per a discussió una proposta de 
contracte programa.

4. Prèviament a la subscripció pel Consell haurà de ser tramès a les Corts perquè 
siga conegut. Així mateix la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audio-
visual haurà de ser informada de l’execució i els resultats anualment.

Article 45. Innovació, desenvolupament i investigació
1. El contracte programa detallarà les inversions anuals i plurianuals d’immobilit-

zats materials i immaterials, en infraestructures i tecnologia necessàries per al com-
pliment dels objectius de servei públic i en investigació.

2. Aquestes inversions inclouran les necessàries per a la renovació tecnològica i pro-
ductiva que depenga de la Corporació. Aquesta renovació afectarà els formats d’emis-
sió, les tecnologies de producció i els processos de generació de continguts i serveis.

3. La Corporació podrà establir convenis d’investigació i desenvolupament amb centres 
d’investigació, universitats i empreses per a investigar determinats aspectes de la implan-
tació i el desenvolupament, com també per a estar present en projectes de desenvo-
lupament futur, i establirà els mecanismes necessaris de comercialització de la propietat 
industrial i intel·lectual que es deriven de la seua actuació.

CAPÍTOL II
Règim del personal

Article 46. Règim del personal
1. El personal laboral de la Corporació i el de les seues societats es regeix, a banda 

de per la legislació laboral i per la resta de normes convencionalment aplicables, per 
allò que hi ha establert en l’Estatut bàsic de l’empleat públic, segons els termes que 
aquest disposa, i per les lleis de pressuposts de la Generalitat quant al règim retributiu.

2. El personal al servei de la corporació tindrà naturalesa laboral, sense perjudici 
que hi puga ser adscrit personal funcionari de la Generalitat en els termes prevists 
en la normativa valenciana de funció pública. El personal de les societats que depen-
guen de la corporació tindrà naturalesa laboral. 

3. El règim de retribucions del personal de la Corporació i les societats que en 
depenguen s’adaptarà al que, amb caràcter general, regesca per al personal al servei 
de la Generalitat Valenciana, sense més excepcions que les imposades per neces-
sitats del servei o característiques especials del lloc de treball, no subsumibles en 
aquest règim general i degudament justificades.

4. La pertinença al Consell Rector o al Consell de la Ciutadania no generarà en cap cas 
drets laborals respecte a la Corporació. El mateix criteri s’aplicarà a la Direcció General.

5. La contractació de personal de la Corporació i les societats que en depenguen 
respectarà els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, mitjançant les corres-
ponents proves d’accés establertes i convocades pel Consell Rector.
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6. La contractació temporal en la nova Corporació i les seues societats tindrà caràc-
ter excepcional, sempre per raons d’urgència o d’altres justificades degudament. La 
provisió temporal dels llocs de treball es realitzarà mitjançant borses de treball que 
s’hi constituiran segons els resultats de les proves establertes en el punt anterior.

7. La situació dels funcionaris de la Generalitat Valenciana que s’incorporen a la 
Corporació serà la regulada per la normativa aplicable en matèria de funció pública.

TÍTOL V
Control i seguiment de l'activitat de la corporació i les societats que en depenguen

Article 47. Control parlamentari
1. Les Corts exerceixen el control parlamentari sobre la Corporació i les societats 

que en depenguen i vetllen de manera especial pel compliment de les obligacions 
de servei públic, a través de la Comissió Permanent corresponent en les Corts.

2. La Presidència del Consell Rector de la Corporació trametrà anualment a les Corts 
una memòria sobre el compliment de la funció de servei públic, referida al conjunt de 
les seues activitats, programacions, serveis i emissions, i trimestralment un informe 
sobre les actuacions dutes a terme per la Corporació i les societats que en depenguen.

3. La Presidència del Consell Rector, les persones que integren el Consell i la Di-
recció General donaran compte dels informes i la seua actuació, i se sotmetran al 
control periòdic de la comissió competent de les Corts quan aquesta els convoque, a 
fi de donar compte de la informació que li siga requerida, a través dels procediments 
prevists en el Reglament de les Corts.

4. Quan se sol·licite una compareixença d’alguna de les persones que integren el 
Consell Rector o de la Direcció General per un dels grups parlamentaris, aquesta 
haurà de substanciar-se en termini màxim d’un mes dins del mateix període de ses-
sions en què s’haja sol·licitat.

5. Els òrgans de la corporació i les seues societats a les quals les Corts requeris-
quen una resposta o una informació, no poden negar-se a facilitar-los-la, sempre 
que siga d’interès i estiga relacionada amb la funció de control que les Corts exer-
ceixen sobre la corporació i les seues societats. En el cas que facilitar la resposta o 
la informació requerida puga resultar perjudicial per als interessos de la corporació 
o les seues societats, aquest requeriment ha de substituir-se per una compareixença 
davant la comissió corresponent de les Corts.

Article 48. Seguiment de les emissions pel Consell Audiovisual 
de la Comunitat Valenciana
El que hi ha disposat en l’article anterior s’entén sense perjudici de les funcions 

que per llei puguen correspondre al Consell Audiovisual de la Comunitat Valencia-
na respecte del seguiment i el control del compliment de les obligacions de servei 
públic, com també de la legislació en matèria audiovisual, que han de complir les 
emissions de la Corporació.
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Article 49. Control intern de la gestió economicofinancera
1. La Corporació, a través del seu reglament orgànic, establirà un procediment de 

control intern de la gestió economicofinancera que disposarà per al seu desenvolu-
pament i execució d’un lloc d’intervenció.

2. L’interventor o la interventora tindrà les funcions que li assigne el reglament 
orgànic i, com a mínim, el control intern de la gestió economicofinancera en el seu 
triple vessant de funció interventora, informant sobre la legalitat d’ingressos, des-
peses o pagaments i essent-ne responsable personalment si no formula inconve-
nient en els casos d’il·legalitat; control financer, a posteriori, o d’auditoria i control 
d’eficàcia, que tindrà per objecte la comprovació periòdica del grau de compliment 
dels objectius, com també l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment de les 
activitats i les inversions.

3. La provisió del lloc d’intervenció es farà entre funcionaris de carrera del cos su-
perior d’interventors i auditors de la Generalitat preferentment o, si no n’hi ha, entre 
cossos semblants d’altres administracions públiques. 

4. Control intern de la gestió econòmica i financera
a) El control de la gestió econòmica i financera de la corporació correspondrà 
a la Intervenció General de la Generalitat en el termes que hi ha previstos en el 
títol VI de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions de la Comunitat Valenciana.
b) La corporació també haurà de regular en el seu reglament orgànic els me-
canismes propis de control intern de la gestió econòmica i financera de la seua 
activitat, el control del compliment de la legalitat de l’actuació econòmica i fi-
nancera, el grau de compliment dels objectius, com també l’anàlisi del cost de 
funcionament i del rendiment de les activitats i de les inversions que s’establis-
quen en la seua normativa, en el mandat marc i en el contracte programa.

Article 50. Control pressupostari i financer de la Sindicatura de Comptes
El control pressupostari i financer de la Corporació i de les seues societats s’efec-

tuarà d’acord amb el que estableix la Llei d’hisenda pública, del sector públic instru-
mental i de subvencions de la Generalitat Valenciana, per la Sindicatura de Comptes 
de la Generalitat en els termes establerts per la llei reguladora, i la resta de normati-
va economicofinancera del sector públic empresarial valencià.

Article 51. Control del Consell de la Generalitat, comptabilitat i auditoria externa
1. El Consell de la Generalitat acordarà el contracte programa amb la Corporació, 

d’acord amb el que hi ha disposat en l’article 44 d’aquesta llei, i en farà un seguiment 
permanent del compliment, podent demanar la informació que considere necessària 
sobre les actuacions i els contractes desenvolupats o que prevegen fer-se per a con-
cretar el contracte programa.

2. Els comptes anuals de la Corporació i els de les societats en què participe, di-
rectament o indirectament, de forma majoritària es regiran pels principis i les normes 
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de comptabilitat recollits en el pla general de comptabilitat de l’empresa espanyola, 
com també en les seues adaptacions i en les disposicions que el desenvolupen i 
hauran de ser revisades per auditors de comptes, d’acord amb el que hi ha disposat 
en la legislació mercantil.

3. La Intervenció de la Generalitat exercirà les funcions de control previstes en la 
Llei d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions de la Gene-
ralitat Valenciana.

4. Els comptes anuals seran formulats per la Presidència del Consell Rector i seran 
sotmesos, juntament amb la proposta de distribució dels resultats, a l’aprovació de la 
Junta General, de conformitat amb el que preveu la legislació mercantil. Una vegada 
aprovats els comptes anuals es trametran a la Intervenció General de la Generalitat 
perquè s’unesquen, juntament amb els de la resta del sector públic valencià, als comp-
tes generals de la Generalitat com també al Registre Mercantil perquè els diposite.

5. La Corporació haurà de portar un sistema de comptabilitat analítica que permeta 
presentar comptes separats de les activitats de servei públic i de la resta d’activitats que 
faça, a fi de determinar el cost net a què es refereixen els articles 36 i 38 d’aquesta llei.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Desenvolupament reglamentari
El Consell Rector aprovarà en el termini de dos mesos, comptadors a partir de la 
publicació de la designació, el seu reglament orgànic i de funcionament, que serà 
publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

El Consell Rector aprovarà en el termini de quatre mesos, comptadors a partir de 
la publicació de la designació, el reglament orgànic i de funcionament del Consell 
de la Ciutadania, que serà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

El Consell Rector aprovarà en el termini màxim de sis mesos, comptadors a partir 
de la publicació de la designació, el reglament orgànic i de funcionament del Con-
sell d’Informatius, que serà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segona. Constitució del Consell de la Ciutadania i del Consell d’Informatius
El Consell de la Ciutadania i el Consell d’Informatius que preveu aquesta llei hauran de 
constituir-se en el termini màxim de dos mesos des que s’aprove el seu reglament orgànic.

Tercera. Dret d’accés
El reglament previst en l’article 31 d’aquesta llei haurà de ser aprovat pel Consell 
Rector de la Corporació en el termini de sis mesos comptadors a partir de la pu-
blicació de la designació.

Quarta. Constitució del fons de reserva de la Corporació
1. El fons de reserva a què es refereix l’article 38.6 d’aquesta llei es constituirà en 
ocasió de l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici.
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2. El fons de reserva així constituït quedarà estructurat com una reserva especial i haurà 
de figurar en el patrimoni net del balanç dins de la subagrupació de fons propis.
3. La utilització total o parcial del fons de reserva necessitarà l’autorització expressa 
del Consell, donant-ne compte prèviament a la comissió competent de les Corts.
4. L’aportació anual a aquest fons no podrà superar el 10 % de les despeses anuals 
pressupostades. El romanent, si n’hi haguera, minorarà les quantitats assignades 
en els pressuposts de la Generalitat per a l’exercici següent a aquell en què s’haja 
esdevingut aquest excés.
5. El fons de reserva només podrà ser utilitzat per a compensar pèrdues d’exercicis 
anteriors i per a atendre contingències especials derivades de la prestació del 
servei públic encomanat.
6. En cas de no disposició en quatre anys, el fons de reserva serà utilitzat, total-
ment o parcialment, per a reduir les compensacions pel compliment de les obliga-
cions de servei públic previstes en aquesta llei.

Cinquena. Mandat marc
Les Corts hauran d’aprovar el mandat marc per a la Corporació previst en l’article 6.1 
d’aquesta llei, en el qual es concretaran els objectius generals i les línies estratègiques 
del servei públic de radiotelevisió a la Comunitat Valenciana per als pròxims nou anys, 
en el termini màxim de quatre mesos des que s’aprove aquesta llei.

Sisena. Contracte programa
El contracte programa a què es refereixen els articles 6.2 i 44, entre altres, de la 
llei, haurà de subscriure’s en el termini màxim de nou mesos comptadors a partir 
que s’aprove el mandat marc.

Setena. Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana
En el termini màxim de nou mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei el Consell pre-
sentarà el projecte de llei de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valencia-
na, que vetllarà pel respecte dels drets, les llibertats i els valors constitucionals i estatutaris 
en l’àmbit de la comunicació i els mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana.

El Consell de l’Audiovisual es configurarà com una autèntica autoritat independent 
sobre qualsevol classe de mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat o gestió pú-
blica o privada, i amb competències reguladores i sancionadores sobre els continguts 
del sector, inclosos els formats i les vies de transmissió, ateses les prioritats derivades 
de l’interès públic i la responsabilitat davant la ciutadania. El Consell de l’Audiovisual 
Valencià intervindrà també en els processos d’adjudicació de llicències. Així mateix, 
tindrà competències en la gestió de l’arxiu audiovisual que puga crear la Generalitat.

Els membres hauran de ser persones de reconegut prestigi i experiència en 
l’àmbit de la comunicació audiovisual, i el seu mandat ha d’anar més enllà de la 
legislatura, de tal manera que se’n desvincule el nomenament del període de ses-
sions i el mandat parlamentari.
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Disposició addicional vuitena. Limitacions en cas d’insuficiència d’aportacions
La limitació dels costos del capítol I de no superar en un terç el total de pres-
supost, prevista en l’article 36 d’aquesta llei, no s’ha d’aplicar en l’exercici 
pressupostari 2021 i els de durada del segon contracte programa de la CVMC. 
En aquest sentit, la limitació tampoc s’aplicarà en el que respecta als instru-
ments d’ordenació del personal.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Elecció dels membres del Consell Rector
El procediment per a l’elecció de les persones que han de compondre el Consell 
Rector de la Corporació hauran d’iniciar-lo les Corts en un termini màxim d’un mes 
des que s’aprove aquesta llei.

Segona. Proposta d’una persona al Consell Rector de la Corporació 
per part del Consell de la Ciutadania
No obstant el que hi ha disposat en l’article 13.3.b d’aquesta llei, fins que no es 
constituesca el Consell de la Ciutadania, la proposta d’una persona al Consell Rec-
tor que correspon fer al Consell, l’assumirà la Comissió de Radiotelevisió Valencia-
na i de l’Espai Audiovisual de les Corts, que haurà d’aprovar-la pel mateix procedi-
ment previst per als candidats i les candidates proposats pels grups de les Corts.
La proposta d’una persona pel Consell de la Ciutadania es farà transcorregut un 
any des de la constitució d’aquest òrgan.

Tercera. Proposta de dues persones al Consell Rector de la Corporació 
per part del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana
No obstant el que hi ha disposat en l’article 13.3.c d’aquesta llei, fins que no es 
constituesca el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la proposta d’una 
persona al Consell Rector que correspon fer al Consell Audiovisual, l’assumirà la 
Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual de les Corts, que 
haurà d’aprovar-la pel mateix procediment previst per als candidats i les candida-
tes proposats pels grups de les Corts.

La proposta de dues persones pel Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Va-
lenciana es farà transcorregut un any des de la constitució d’aquest òrgan. 

Quarta. Proposta d’una persona al Consell Rector pel personal de la corporació 
Malgrat el que hi ha disposat en l’article 13.3.d d’aquesta llei, fins que no es con-
forme la plantilla de la corporació i les societats que en depenguen i no estiguen 
constituïts els òrgans de representació del personal de la corporació i les seues 
societats, seran els sindicats que tinguen una representació mínima del 10 per 
cent de delegats en el conjunt del sector públic de la Generalitat els que hauran 
de fer, en el termini de màxim de dos mesos des de l’entrada en vigor de la llei, la 
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proposta de la persona que ha de formar part amb caràcter transitori del Consell 
Rector de la corporació.

Dins dels dos mesos següents a la constitució dels òrgans de representació del per-
sonal de la corporació i les societats que en depenguen, caldrà fer la proposta que 
correspon a aquells, segons l’apartat 3.d de l’article 13. La persona nomenada d’acord 
amb el procediment previst en l’article 14 de la llei substituirà, des del seu nomenament, 
a qui haguera sigut nomenat amb caràcter transitori d’acord amb l’apartat precedent.

Cinquena. Selecció i propostes per a la Presidència del Consell Rector 
de la Corporació per part del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana
No obstant el que hi ha disposat en l’article 13.3.e i en l’article 11.2. primer parà-
graf d’aquesta llei, fins que no es constituesca el Consell Audiovisual de la Comu-
nitat Valenciana, la selecció i les propostes per a candidats o candidates per a la 
presidència del Consell Rector que correspon fer al Consell Audiovisual, l’assumirà 
la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual de les Corts, i la 
proposta la faran els grups parlamentaris; la resta del procés continuarà conforme 
al que hi ha previst en els paràgrafs segon i tercer de l’article 11.2 d’aquesta llei.

Sisena. Primer mandat de les persones triades per al Consell Rector
D’acord amb el que hi ha disposat en l’article 14 d’aquesta llei, el primer mandat 
de cinc dels consellers o conselleres durarà tres anys.

Per a això, sis mesos abans de la conclusió del mandat dels seus membres, 
el Consell Rector farà una sessió per a determinar per sorteig quins tres dels 
cinc consellers o conselleres proposats pels grups polítics de les Corts, quin 
dels dos consellers o conselleres proposats pel Consell de la Ciutadania i 
quin dels dos consellers o conselleres proposats pels treballadors de la Cor-
poració o el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, cessaran trans-
corregut el termini de tres anys des del seu nomenament, sense perjudici 
que puguen ser electes per a un nou mandat. Els seus substituts hauran de 
respectar els criteris d’equilibri de gènere recollits en aquesta llei.

Setena. Del compliment progressiu dels objectius de programació
Els objectius recollits en el títol III d’aquesta llei respecte a la producció i l’emissió de 
canals i continguts en línia s’assoliran de manera progressiva i segons les previsions 
pressupostàries, d’acord amb el que s’anirà detallant en el contracte programa.

Vuitena. De la constitució de la Societat Anònima dels Mitjans de comunicació 
de la Comunitat Valenciana, SA, i de la seua administració provisional
Correspondrà a la presidència del Consell Rector la realització de tots els actes i 
les actuacions necessaris per al començament de l’activitat ordinària prevista en 
l’objecte social de la societat anònima Radiotelevisió de la Comunitat Valenciana.
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Novena. Del personal de l’extint grup RTVV
1. Per a la provisió dels llocs necessaris per a la posada en marxa de la nova Corpo-
ració i les societats que en depenguen, i fins que s’emprenga la provisió definitiva 
de places, s’autoritza la contractació laboral amb caràcter temporal, sempre que 
aquesta s’atinga al que hi ha disposat en l’Estatut dels treballadors i la resta de 
normativa laboral d’aplicació per a la aquesta modalitat.
2. Aquestes contractacions temporals es portaran a terme mitjançant una borsa de 
treball pels mèrits, on a causa de les necessitats d’agilitat en la posada en marxa 
es valorarà com a mèrit diferenciat haver treballat en l’antiga RTVV, l’antiguitat i el 
fet que s’haguera accedit al lloc mitjançant procés selectiu.
3. Per a la provisió definitiva de llocs de treball correspon a la direcció general pro-
posar al Consell Rector el calendari i les condicions de provisió del conjunt dels llocs 
de treball necessaris per al funcionament de la corporació i les societats que depen-
guen d’ella mitjançant concurs oposició, que se celebrarà dins del termini màxim de 
tres anys des de l’aprovació de la present disposició. D’aquest concurs oposició for-
maran part, dins de la fase de valoració de mèrits, l’experiència en l’extinta RTVV, la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i les societats que en depenen o 
un altre ens audiovisual públic en un lloc de treball de característiques anàlogues al 
lloc de treball a ocupar. Les condicions de provisió en relació a la valoració de mèrits 
no podran suposar l’exclusió per complet de qui no compte amb algun d’aquests 
mèrits, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 103.3 de la Constitució. 
4. En les borses de treball a què fan referència l’article 46.6 les funcions de les quals si-
guen anàlogues a les que hi ha en RTVV, es podran incorporar de forma voluntària aquells 
treballadors o aquelles treballadores que hi hagueren prestat servei i que no hagen supe-
rat els processos de selecció que es facen per a la provisió definitiva dels llocs de treball.
5. Correspon al Consell Rector, a proposta de la Direcció General, determinar el nom-
bre i els criteris per a la contractació excepcional temporal del personal necessari per a 
la posada en funcionament de la Corporació i les societats que en depenguen.

Desena. De la modificació i la reordenació de la Llei 11/2015, de 29 de desembre, 
de pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 2016
Sense que supose un increment de la dotació pressupostària prevista, es modifi-
quen i reordenen les consignacions pressupostàries de la llei de pressuposts de la 
Generalitat per a l’exercici 2016, secció 05 Presidència, programa 462.70 Servei 
públic de radiotelevisió, mitjançant l’habilitació de sengles línies de subvenció no-
minatives en la secció 05 Presidència, servei 03, centre gestor 01, programa 462.70, 
capítols 4 i 7, a favor de la Corporació de la Comunitat Valenciana de Mitjans de 
Comunicació, en la forma que es determina en l’annex, fet que implica una baixa 
pel mateix import en els capítols 2 i 6 del programa pressupostari esmentat.

Amb l’entrada en vigor d’aquesta llei, es realitzaran les operacions pressupos-
tàries i comptables que procedesquen per a garantir la disponibilitat dels crèdits a 
la Corporació de la Comunitat Valenciana de Mitjans Audiovisuals en l’exercici 2016.
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ANNEX

[Modificacions pressupostàries]2

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única
Queda derogada tota disposició de rang igual o inferior que s’opose al que esta-
bleix aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa
S’autoritza el Consell a dictar les disposicions necessàries per a desenvolupar i 
executar aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana.

Desplegament

Acord del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, 
de 10 de gener de 2017, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional del 
Consell Rector (DOGV 7960, de 18.01.2017).3 

Acord del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, 
de 21 de desembre de 2017, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i de 
funcionament del Consell de la Ciutadania (DOGV 8203, de 02.01.2018).

2 Vegeu DOGV núm. 7.831, de 19 de juliol de 2016, pàg. 20.271.

3 Acord del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, de 30 de juliol de 2018, pel qual es 
modifica el Reglament orgànic i funcional d’aquest òrgan (DOGV 8364, de 20.08.2018).
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Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon 
Govern de la Comunitat Valenciana

TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte:
1. Regular i garantir la transparència de l’activitat pública en el seu doble vessant 

de publicitat activa i de dret d’accés a la informació pública, promoure la reutilització 
de la informació i regular el Consell Valencià de Transparència.

2. Establir els principis bàsics d’integritat i bon govern que han de complir les 
administracions públiques valencianes mitjançant l’adopció de codis ètics i de con-
ducta i el desenvolupament de marcs d’integritat pública.

3. Impulsar i garantir la rendició de comptes en l’acció de govern i l’activitat ad-
ministrativa a través de la planificació i l’avaluació de la normativa i de les polítiques 
públiques en l’àmbit de l’administració autonòmica.

4. Regular el règim de garanties i de responsabilitats per l’incompliment dels deu-
res i obligacions que estableix aquesta llei.

Article 2. Principis generals
Sense perjudici de la resta d’obligacions legals, la interpretació i l’aplicació 

d’aquesta llei s’articulen entorn dels següents principis generals:
1. Transparència màxima: que garanteix una activitat pública que facilite l’accés 

als continguts informatius que genera o custodia l’administració pública i l’excep-
cionalitat de les restriccions, que han d’estar motivades en les raons estrictament 
taxades en la llei, després de considerar els interessos diferents que hi puguen 
concórrer.

2. Transparència des del disseny: garanteix que els requisits de transparència, 
obertura, reutilització i protecció de dades es tenen en compte des del moment en 
què es planifiquen, dissenyen o redissenyen sistemes, processos o procediments ad-
ministratius, amb l’objectiu d’alinear el cicle de vida dels documents i altres recursos 
informatius amb la transparència.

3. Publicitat: principi en virtut del qual l’administració ha de proporcionar i difon-
dre de forma constant, veraç i objectiva la informació relativa a la seua actuació i 
funcionament.

4. Comprensibilitat i claredat: s’ha de facilitar l’accés de la ciutadania a la infor-
mació pública de la manera més senzilla que siga possible, atesa la naturalesa de la 
informació, procurant que siga fàcilment comprensible. S’ha d’utilitzar un llenguatge 
clar i incloure la descripció i el context que siguen necessaris per a facilitar la com-
prensió i la interpretació de la informació.
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5. Veracitat: la informació difosa ha de ser certa, exacta i objectiva, i ha de mantin-
dre’s actualitzada. A més, cal garantir que s’ha de verificar l’autenticitat, la fiabilitat, 
la integritat i la disponibilitat d’aquesta.

6. Reutilització de la informació: la informació s’ha de publicar i difondre en for-
mats oberts que possibiliten i afavorisquen la seua reutilització, per a facilitar que la 
ciutadania puga aprofitar per a les seues activitats les dades i els documents publi-
cats i crear valor afegit.

7. Accessibilitat tecnològica universal: la informació, els instruments i les eines que 
es fan servir en la seua difusió han de ser comprensibles, utilitzables i localitzables 
per totes les persones en condicions de seguretat.

8. No-discriminació: l’administració pública ha d’establir els mitjans necessaris per 
a posar a disposició de la ciutadania la informació pública a través del mitjà d’accés 
que aquesta trie.

9. Orientació a la ciutadania i continuïtat en el temps: l’activitat pública s’articula 
entorn de la ciutadania, com a eix i referència de la seua estratègia, i ha d’emmar-
car-se en una perspectiva de continuïtat i sosteniment en el temps.

10. Govern obert: les administracions públiques han de promoure un marc de 
relació i diàleg permanents i bidireccionals amb la ciutadania que garantisca la trans-
parència i la rendició de comptes de l’activitat pública i facilite la participació i col·la-
boració de la ciutadania en les polítiques públiques i la gestió.

11. Modernització i neutralitat tecnològica: s’ha de promoure l’ús de les tecnolo-
gies per a dissenyar processos més eficients i pròxims a la ciutadania, i aquest s’ha 
d’articular mitjançant l’adopció d’estàndards tecnològics oberts i neutrals.

12. Responsabilitat i rendició de comptes: els governs, les administracions públi-
ques i els seus servidors han d’assumir la responsabilitat de les seues actuacions i 
decisions, i han de promoure la cultura de l’avaluació i l’exercici de la rendició de 
comptes en l’activitat pública.

13. Integritat: les persones al servei de l’administració, ocupen o no un càrrec pú-
blic, han de generar confiança i vetlar per la qualitat democràtica de les institucions 
públiques i la seua reputació davant la ciutadania. L’exercici de les seues funcions 
s’ha de caracteritzar per la imparcialitat, l’objectivitat, l’honestedat, el respecte al 
marc jurídic i l’observança d’un comportament ètic absent d’arbitrarietat, orientat al 
compliment i la satisfacció dels interessos generals.

14. Bon govern: els principis, obligacions i regles per a la millora de la qualitat en 
els serveis i el funcionament de l’administració i els principis ètics i d’actuació d’acord 
amb els quals han d’actuar les autoritats i el personal al servei de l’administració 
perquè aquesta funcione amb transparència, eficàcia, eficiència, qualitat i equitat, 
garantint la rendició de comptes i la bona administració.

15. Planificació i avaluació de polítiques i serveis: l’administració pública ha d’ins-
taurar processos i instruments que permeten la planificació i l’avaluació ordenada i 
constant de les polítiques i els serveis que garantisquen la millora contínua.
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16. Bona regulació: en l’exercici de la seua funció normativa, l’administració pú-
blica ha d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència i eficiència.

17. Protecció de dades: s’ha de garantir el dret a la protecció de dades de caràcter 
personal en l’àmbit que regula aquesta llei, prestant especial atenció a aquells trac-
taments que puguen afectar categories especials de dades, menors d’edat, víctimes 
de violència de gènere, persones en situació d’exclusió social o de vulnerabilitat 
i supòsits equiparables, i també a aquells que impliquen riscos per a la seguretat 
personal.

Article 3. Àmbit subjectiu d’aplicació
1. Les disposicions d’aquesta llei s’apliquen a:

a) L’administració de la Generalitat.
b) El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l’arti-
cle 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions.
c) Les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el 
Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité 
Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatu-
tària anàloga que es puga crear en el futur, amb relació a la seua activitat admi-
nistrativa i pressupostària, i també l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau 
i la Corrupció i qualssevol altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica 
pròpia, vinculades o adscrites a aquestes.
d) Les entitats integrants de l’administració local de la Comunitat Valenciana i les 
entitats del seu sector públic vinculades o dependents.
e) Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vin-
culades o dependents.
f) Les corporacions de dret públic i federacions esportives, quant a les seues 
activitats subjectes a dret administratiu.
g) Les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i 
entitats mencionats en aquest article.
h) Qualsevol altra entitat de dret públic amb personalitat jurídica vinculada a les 
administracions públiques o dependent d’aquestes.

2. A l’efecte del que estableix aquesta llei, es consideren administracions públi-
ques: l’administració de la Generalitat i els seus organismes públics vinculats o de-
pendents, les entitats integrants de l’administració local de la Comunitat Valenciana, 
les universitats públiques valencianes, i els consorcis constituïts íntegrament per ad-
ministracions públiques territorials.

Article 4. Altres subjectes obligats
1. Han de complir les obligacions de publicitat activa que estableix el capítol ii del 

títol i de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
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pública i bon govern (d’ara en avant, Llei 19/2013, de 9 de desembre), en els matei-
xos termes que els subjectes recollits en l’article 3 de la llei esmentada i respectant 
la seua naturalesa privada i les finalitats que tenen reconegudes, els següents sub-
jectes:

a) Els partits polítics, organitzacions sindicals i associacions empresarials que 
desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana.
b) Les entitats privades que perceben durant el període d’un any natural aju-
des o subvencions de les entitats recollides en l’article 3 d’aquesta llei en una 
quantia superior a 50.000 euros, o quan les ajudes o subvencions percebudes 
representen almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals, sempre que 
assolisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.

2. El compliment d’aquestes obligacions s’ha de realitzar a través del portal web 
de l’entitat, o bé utilitzant els mitjans electrònics de la organització, associació o agru-
pació a la qual puga pertànyer. En el cas de les entitats recollides en l’apartat 1.b, 
també poden complir les seues obligacions a través del portal web que pose a la 
seua disposició la Generalitat.

3. Les entitats recollides en l’apartat 1.b han de publicar la informació a partir de 
l’any següent a aquell en què s’hagen superat els llindars establits, i ha de mante-
nir-se publicada durant quatre anys naturals.

4. L’obligació que estableix aquest article s’ha d’incloure en les bases reguladores 
de concessió de subvencions, en les resolucions de concessió o en els convenis que 
instrumenten la concessió de subvencions.

Article 5. Obligació de subministrar informació
1. Les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics, que exercisquen 

funcions delegades de control o un altre tipus de funcions administratives o duguen 
a terme activitats qualificades com a serveis d’interès econòmic general estan obli-
gades a subministrar als subjectes de l’article 3 a què es troben vinculades, amb 
requeriment previ, tota la informació necessària per al compliment per aquells de les 
obligacions previstes en aquesta llei.

Aquesta obligació s’estén a totes les parts adjudicatàries de contractes del sector 
públic i a les persones beneficiàries de les subvencions, en els termes que es preveu-
en en el contracte respectiu i les bases reguladores de les subvencions i la resolució 
de concessió d’aquestes, sense perjudici de les obligacions de publicitat activa pre-
vistes en l’article 4 d’aquesta llei.

2. Els plecs de clàusules administratives particulars, o document contractual equi-
valent, i les bases reguladores de les convocatòries, els convenis i les resolucions 
de concessió d’ajudes i subvencions han de recollir de forma expressa aquesta 
obligació, així com els mitjans per al seu compliment i els mecanismes de control 
i seguiment. Sense perjudici d’això, la no inclusió d’aquesta obligació en aquests 
instruments no eximeix del seu compliment.
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3. Les administracions públiques poden acordar, amb l’advertència i l’audiència 
prèvies a l’interessat, la imposició de multes coercitives una vegada transcorregut 
el termini conferit en el requeriment sense que haja sigut atès. La multa, de 100 a 
1.000 euros, serà reiterada per períodes de quinze dies fins al compliment. El total 
de la multa no pot excedir del 5 % de l’import del contracte, subvenció o instrument 
administratiu que habilite per a l’exercici de les funcions públiques o la prestació 
dels serveis i, si en aquest instrument no figura una quantia concreta, la multa no 
excedirà de 3.000 euros. Per a la determinació de l’import s’ha d’atendre la gravetat 
de l’incompliment i el principi de proporcionalitat, entre altres. La competència per 
a imposar la multa coercitiva correspon a l’òrgan que ha realitzat el requeriment de 
subministrament d’informació.

Article 6. Consideració d’alt càrrec
A l’efecte del que estableix aquesta llei, es consideren alts càrrecs:
1. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental:

a) Les persones integrants del Consell.
b) Les persones titulars de les secretaries autonòmiques, les sotssecretaries, les 
direccions generals i els òrgans o centres directius el nomenament de les quals 
siga competència del Consell.
c) Les persones que ocupen càrrecs directius com la presidència, la direcció 
general, la gerència, el càrrec de conseller delegat o consellera delegada i al-
tres càrrecs directius assimilables que exercisquen funcions executives de màxim 
nivell amb subjecció directa a l’òrgan de govern en les entitats del sector públic 
instrumental de la Generalitat a què es refereix l’article 3.1.b d’aquesta llei.
d) Qualsevol persona que haja subscrit un contracte laboral especial d’alta di-
recció.
e) Les persones que tinguen la consideració d’alt càrrec d’acord amb les lleis.

2. En l’àmbit de l’administració local, les persones integrants de les corporacions 
locals, les titulars dels òrgans superiors i directius i el personal directiu del seu sector 
públic vinculat o dependent, d’acord amb el que disposa la normativa reguladora de 
les entitats de règim local.

3. En la resta d’entitats i d’organismes inclosos en l’article 3, les persones que en 
tenen la titularitat o formen part d’òrgans de govern i les qui exercisquen càrrecs 
directius, com ara la presidència, les direccions generals, les gerències, els consellers 
delegats i les conselleres delegades, i funcions executives assimilables en les entitats 
del seu sector públic vinculades o dependents.
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TÍTOL I
Transparència de l’activitat pública

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 7. Transparència de l’activitat pública
1. Les organitzacions compreses en l’article 3 han d’actuar amb transparència, i 

l’han de promoure mitjançant la publicitat i difusió de la informació sobre la seua 
activitat pública, especialment a través d’internet, en els termes que estableixen 
aquesta llei i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern.

2. El principi de transparència ha d’aplicar-se de forma preferent. Qualsevol ex-
cepció o limitació s’ha de derivar d’una norma amb rang de llei.

3. Els subjectes inclosos en l’article 3 han de promoure la cultura de la transparèn-
cia entre la ciutadania i entre els diferents sectors socials, a fi d’afavorir l’exercici del 
dret d’accés a la informació, impulsar la rendició de comptes i la creació de valor 
afegit per mitjà de la reutilització de la informació i promoure l’assumpció del principi 
de transparència per part de les entitats privades, tant en la societat civil com en les 
estratègies de responsabilitat social corporativa de les empreses.

Per a fomentar la cultura de la transparència, cal dur a terme campanyes informa-
tives, cursos i accions de formació i mesures per a la sensibilització i la divulgació 
entre la ciutadania, i fomentar entre la població infantil i juvenil mitjançant projectes 
d’educació en govern obert, formació a professorat, recursos didàctics o educació 
no formal.

4. S’entén per informació pública el conjunt de documents o continguts, qualsevol 
que siga el seu format o suport, que estiguen en poder de qualsevol dels subjectes 
inclosos en l’article 3 i que hagen sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les seues 
funcions, independentment del moment en què hagen sigut elaborats o adquirits.

5. La publicitat i la posada a disposició de la informació pública s’ha d’ajustar als lí-
mits establits en la legislació estatal bàsica i en la pròpia de la Generalitat en matèria 
de transparència, sense perjudici del que es puga derivar de la normativa de protec-
ció de dades de caràcter personal, i de la normativa específica que li siga aplicable.

Article 8. Gestió documental i arxius
1. A fi de garantir la difusió i la transparència d’una informació pública objecti-

va, veraç, comprensible i actualitzada, les administracions públiques compreses en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han d’adoptar polítiques de gestió integral dels 
documents, tant en suport analògic com electrònic, i han de dissenyar i implementar 
els sistemes i les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la inte-
roperabilitat, la seguretat, la integritat, la conservació, l’accessibilitat i la recuperació 
de la informació, així com la integració de conjunts de dades públiques per a la seua 
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reutilització. Així mateix, han d’adaptar els seus sistemes de gestió de la informació 
perquè la informació i documentació que generen o reben en l’exercici de les seues 
competències es conserve i difonga d’acord amb les premisses de transparència i 
reutilització. Aquestes entitats han de publicar les característiques i criteris de la seua 
política de gestió documental.

2. Els arxius públics que formen part del Sistema Arxivístic Valencià estan sub-
jectes als principis establits en aquesta llei per a assegurar l’accés als seus fons i la 
transparència en el seu funcionament, en les condicions establides en aquesta i en la 
normativa reguladora dels arxius de la Comunitat Valenciana, tot això sense perjudici 
del que establisca la legislació sobre secrets oficials i la normativa que regula l’accés 
a arxius o béns de valor històric o cultural.

3. Les taules de valoració documental que aprove la Junta Qualificadora de Do-
cuments Administratius, han d’establir el règim de conservació i accés a les sèries 
documentals subjectes a publicitat activa i sol·licitades a través del dret d’accés.

Article 9. Protecció de dades personals
1. Atenent la seua naturalesa i finalitat, en l’elaboració d’informació pública i abans 

de facilitar-la o publicar-la s’han de tenir en compte els aspectes següents:
a) S’han de complir els principis de protecció de dades, especialment els referits 
a proporcionalitat del tractament de dades personals i la limitació del termini 
de conservació.
b) S’han d’adoptar mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir 
i poder demostrar que el tractament és conforme amb la normativa de protecció 
de dades en relació al compliment d’aquesta llei.
c) S’ha de complir amb els principis de protecció de dades des del disseny i per 
defecte.
d) Quan es publiquen dades o informació en què s’hagen dissociat les dades 
que identifiquen persones, s’han de realitzar anàlisis per a comprovar que no és 
possible revertir el procés de dissociació o que requeriria esforços despropor-
cionats tenint en compte l’estat de la tècnica.
e) S’ha de realitzar una avaluació d’impacte en relació a la protecció de dades 
personals i, si escau, s’ha de sol·licitar un informe al delegat o delegada de pro-
tecció de dades de la Generalitat quan el tractament de dades estiga referit a 
categories especials de dades, menors d’edat, víctimes de violència de gènere, 
persones en situació d’exclusió social o de vulnerabilitat i supòsits equiparables, 
i també aquells que impliquen riscos per a la seguretat personal.
f) S’han d’aplicar els criteris continguts en la normativa de protecció de dades 
personals sobre la forma en què s’han d’identificar les persones interessades en 
les notificacions d’anuncis i publicacions d’actes administratius.

2. En el portal de transparència s’ha de proporcionar informació sobre protecció 
de dades en un apartat visible, que ha de contenir, almenys, la política de protec-
ció de dades del portal, les dades de contacte del delegat o delegada de pro tecció 
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de dades de la Generalitat i els procediments per a l’exercici dels drets regulats 
per la normativa sobre protecció de dades, especialment, el dret a la supressió de 
dades o dret a l’oblit.

3. Aquelles persones o entitats que recopilen dades i informació publicada en 
el portal de transparència, o facilitada en virtut de sol·licituds del dret d’accés a la 
informació pública, són responsables de l’ús o tractament que realitzen i respondran 
de les infraccions de la normativa sobre protecció de dades que puguen cometre.

4. Quan es publique informació en la qual s’identifique a persones en virtut del 
que estableix aquesta llei, no s’ha d’incloure en cap cas el nom i cognoms de manera 
conjunta amb el número complet del document nacional d’identitat, número d’iden-
titat d’estranger, passaport o document equivalent.

5. Quan es sol·licite informació pública que continga dades de caràcter personal, 
el règim aplicable és el previst en la normativa aplicable en matèria de transparència 
i accés a la informació pública i supletòriament en la normativa general de protecció 
de dades.

En el cas que l’òrgan o entitat al qual s’haja sol·licitat la informació ho estime con-
venient per tindre dubtes raonables sobre la procedència de facilitar la informació 
per la possible afectació del dret de protecció de dades, pot sol·licitar un informe al 
respecte al delegat o delegada de protecció de dades, sempre que l’entitat dispose 
d’aquesta figura en virtut de la normativa aplicable.

6. El que disposa aquest article és aplicable als tractaments i les publicacions que 
es realitzen en compliment d’aquesta llei.

CAPÍTOL II
Publicitat activa

Secció primera
Normes generals

Article 10. Obligacions de publicitat activa dels subjectes obligats
1. Els subjectes inclosos en l’article 3 d’aquesta llei han de publicar, de manera 

proactiva i en les condicions que preveu aquesta llei, les dades i la informació que 
siga rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat, amb la finalitat de 
permetre a la ciutadania la participació i el control dels assumptes públics.

En tot cas, han de publicar, com a mínim, la informació recollida en la secció sego-
na d’aquest capítol, a excepció de les entitats que s’inclouen en l’àmbit de l’adminis-
tració local, que és regiran pel que estableix l’apartat 2 d’aquest article.

2. Les obligacions de publicitat activa aplicables a les entitats que formen l’admi-
nistració local de la Comunitat Valenciana són les previstes en els articles 6, 7 i 8 de 
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, en la normativa reguladora dels governs locals i 
en les normes i ordenances que elles mateixes aproven fent ús de la seua autonomia.
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Sense perjudici del que disposa l’apartat primer de la disposició addicional sego-
na, els municipis poden complir aquestes obligacions de manera associada o per 
mitjà de fórmules de cooperació amb altres administracions, si per raons de capaci-
tat o eficàcia no les poden complir directament.

3. Les obligacions de publicitat activa aplicables als subjectes obligats de natu-
ralesa privada recollits en l’article 4 s’han de limitar al que preveu el referit article.

4. Són aplicables a la publicitat activa els límits al dret d’accés a la informació 
pública referits en l’article 27 i, especialment, el que es deriva de la protecció de 
dades de caràcter personal. En aquest sentit, junt amb els criteris i obligacions de 
protecció de dades que preveu l’article 9 s’ha d’atendre al que estableix l’apartat 7 
de l’article 11.

5. Les obligacions de transparència contingudes en aquest capítol tenen caràcter 
de mínimes i generals i s’entenen sense perjudici de l’aplicació d’altres disposicions 
específiques que prevegen un règim més ampli en matèria de publicitat. Els subjec-
tes obligats han de fomentar la publicitat de qualsevol altra informació pública que 
es considere d’interès per a la ciutadania.

Els subjectes inclosos en l’article 3 han d’adaptar les obligacions de publicitat acti-
va contingudes en aquest capítol a les seues particularitats organitzatives.

Article 11. Criteris generals de publicació
1. La informació objecte de publicitat activa ha de ser veraç, objectiva i actualit-

zada, i a més, s’ha de publicar de manera clara, estructurada, comprensible, amb 
formats reutilitzables i fàcilment localitzable. A aquest efecte, s’ha de fer ús de cerca-
dors que faciliten la localització de la informació. Aquesta s’ha d’acompanyar de les 
descripcions addicionals necessàries per a la seua interpretació (text, taules, gràfics o 
diagrames interactius) i s’han d’elaborar representacions gràfiques o versions especí-
fiques més senzilles de la informació que, per la seua naturalesa o contingut, resulte 
més complexa. A més, s’ha de prestar especial atenció a la utilització de llenguatge 
no sexista ni discriminatori.

2. Tota la informació s’ha de difondre per mitjans o en formats adequats perquè 
resulten accessibles i comprensibles per a garantir l’accés en condicions d’igualtat 
i la no discriminació tecnològica, d’acord amb el principi d’accessibilitat i disseny 
universal. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte de manera especial els col·lectius 
de persones amb diversitat funcional, en situació de major desigualtat o allunyats 
tradicionalment de les institucions públiques, i s’ha de elaborar versions en lectura 
fàcil que faciliten l’accés a la infància i a l’adolescència. Respecte de l’accessibilitat 
dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils s’ha d’atendre la normativa bà-
sica en la matèria.

3. S’ha d’indicar l’òrgan que ha generat la informació publicada i la data de la 
seua última actualització. Així mateix, cal habilitar la possibilitat d’accedir a sèries 
històriques d’informació que, havent sigut objecte de publicitat activa, haja sigut 
substituïda per canvis o actualitzacions. Reglamentàriament cal establir la periodi-
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citat d’actualització i el temps mínim que s’ha de mantenir publicada la informació 
objecte de publicitat activa.

4. La informació sotmesa a les obligacions de publicitat activa s’ha d’obtenir, quan 
siga possible, dels sistemes d’informació existents en cada matèria, a fi d’evitar du-
plicitats innecessàries en l’obtenció de la informació i afavorir la seua actualització 
constant i immediata. A aquest efecte, els centres directius responsables cal que 
planifiquen la creació o l’adaptació dels sistemes d’informació per a complir amb 
les obligacions d’aquesta llei, i cal que apliquen, des del disseny i per defecte, els 
principis continguts en el Reglament general de protecció de dades.

5. D’acord amb els principis de transparència i protecció de dades des del disseny, 
els sistemes de gestió documental han de disposar els mitjans tècnics necessaris que 
permeten la identificació i l’etiquetatge d’aquells continguts informatius subjectes a 
l’aplicació de determinades limitacions des de la seua creació, perquè de manera 
predeterminada queden ocults o s’anonimitzen convenientment i s’impedisca la di-
vulgació involuntària d’aquestes dades, sense obstaculitzar l’obertura i la reutilització 
social de la resta de continguts.

6. S’ha de facilitar la indexació dels continguts informatius objecte de publicitat 
activa per part dels cercadors d’internet per a facilitar la seua recuperació i localit-
zació per la ciutadania, com també la seua preservació digital. Així mateix, s’han de 
facilitar, en un lloc fàcilment accessible del Portal de Transparència, procediments 
perquè les persones afectades puguen exercir els seus drets en matèria de protecció 
de dades, especialment el dret a la supressió o el dret a l’oblit.

7. Quan la informació objecte de publicitat activa continga dades personals de 
categories especials o dades relatives a persones menors d’edat o en situacions 
d’especial vulnerabilitat, la publicitat només es durà a terme una vegada s’hagen 
anonimitzat aquestes dades de manera que no es puga identificar a les persones 
afectades, sense perjudici de tot el que preveu l’article 9.

8. En aquells casos en els quals aquesta llei indique la necessitat d’identificació de 
les persones afectades per la publicitat activa, aquesta identificació s’ha de realitzar 
de la forma següent:

a) Si es tracta de persones físiques, se les ha d’ identificar mitjançant nom i 
cognoms.
b) Si es tracta de persones jurídiques, se les ha d’identificar amb la denominació 
social.

9. Les dades que es publiquen s’han de presentar, sempre que siga possible, 
desagregades per sexe quan es tracte de dades estadístiques, enquestes o aquelles 
que siguen rellevants per a la visualització de l’impacte diferenciat de les polítiques 
públiques i els serveis en homes i en dones.

Article 12. Portal de Transparència
1. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, 

la publicació de la informació detallada en aquest capítol s’ha de fer a través del 
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portal de transparència de la Generalitat. Aquest portal està adscrit orgànicament i 
funcional al centre directiu competent en matèria de transparència, i els seus reque-
riments tècnics i organitzatius s’han de desenvolupar reglamentàriament.

2. Els ens del sector públic instrumental de la Generalitat no inclosos en l’apartat 1 
han d’articular mecanismes de col·laboració o sindicació de continguts per a complir 
amb les previsions d’aquesta llei.

3. La resta d’entitats compreses en l’article 3 han de garantir la publicació de la 
informació detallada en aquest capítol per mitjà de les seues seus electròniques, 
portals o pàgines web, sense perjudici de les mesures de col·laboració interadmi-
nistrativa que puguen acordar. L’administració de la Generalitat cal que promoga la 
interoperabilitat i l’accés des del Portal de Transparència de la Generalitat.

Article 13. Control
1. El compliment de les obligacions de publicitat activa que regula aquesta llei 

per part dels subjectes recollits en els articles 3 i 4 ha de ser objecte de control pel 
Consell Valencià de Transparència.

2. En l’exercici d’aquesta facultat de control, el Consell Valencià de Transparència 
pot efectuar, per iniciativa pròpia o com a conseqüència de denúncia, requeriments 
per a l’esmena dels incompliments que puguen produir-se de les obligacions de 
publicitat activa que estableix aquesta llei.

En el cas que es constate un incompliment, la resolució ha d’incloure una adver-
tència i ha de determinar les mesures que s’hagen d’adoptar per a esmenar l’incom-
pliment i el termini per a dur-les a terme, que ha de ser adequat a la naturalesa de les 
mesures i que en cap cas pot ser inferior a 20 dies. L’entitat afectada ha de comunicar 
les actuacions realitzades per a complir el requeriment.

3. La desatenció dels requeriments del Consell Valencià de Transparència per al 
compliment de les obligacions de publicitat activa pot donar lloc a l’exigència de 
responsabilitat, d’acord amb el que preveu el títol V d’aquesta llei. El Consell Valen-
cià de Transparència pot instar la incoació del procediment sancionador d’acord amb 
el que preveu l’apartat 3 de l’article 74 d’aquesta llei.

Secció segona
Informació subjecta a publicitat

Article 14. Informació institucional, organitzativa i de planificació
1. Informació institucional i organitzativa.

a) Els subjectes obligats inclosos en l’article 3 han de publicar:
1.r L’estructura organitzativa. A aquests efectes, s’ha d’incloure un organigra-
ma actualitzat que identifique les persones responsables dels diferents òr-
gans, les funcions que desenvolupa, la seu, l’adreça institucional, els distints 
mitjans de contacte i l’horari d’atenció al públic.
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2.n Els codis ètics, de conducta o de bon govern aprovats, com també els 
estàndards de bones pràctiques i responsabilitat social que s’apliquen.

b) A més, les administracions públiques de l’article 3.2 han de publicar:
1.r La relació actualitzada de les seues entitats del sector públic vinculades o 
dependents, amb indicació del seu organigrama i del règim jurídic, econòmic, 
patrimonial, de recursos humans i de contractació.
2.n La relació dels òrgans col·legiats o de participació adscrits, amb la seua 
composició, les normes per les quals es regulen, el seu règim d’organització i 
funcionament i les actes dels seus acords.

c) A més, en l’àmbit de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic 
instrumental, s’ha de publicar:

1.r Una relació de les competències i traspassos de funcions i serveis assumits 
per la Generalitat.
2.n Els acords adoptats pel Consell sense perjudici del caràcter secret de les 
deliberacions i vots i, amb caràcter previ, l’ordre del dia previst de les sessions.
Els acords han de poder consultar-se com a mínim per títol, tipus d’acord, 
àrea o temàtica, departament proponent, legislatura i data d’aprovació; en 
les condicions i amb els límits que s’establisquen reglamentàriament i d’acord 
amb els criteris de coordinació que establisca la Comissió de Secretaries Au-
tonòmiques i Sotssecretaries per a preservar el respecte als límits aplicables 
a la publicitat activa.
3.r Els acords adoptats pels òrgans col·legiats superiors de govern i adminis-
tració de les entitats del sector públic instrumental, a excepció dels òrgans 
de les entitats l’activitat de les quals siga la prestació de serveis financers en 
règim de mercat. Aquesta informació cal que es publique prèvia dissociació 
de les dades de caràcter personal i respectant els límits aplicables a la publi-
citat activa.

2. Informació referent al personal.
a) Els subjectes obligats inclosos en l’article 3 han de publicar:

1.r La plantilla orgànica de places, la relació de llocs de treball o instrument 
anàleg de planificació dels recursos humans i la retribució econòmica anual, 
com també informació estadística sobre les variacions ocorregudes anual-
ment en la plantilla.
2.n Informació estadística del personal, que ha d’incloure almenys l’edat, el 
gènere, com també el percentatge de les persones amb diversitat funcional.
3.r Els acords o els pactes reguladors de les condicions de treball i convenis 
col·lectius vigents.
4.t La relació del personal eventual existent, amb indicació expressa de la 
seua identificació, les labors de confiança o assessorament especial que té 
encomanades i l’òrgan per al qual les realitza i el seu perfil i trajectòria pro-
fessional, com també les seues retribucions íntegres anuals i indemnitzacions 
per raó del servei.
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5.è Les ofertes d’ocupació pública i la informació relativa a tots els processos 
de selecció i provisió de llocs per mitjà de concurs de mèrits, que ha d’inclou-
re les llistes que es generen en els processos esmentats, a fi de permetre a 
cada aspirant conèixer el lloc que ocupa en cada moment.
6.è Les convocatòries de selecció temporal, les borses de treball temporal 
i les llistes de persones que les integren, a fi que permeten a cada aspirant 
conèixer el lloc que ocupa en cada moment.
7.è Les resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afec-
ten el seu personal. Necessàriament, s’ha de publicar la identificació de la 
persona, el lloc que ocupa i l’activitat autoritzada.
8.è Informació estadística desagregada sobre el nombre –i la distribució per 
organitzacions i òrgans o entitats– de representants sindicals i unitaris del per-
sonal empleat públic, detallant el crèdit horari anual de què disposen, com 
també el nombre de persones que gaudeixen de la dispensa total d’assistèn-
cia al treball i la causa, classificat per cada organització sindical.

b) A més, en l’àmbit de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic 
instrumental, s’ha de publicar la relació dels llocs de treball i la categoria pro-
fessional del personal de les empreses adjudicatàries de contractes que realit-
zen una activitat, servei o obra amb caràcter permanent en una dependència o 
establiment públic, com també el règim de dedicació, el règim retributiu i les 
tasques realitzades.

3. Informació sobre serveis públics, procediments i planificació
a) Els subjectes obligats inclosos en l’article 3 han de publicar

1.r La cartera de serveis.
2.n Les cartes de serveis i el grau de compliment dels seus compromisos.
3.r El procediment per a la presentació de queixes, suggeriments i, si escau, 
agraïments o felicitacions, i els informes d’avaluació que es realitzen.
4.t Els informes sobre la qualitat dels serveis públics, com també la informació 
disponible que permeta la seua valoració.
5.è La relació actualitzada dels procediments administratius, amb indicació del 
seu objecte, els tràmits, els terminis, el sentit del silenci administratiu, els recur-
sos que poden interposar-se amb relació a les resolucions que hi posen fi i els 
formularis associats, com també els que estan disponibles en format electrònic 
i les vies i seus dels registres en què poden presentar-se escrits i comunicacions.
6.è Els plans i els programes anuals i plurianuals en els quals es fixen els objec-
tius concrets, les activitats, els mitjans necessaris per a executar-los, el temps 
previst per a la seua consecució, els òrgans responsables de la seua execució 
i els indicadors que permeten el seu seguiment i avaluació. També s’ha de 
publicar el seu grau de compliment i els resultats, que han de ser objecte 
d’avaluació i publicació periòdica.

b) A més, en l’àmbit de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic 
instrumental, s’ha de publicar:
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1.r Informació sobre les llistes d’espera d’accés als serveis públics essencials, 
incloent-hi el temps mitjà d’espera.
2.n Les convocatòries i l’adjudicació de places en centres educatius públics i 
concertats, sense que en cap cas es puguen identificar persones menors d’edat.
3.r Les convocatòries i l’adjudicació d’habitatges subjectes a algun règim de 
protecció pública i el resultat d’aquestes, sense que en cap cas es puguen 
identificar persones que es troben en situacions d’especial vulnerabilitat.
4.t Informació sobre les prestacions, l’impacte, la planificació i l’avaluació del 
Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
5.è Els estudis i informes d’avaluació de les polítiques públiques i de qualitat 
dels serveis públics, amb especial atenció a aquells que tinguen més impacte 
en la ciutadania.
6.è Els plans i els informes anuals de la Inspecció General de Serveis de la 
Generalitat.
7.è El pla estratègic o de govern que determine el seu programa d’actuació 
durant la legislatura corresponent, i el grau de compliment de compromisos.
8.è El seguiment del grau de compliment de les resolucions aprovades per les 
Corts Valencianes que afecten el Consell.

4. En situacions d’emergència o greu risc col·lectiu, en l’àmbit de l’administració 
de la Generalitat i el seu sector públic instrumental s’ha de publicar el protocol d’ac-
tuació i s’ha de difondre sense demora la informació que dispose en cas d’amenaces 
imminents per a la salut humana o el medi ambient, tenint en compte el que preveu 
la normativa que regula la gestió de la informació en aquestes situacions.

Article 15. Informació sobre alts càrrecs i assimilats
Els subjectes recollits en l’article 3 han de publicar, respecte als seus alts càrrecs, la 

informació que es detalla a continuació:
1. La informació relativa a les funcions atribuïdes per raó del seu càrrec o funció, 

com també el seu perfil i trajectòria professional, incloent-hi la reproducció gràfica 
acreditativa dels principals mèrits acadèmics del seu currículum.

2. Els obsequis rebuts per raó del càrrec, amb indicació de la seua descripció, 
la persona o l’entitat que els va realitzar, la data i la destinació que se’ls ha donat. 
Així mateix, cal que es publiquen els obsequis realitzats per raó del càrrec, que han 
d’incloure almenys la seua descripció, la persona que els va realitzar i la que els va 
rebre, com també la data.

3. Les declaracions d’activitats, béns, drets i obligacions patrimonials presentades 
al nomenament i al cessament, com també les seues modificacions, segons el que 
disposa la normativa reguladora del règim d’incompatibilitats i conflictes d’interes-
sos dels alts càrrecs.

4. Les resolucions que determinen la compatibilitat o incompatibilitat, segons el 
que disposa la normativa reguladora del règim d’incompatibilitats i conflictes d’inte-
ressos dels alts càrrecs.
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5. Els viatges i els desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana realitzats en 
l’exercici de la seua funció, indicant l’objecte, la destinació, el mitjà de transport, la 
data, el nombre d’acompanyants i el cost total detallat, incloent-hi dietes i la resta de 
despeses associades al viatge de l’alt càrrec.

6. Les agendes institucionals i de treball, que han de contenir, almenys, la data, 
la descripció i la ubicació de l’acte o reunió, havent de publicar-se amb la suficient 
antelació. En el cas que no puga fer-se pública l’agenda amb caràcter previ, la pu-
blicitat s’ha de fer a posteriori, llevat que existisquen causes justificades que ho im-
pedisquen.

7. Les retribucions brutes percebudes anualment, identificant desglossats els 
conceptes retributius que perceba, com ara triennis o indemnització per residència. 
Aquesta informació ha d’anar referida a l’exercici corrent i ha de ser actualitzada 
davant de qualsevol modificació.

8. Les indemnitzacions percebudes, si escau, en deixar d’exercir el seu càrrec o per 
resolució del contracte.

Article 16. Informació de rellevància jurídica
1. Les administracions públiques de l’article 3.2 han de publicar:

a) La normativa vigent en el seu àmbit d’aplicació, incloent-hi la versió consoli-
dada de la norma.
b) Les directrius, instruccions, acords, circulars i respostes a consultes plante-
jades que tinguen incidència sobre la interpretació i l’aplicació de les normes.
c) Els informes d’avaluació de la normativa vigent.
d) El pla anual normatiu.
e) La relació actualitzada dels projectes normatius que estiguen en procés d’ela-
boració, amb indicació de l’objecte, els tràmits exigibles i l’estat d’aquests, com 
també els procediments de participació ciutadana previstos.
f) El resultat de les consultes i audiències públiques plantejades durant l’elabora-
ció de normes, incloent-hi la valoració de les al·legacions formulades.
g) Els avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius i projectes de re-
glament que es troben en tramitació, com també les memòries, informes i dic-
tàmens que conformen l’expedient d’elaboració de les normes. El text dels pro-
jectes normatius s’ha de publicar des del moment en què se sol·liciten informes 
preceptius.
h) Les memòries, els informes i els dictàmens que conformen l’expedient d’ela-
boració de les normes a què fa referència l’apartat anterior que han sigut apro-
vades una vegada finalitzada la seua tramitació.
i) Els documents que se sotmeten a consulta pública o a un període d’informació 
pública durant la seua tramitació, com també les al·legacions que es realitzen 
durant aquest tràmit i l’informe de valoració de les al·legacions formulades.
j) Les resolucions administratives i judicials que puguen tenir rellevància pública 
i les resolucions judicials definitives que afecten els subjectes de l’article 3, per 
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raó de l’exercici de les funcions i les responsabilitats que tinguen atribuïdes.
k) L’inventari d’activitats de tractament en aplicació de l’article 31 de la Llei or-
gànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals.
l) La relació de sistemes algorítmics o d’intel·ligència artificial que tinguen im-
pacte en els procediments administratius o la prestació dels serveis públics amb 
la descripció de manera comprensible del seu disseny i funcionament, el nivell 
de risc que impliquen i el punt de contacte al qual poder adreçar-se en cada cas, 
d’acord amb els principis de transparència i explicabilitat.

2. A més, l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental han 
de publicar la informació següent, adaptada a les seues particularitats organitzatives:

a) Aquells informes jurídics de l’Advocacia General de la Generalitat que donen 
resposta a consultes plantejades, en la mesura que suposen una interpretació 
del dret, és a dir, que tinguen incidència sobre la interpretació i l’aplicació de 
les normes. Ha de ser necessària consulta prèvia a l’Advocacia General de la 
Generalitat amb caràcter preceptiu.
b) L’informe de participació dels grups d’interès en els processos d’elaboració 
de normes, quan existisca, a fi de determinar la seua petjada normativa, d’acord 
amb el que disposa la normativa que regula l’activitat dels grups d’interès.

Article 17. Informació de caràcter pressupostari, financer i comptable
1. Els subjectes mencionats en l’article 3 han de publicar la informació següent 

adaptada a les seues particularitats organitzatives:
a) Els pressupostos, amb descripció de les principals partides pressupostàries.
b) Els comptes anuals que han de rendir-se i els informes d’auditoria de comptes 
i de fiscalització que emeten sobre ells els òrgans de control.
c) Informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.
d) Els crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i altres modificacions pres-
supostàries.
e) Informació sobre l’estat i el grau d’execució dels pressupostos al mateix nivell 
de detall que aquests, a l’efecte de possibilitar l’avaluació de la seua adequació.
f) Les despeses de personal i el seu percentatge sobre la despesa total. Dins 
d’aquestes s’ha d’especificar les relatives a alts càrrecs i assimilats, al personal 
directiu, al personal eventual, i les corresponents a alliberats sindicals, expres-
sant en tots els casos el seu percentatge sobre la despesa de personal i sobre 
la despesa total.
g) El termini mitjà de pagament a persones o entitats beneficiàries d’ajudes i 
subvencions i a proveïdors.
h) Informació sobre els fons de caixa fixa. Cal que es publiquen les despeses de 
caixa fixa desagregats per centres directius, amb indicació en cada registre del 
concepte econòmic, el tercer perceptor, la data i el motiu de la despesa i la data 
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i l’import de la factura o dieta, sense perjudici del compliment de la normativa 
aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal pel que fa a les 
dades de persones físiques. Aquesta informació s’ha d’actualitzar, com a mínim, 
mensualment.

2. A més, l’administració de la Generalitat ha de publicar la informació següent:
a) Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les empreses 
que formen part del sector públic instrumental.
b) El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat i la documentació com-
plementària que el Consell ha de remetre a les Corts Valencianes junt amb el 
projecte, d’acord amb la normativa que regula l’elaboració dels pressupostos 
de la Generalitat.
c) La Llei de pressupostos de la Generalitat.
d) El límit de despesa no financera aprovat per a l’exercici.
e) La informació bàsica sobre el finançament de la Comunitat Valenciana, amb 
indicació dels diferents instruments de finançament, incloent-hi, si escau, els 
mecanismes de suport a la liquiditat.
f) Un resum anual dels ingressos de la Generalitat efectivament liquidats per 
classificació econòmica, junt amb una sèrie històrica que permeta estudiar la 
seua evolució.
g) La proporció que representa el dèficit/superàvit públic sobre el producte in-
terior brut (PIB) de la Comunitat Valenciana.
h) Informació tributària en funció de cada tribut.
i) Els ingressos fiscals per habitant.
j) Informació sobre els beneficis fiscals atorgats o reconeguts per la Generalitat.
k) Les despeses en les distintes polítiques públiques i el seu percentatge sobre 
la despesa total.
l) La despesa per habitant a la Comunitat Valenciana.
m) La inversió realitzada per habitant a la Comunitat Valenciana.
n) El pla anual de disposició de fons.
o) Les quantitats assignades anualment a les entitats locals.

3. En compliment del que disposa l’article 3 de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de 
comptes oberts per a la Generalitat Valenciana, s’ha de publicar la informació sobre 
els comptes bancaris de les entitats obligades per la mencionada llei, en els termes 
que aquella estableix.

Article 18. Informació sobre endeutament
Les administracions públiques i el seu sector públic instrumental han de publicar 

la informació següent:
1. El deute públic de l’administració, amb indicació de la seua evolució i l’endeuta-

ment relatiu per habitant, respecte al PIB i respecte al pressupost d’ingressos.
2. El grau de compliment dels objectius de dèficit i els plans per al seu compliment.
3. L’ índex de solvència a curt i llarg termini.
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4. Les operacions de préstec, crèdit i emissions de deute públic en totes les seues 
modalitats realitzades.

5. Els avals i les garanties prestades en qualsevol classe de crèdit.
6. Les operacions d’arrendament financer.

Article 19. Informació patrimonial
1. Els subjectes obligats de l’article 3 han de publicar la informació següent:

a) L’inventari de béns i drets, que almenys ha d’incloure informació relativa a 
béns immobles i a béns mobles de valor històric artístic o d’alt valor econòmic, 
als drets reals sobre aquests, i als drets d’arrendament i qualssevol altres de 
caràcter personal en virtut dels quals s’atribuïsca l’ús o el gaudi d’immobles 
aliens, com també les subhastes que convoquen. S’han d’exceptuar els béns 
sobre els quals les entitats tinguen algun dret real constituït en favor seu en 
garantia del finançament concedit en l’exercici d’activitat creditícia.
Aquesta informació cal que comprenga, respecte als béns immobles, com a mí-
nim, la identificació de titular dels drets, la localització del bé i la seua superfície 
i referència cadastral, i l’afectació en el cas dels béns de domini públic.
b) La despesa efectuada en concepte d’arrendament de béns immobles.

2. A més, l’administració de la Generalitat ha de publicar la informació següent:
a) La relació dels béns immobles que estiguen ocupats per les dependències 
dels seus òrgans o serveis; la relació dels immobles l’ús o l’explotació dels quals 
està cedit, adjudicat, arrendat, autoritzat o concedit a tercers, amb indicació de 
la finalitat o destinació d’aquest, i la relació de béns immobles en els quals tinga 
la condició de part arrendatària, amb indicació de la destinació o ús a què estan 
sent dedicats.
b) El nombre de vehicles oficials dels quals es tinga la titularitat i dels arrendats, 
amb indicació de la classificació, l’adscripció, la destinació i l’any de compra o 
arrendament.

Article 20. Informació sobre contractació pública
1. Sense perjudici del que disposa la normativa reguladora dels contractes del 

sector públic, els subjectes compresos en l’article 3 han de publicar la informació 
relativa als contractes que se cita a continuació:

a) Objecte, tipus de contracte i òrgan de contractació.
b) Data de formalització, si escau.
c) Data d’inici d’execució.
d) Duració del contracte.
e) Procediment d’adjudicació utilitzat per a la seua formalització.
f) Pressupost base de licitació i import d’adjudicació.
g) Instruments a través dels quals s’ha publicitat, si escau.
h) Nombre de licitadors participants en el procediment i denominació de les 
empreses licitadores.
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i) Identitat de l’adjudicatari i la seua solvència econòmica i financera, i tècnica 
o professional o, si escau, classificació, respectant en tot cas el deure de confi-
dencialitat previst en la legislació de contractes del sector públic i els principis 
de protecció de dades. Així mateix, s’ha de publicar informació sobre la seua 
titularitat real, entesa d’acord amb la definició que estableix la normativa en 
matèria de prevenció del blanqueig de capitals, en les condicions que permeta 
la normativa que regula el Registre de Titularitats Reals. També s’ha de publicar 
el grau de compliment de les obligacions socials, mediambientals i laborals.
j) Les pròrrogues dels contractes, els supòsits de resolució del contracte o decla-
ració de nul·litat, els casos de possibles revisions de preus i cessió de contractes 
i les modificacions, desistiments i renúncies per part de l’adjudicatari. En els 
casos de revisió de preus s’ha d’indicar la desviació del cost final de la prestació 
contractada en relació amb l’import adjudicat.
k) Si escau, informació relativa a la subcontractació, indicant com a mínim l’ob-
jecte, l’expedient de contractació a què corresponga, la identitat dels subcon-
tractistes, l’import de cada subcontractació i el percentatge en volum que cada 
una supose sobre el total del contracte, com també el període de subcontracta-
ció i el grau de compliment de les obligacions socials, mediambientals i laborals.
l) Les penalitats imposades per incompliment dels contractistes.
m) Si escau, els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius en matèria 
de contractació, amb relació al contracte objecte de publicitat.
n) La informació sobre preguntes freqüents i aclariments relatius al contingut 
dels contractes.
o) Criteris d’adjudicació previstos en els plecs de clàusules administratives parti-
culars o document descriptiu, tant els criteris quantificables per mitjà de la mera 
aplicació de fórmules com els criteris la quantificació dels quals depenga d’un 
judici de valor.
p) Informe de valoració de les ofertes, com també les actes de la mesa de con-
tractació relatives al procediment d’adjudicació.
q) Si escau, les decisions de desistiment i les decisions de no adjudicació o ce-
lebració dels contractes, per part de l’òrgan de contractació.
r) Informació relativa als contractes menors. La publicació d’aquesta informació 
es realitzarà, almenys, trimestralment, i inclourà com a mínim l’objecte, la dura-
ció, el pressupost base de licitació i l’import d’adjudicació, el nombre i identitat 
dels licitadors participants, la identitat de l’adjudicatari i el percentatge que re-
presenten respecte de la totalitat dels contractes adjudicats, incloses les dife-
rents ofertes que es van realitzar.
s) Informació estadística sobre el nombre i el percentatge, en volum pressu-
postari, de contractes adjudicats per cada un dels procediments previstos en la 
legislació de contractes del sector públic, de manera que puguen conèixer-se 
els percentatges que es contracten en cada modalitat contractual i els rebuts 
per cada una de les empreses que contracta amb el sector públic anualment.
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2. Amb la informació continguda en l’apartat 1 cal crear una base de dades de 
consulta pública i la informació obtinguda en la recerca s’ha de poder descarregar 
en format reutilitzable.

3. En els contractes de concessió de serveis han de fer-se públics, a més, les dades 
següents per a facilitar el seu coneixement als usuaris:

a) Els estàndards mínims de qualitat del servei públic.
b) La identificació de la persona responsable de la concessió.
c) Les adreces electròniques on poden dirigir-se les reclamacions de responsa-
bilitat patrimonial i les queixes.
d) La relació, la categoria professional i la titulació, si escau, del personal adscrit 
a la prestació del servei.
e) Informació sobre si la prestació de serveis suposa el tractament de dades 
personals per part de la persona adjudicatària.

4. L’exigència de transparència continguda en aquest article ha de quedar expres-
sament inclosa en els plecs de clàusules administratives particulars.

Article 21. Informació relativa a convenis de col·laboració, encàrrecs de ges-
tió, encàrrecs d’execució a mitjans propis i acció concertada

1. Els subjectes compresos en l’article 3 cal que publiquen informació sobre tots 
els convenis de col·laboració i els contractes-programa subscrits, continguen o no 
obligacions econòmiques per a les parts, concretament:

a) Els convenis subscrits i el seu text íntegre, com també l’informe de necessitat 
corresponent en què es justifique la utilització d’aquesta figura. Quan no siga 
possible publicar-los íntegrament per raons de confidencialitat, s’ha d’indicar 
com a mínim el seu objecte, les parts signatàries, la duració, les obligacions 
–econòmiques o de qualsevol índole–, i les seues modificacions i addendes si 
n’hi haguera. A més, s’ha de publicar una memòria succinta sobre les activitats 
realitzades en el marc del conveni, com també la seua execució pressupostària.
b) El text íntegre dels contractes-programa subscrits entre els ens i els depar-
taments de l’administració als quals estiguen adscrits, com també els informes 
periòdics d’avaluació de compliment d’objectius.

2. Les administracions públiques i el seu sector públic instrumental han de publicar 
el text íntegre dels encàrrecs de gestió subscrits, i els encàrrecs a mitjans propis. 
Anualment s’ha d’indicar el percentatge de l’activitat realitzada pel mitjà propi a 
favor dels ens de control. Així mateix, s’han d’indicar els motius que justifiquen que 
no es presten els serveis amb els mitjans personals amb què compte l’òrgan o entitat 
encomanant i, si escau, les raons que acrediten que no s’haja licitat la contractació 
del servei de conformitat amb el que preveu la legislació de contractes del sector 
públic.

Quan no siga possible publicar els encàrrecs de gestió i els encàrrecs a mitjans 
propis en la seua integritat per raons de confidencialitat, s’ha de publicar com a 
mínim la informació següent:
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a) L’entitat a la qual es realitza l’encàrrec.
b) El seu objecte, pressupost, duració i obligacions.
c) Mitjans materials que l’entitat encomanant haja acordat posar a disposició de 
l’encomanada per a la realització del treball.
d) Nombre i categories professionals de les persones, si escau, incloses en cada 
encàrrec, com també l’import total destinat a despeses de personal.
e) Les modificacions i les revisions del pressupost i els preus, com també la 
liquidació final de l’encàrrec.
f) Les subcontractacions que es realitzen amb menció dels adjudicataris, proce-
diment seguit per a l’adjudicació i el seu import.

3. L’administració de la Generalitat ha de publicar informació sobre la prestació 
de serveis socials per entitats privades, sempre que aquesta es realitze sense ne-
cessitat de subscriure contractes públics, a través, entre altres mitjans, del simple 
finançament d’aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les 
entitats que complisquen les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, 
sense límits ni quotes, i que l’esmentat sistema garantisca una publicitat suficient i 
s’ajuste als principis de transparència i no discriminació.

Dins d’aquesta categoria s’ha d’entendre inclòs el sistema d’acció concertada per 
a la prestació de serveis de caràcter sanitari, com també per a la prestació de serveis 
socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

En concret, s’ha de publicar, com a mínim, la mateixa informació requerida per als 
concessionaris de serveis públics.

Article 22. Informació sobre publicitat i promoció institucional
Els subjectes compresos en l’article 3 han de publicar informació relativa a totes les 

campanyes de publicitat i de promoció institucional i el seu cost, especificant l’òrgan 
que inicie l’expedient, els mitjans de comunicació emprats, l’import destinat a cada 
mitjà, els criteris utilitzats per a realitzar la seua distribució entre aquests, el cost dels 
diferents conceptes i la modalitat i el període d’execució. Aquesta informació s’ha 
d’actualitzar almenys una vegada a l’any.

Article 23. Informació sobre subvencions
1. Les entitats incloses en l’article 3 cal que publiquen informació relativa a les sub-

vencions i ajudes públiques. S’hi han de respectar els límits establits per la normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal i per la resta de normativa 
vigent. La informació que s’ha de publicar sobre les subvencions i ajudes públiques 
ha d’incloure, com a mínim:

a) El pla estratègic de subvencions, que ha de concretar els objectius i els efec-
tes d’utilitat pública o social que es pretenen aconseguir amb l’aplicació de 
cada subvenció, el termini necessari per a la seua consecució, els costos totals 
previsibles i les fonts de finançament.
b) El text íntegre de les convocatòries d’ajudes i subvencions.
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c) El seu import i el seu objecte o finalitat.
d) Les persones o les entitats beneficiàries.
e) Informació per concedent, seguint la distribució orgànica per seccions i ens 
del sector públic instrumental adscrits a ells. Quan siga possible cal descendir a 
escala de programa pressupostari.
f) El procediment de gestió i justificació de la subvenció, quant al termini d’exe-
cució, pagaments anticipats o a compte, import justificat, quanties pagades, 
resolucions de reintegrament i sancions imposades.
g) Les subvencions concedides sense promoure la concurrència.
h) Informació estadística sobre l’import global i el percentatge en volum pres-
supostari de les subvencions concedides de forma directa i de les concedides 
prèvia convocatòria pública.
i) La despesa total efectuada en concepte d’ajudes o subvencions per a famílies 
i persones especialment vulnerables, com ara les relatives a l’atenció a la de-
pendència, acció social i cooperació, persones majors, menors i persones amb 
diversitat funcional.

2. Les ajudes concedides amb càrrec a fons de la Unió Europea s’ha de regulara 
per la normativa de publicitat específica de cada fons.

Article 24. Informació relativa a ordenació del territori, urbanisme i medi ambient
L’administració de la Generalitat ha de difondre, garantint a la ciutadania la seua 

consulta, la informació següent:
a) Informació relativa als instruments d’ordenació del territori i els plans urbanís-

tics. Sense perjudici del que disposa la normativa sectorial, aquesta informació ha 
d’incloure, com a mínim, el següent:

1.r L’estructura general de cada municipi.
2.n La classificació i qualificació del sòl.
3.r El text complet i la planimetria dels instruments d’ordenació del territori.
4.è Les modificacions i revisions aprovades.
5.è Les infraestructures planejades per a cada localitat.
6.è Els convenis urbanístics que se subscriguen, amb indicació dels terrenys 
afectats, les persones titulars, l’objecte del conveni i les contraprestacions que 
s’establisquen.

b) La informació mediambiental que ha de fer-se pública d’acord amb la norma-
tiva vigent. S’ha d’incloure informació sobre qualitat de les aigües i de l’aire, sobre 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i el grau de compliment dels compro-
misos públics adquirits sobre la seua reducció i sobre la recuperació de les zones 
que hagen patit incendis forestals o qualsevol altre tipus de catàstrofe mediam-
biental, com també les resolucions de dret d’accés a la informació mediambiental, 
per a la qual cosa s’ha de poder usar addicionalment el Portal de Transparència de 
la Generalitat
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Article 25. Informació sobre estudis, estadístiques i cartografia
1. Els subjectes obligats de l’article 3 han de publicar la informació següent:

a) La informació actualitzada sobre enquestes i estudis sociològics i d’opinió, 
tant els baròmetres d’opinió com els estudis i enquestes de caràcter sectorial 
que es facen.
La informació s’ha de publicar en el termini màxim de dos mesos des de la 
recepció dels resultats definitius. Hi ha d’incloure els models utilitzats, les fitxes 
tècniques i metodològiques, els resultats complets i les microdades. A més s’ha 
d’indicar l’empresa o l’entitat adjudicatària, la modalitat d’adjudicació del con-
tracte i el cost d’elaboració.
b) Els informes, els estudis o els dictàmens que s’hagen contractat o encarregat 
a tercers, sense perjudici de l’aplicació dels límits al dret d’accés a la informació 
pública, si s’escau.

2. A més, les administracions públiques de l’article 3.2 han de publicar la informa-
ció següent:

a) La informació econòmica i estadística que estiga en el seu poder i la difusió 
de la qual siga rellevant. Aquesta informació s’ha de publicar de manera periò-
dica, en format reutilitzable i facilitant-ne les fonts, les notes metodològiques i 
els models utilitzats.
b) La informació geogràfica i cartogràfica (dades geolocalitzades, bases carto-
gràfiques, imatges de satèl·lit, vols fotogramètrics, dades massives geogràfi-
ques, etc.) que estiga en el seu poder i la difusio de la qual siga rellevant, facili-
tant-ne les fonts, les notes metodològiques, les metadades i els models emprats 
a través de la Infraestructura Valenciana de Dades Espacials i la resta de serveis 
cartogràfics de l’Institut Cartogràfic Valencià.

Article 26. Informació sol·licitada per la ciutadania
En l’àmbit de l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, 

s’ha de publicar:
1. Les resolucions de dret d’accés a la informació pública.
2. Informació estadística sobre el dret d’accés a la informació pública, amb indica-

ció del nombre de sol·licituds rebudes i el sentit de la resolució.
3. La informació sol·licitada amb major freqüència a l’empara de dret d’accés a la 

informació pública.
4. Les dades estadístiques sobre la informació més sol·licitada en els canals d’aten-

ció a la ciutadania i informació estadística sobre aquests.
5. Les dades estadístiques sobre la informació més consultada en el Portal de 

Transparència de la Generalitat.
6. Qualsevol altra informació pública que es considere d’interès per a la ciutada-

nia.
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CAPÍTOL III
Dret d’accés a la informació pública

Secció primera
Normes generals

Article 27. Dret d’accés a la informació pública
1. Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qual-

sevol organització constituïda legalment, té dret d’accés a la informació pública, 
mitjançant sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les establides en la llei. Per a 
l’exercici d’aquest dret no cal motivar la sol·licitud ni invocar la llei.

2. El dret d’accés a la informació pública s’entén sense perjudici d’altres drets o 
procediments. Així, no tenen aquesta consideració altre tipus de comunicacions amb 
l’administració com el dret de petició, les consultes d’informació general pels canals 
d’atenció a la ciutadania, les queixes i suggeriments, els drets regulats en la normativa 
sobre protecció de dades. En aquests casos, s’ha de derivar la sol·licitud al procedi-
ment o canal específic corresponent, cosa que cal comunicar a la persona sol·licitant.

3. Per a les matèries en què hi haja un règim específic d’accés a la informació, cal 
aplicar el que hi ha previst en la disposició addicional primera d’aquesta llei.

Article 28. Límits al dret d’accés a la informació pública
1. El règim sobre els límits d’accés a la informació pública és el que estableix l’ar-

ticle 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
2. L’aplicació dels límits al dret d’accés a la informació pública ha de ser propor-

cional a l’objecte i a la finalitat segons les circumstàncies de cada cas concret i s’ha 
d’interpretar sempre de manera restrictiva en benefici del dret d’accés.

Quan la informació sol·licitada conté dades de caràcter personal, s’atén al que 
estableix l’article 9.

3. Els límits del dret d’accés són temporals si així ho estableix la llei que els regula 
i es mantenen únicament mentre perduren els motius que en justifiquen l’aplicació.

La persona sol·licitant pot iniciar un nou procediment d’accés a la informació pú-
blica sempre que desaparega la causa que va justificar l’aplicació de l’excepció del 
dret d’accés i la denegació d’informació consegüent.

4. En tot cas, han de motivar-se, amb indicació explícita del límit que s’hi aplica, 
les resolucions que deneguen o limiten el dret d’accés.

Article 29. Accés parcial
Si la informació sol·licitada està afectada parcialment per alguna de les limitacions 

a què es refereix l’article anterior, cal facilitar, sempre que siga possible, l’accés par-
cial i ometre la part afectada per la limitació, llevat que en resulte una informació 
distorsionada, equívoca o sense sentit. En aquest cas, cal indicar al sol·licitant quina 
part de la informació ha sigut omesa.
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Secció segona
Procediment per a l’exercici del dret d’accés a la informació pública

Article 30. Procediment per a l’accés a la informació pública
1. El procediment per a l’exercici del dret d’accés a la informació pública té 

caràcter d’especial. Es regeix pel que disposa aquesta llei i, supletòriament, per 
la normativa que regula el procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

2. Amb la finalitat de garantir i facilitar l’exercici del dret d’accés a la informació 
pública, han d’ometre’s totes aquelles exigències i requisits que puguen obstruir-lo 
o impedir-lo, sobretot pel que fa a la identificació i la signatura de les persones inte-
ressades en el procediment.

Article 31. Sol·licitud d’accés a la informació pública
1. El procediment per a l’exercici del dret d’accés s’inicia amb la presentació de 

la sol·licitud corresponent, que s’ha de formular preferentment per via electrònica a 
través del portal de transparència o la seu electrònica corresponent, sense perjudici 
que puga presentar-se per qualsevol dels mitjans establits en la normativa que regu-
la el procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. La sol·licitud s’ha de dirigir al departament del Consell o entitat corresponent 
que posseïsca la informació sol·licitada. Quan es tracte d’informació que es trobe 
en mans de persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o exercisquen 
potestats administratives, la sol·licitud s’ha de dirigir a l’administració, l’organisme o 
l’entitat que preveu l’article 3.1 a les quals es troben vinculades.

3. La sol·licitud ha d’incloure el contingut següent:
a) La identitat de la persona sol·licitant. En el cas que la tramitació siga per 
via telemàtica, la identificació es realitza sense que siga necessària l’acreditació 
mitjançant certificació electrònica, sempre que es garantisca suficientment la 
identitat de la persona sol·licitant i sense que això excloga els sistemes de firma 
electrònica admesos en la seu de la Generalitat.
b) La informació a la qual se sol·licita l’accés. En tot cas, s’ha d’incloure una des-
cripció adequada de la informació sol·licitada, sense que siga obligatori exposar 
els motius pels quals se sol·licita la informació. No obstant això, en cas de fer-ho, 
la motivació s’ha de tenir en compte per a ponderar l’accés i dictar la resolució 
corresponent.
c) L’adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions.
d) La modalitat o via triada per la persona sol·licitant per a la posada a disposició 
de la informació i també el seu format.
e) L’òrgan administratiu o entitat a què es dirigeix.

4. Sense perjudici de les dades contingudes en la sol·licitud, es pot demanar a qui 
la presente determinada informació addicional per a fins exclusivament estadístics.
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Article 32. Causes d’inadmissió
El règim sobre les causes d’inadmissió de les sol·licituds d’accés a la informació 

pública es defineix en l’article 18 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. Reglamen-
tàriament s’han d’establir els criteris per a delimitar cadascun dels supòsits d’inad-
missió.

Article 33. Tramitació
1. Si la sol·licitud es refereix a informació que no està en poder de l’administració 

o entitat al qual s’adreça, aquesta l’ha de trametre en el termini de deu dies hàbils al 
competent, si sap qui és, i ha d’informar d’aquesta circumstància la persona sol·licitant.

2. Quan la informació està en mans de l’òrgan al qual s’ha dirigit la sol·licitud, però 
aquest no l’ha elaborada íntegrament, o quan a més d’estar en les seues mans està 
també en mans d’un altre o altres òrgans administratius, l’òrgan que ha rebut la sol·li-
citud ha d’informar d’aquesta circumstància a la persona sol·licitant i traslladar-ho a 
aquells òrgans perquè decidisquen sobre l’accés en la part que els correspon. En 
tot cas, hi ha d’haver una única resolució que decideix conjuntament sobre el dret 
d’accés.

3. Si la sol·licitud es refereix a informació que no està en mans de l’administració 
però que sí que ha d’estar-ho, s’ha d’informar la persona sol·licitant de la causa de 
la seua inexistència o, si escau, de les accions realitzades per a localitzar-la, sense 
perjudici de les responsabilitats que se’n deriven.

4. Si la sol·licitud es refereix a informació que no està en poder de l’administració 
per no ser informació pública, s’acordarà l’arxiu de les actuacions mitjançant una 
resolució motivada, que serà notificada a la persona interessada.

5. Si la sol·licitud està formulada de manera imprecisa o confusa, de forma genèri-
ca o si no compleix els requisits establits en l’apartat 3 de l’article 31, es requereix 
la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, concrete la sol·licitud 
o esmene les deficiències, amb indicació que se suspèn el termini per a resoldre. 
Transcorregut aquest termini sense atendre el requeriment, es considera que desis-
teix de la sol·licitud.

6. Si les sol·licituds es refereixen a informació que afecte els drets o els interes-
sos de terceres persones, degudament identificades, l’òrgan competent ho ha de 
fer saber a les persones afectades perquè, si escau, en el termini de quinze dies 
hàbils presenten les al·legacions que estimen pertinents. La persona sol·licitant ha 
de ser informada d’aquesta circumstància i també de la suspensió del termini per a 
resoldre. No cal concedir l’audiència quan, després de la dissociació de les dades 
de caràcter personal, és possible posar a disposició la informació sense vulnerar els 
drets fonamentals de terceres persones.

Article 34. Resolució
1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública s’han de resoldre i notificar a la 

persona sol·licitant, i a les terceres persones afectades, en el termini màxim d’un 



291

mes comptador des que la sol·licitud ha entrat en el registre de l’administració o 
organisme competent.

2. En el cas que el volum o la complexitat de la informació sol·licitada ho reque-
risca, el termini per a resoldre es pot prorrogar per un mes més, mitjançant una 
resolució motivada que cal notificar a la persona sol·licitant i a les terceres persones 
afectades, si n’hi ha.

3. Després d’haver transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s’haja 
dictat i notificat cap resolució, la sol·licitud es considera desestimada a l’efecte de 
recurs o reclamació.

4. Han de ser motivades les resolucions que deneguen l’accés, les que conce-
disquen l’accés parcial o a través d’una modalitat diferent a la sol·licitada i les que 
permeten l’accés quan hi haja hagut oposició d’un tercer.

En la ponderació s’ha de tindre en compte de manera especial si la persona sol·li-
citant té importància singular en el control social de l’acció pública; si la informació 
que sol·licita pot tindre rellevància i interés públic; o quin serà el tractament de la 
informació que tinga previst i la seua connexió amb interessos que no siguen única-
ment particulars.

En cas que la negativa a facilitar la informació estiga fundada en l’existència de 
drets de propietat intel·lectual o industrial de terceres persones, cal incloure en la 
resolució que es dicte la referència a la persona física o jurídica titular dels drets quan 
aquesta es conega o, alternativament, la referència a la persona cedent de la qual 
s’ha obtingut la informació sol·licitada.

5. Reglamentàriament es pot regular un procediment simplificat per a facilitar l’ac-
cés a la informació quan la sol·licitud siga estimatòria, no afecte terceres persones ni 
siga d’aplicació cap límit a l’accés.

6. Les resolucions dictades posen fi a la via administrativa i contra elles es pot re-
córrer directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, 
amb caràcter potestatiu i prèviament a la impugnació en la via contenciosa adminis-
trativa, pot presentar-se una reclamació davant el Consell Valencià de Transparència 
en els termes que estableix l’article 38.

Article 35. Òrgans competents per a la resolució del procediment de sol·licitud 
d’accés a la informació pública

1. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat són competents per a la resolució 
del procediment les persones titulars dels centres directius responsables funcionals 
de la informació sol·licitada.

2. En les organitzacions compreses en l’article 3.1.b són competents els òrgans 
que en determinen els estatuts o les normes de funcionament; si no n’hi ha, és com-
petent l’òrgan màxim amb funcions executives.

3. La resta d’institucions i organitzacions establides en l’article 3.1 han d’establir 
aquesta competència en les seues normes de funcionament; si no les hi ha, recau 
sobre els seus màxims òrgans de govern.
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Article 36. Formalització de l’accés a la informació
El règim sobre la formalització de l’accés a la informació és el previst en l’article 22 

de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, sense perjudici del que establisca la normativa 
de desplegament d’aquesta llei.

És gratuïta la posada a disposició de la informació per mitjans electrònics o per 
compareixença en la seu de l’òrgan administratiu que la custodia. No obstant això, 
l’expedició de còpies o la transformació de la informació a un format diferent de 
l’original pot donar lloc a l’exigència d’exaccions, d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de taxes de la Generalitat.

Article 37. Assistència i col·laboració
1. Els subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure en-

tre els seus procediments telemàtics els relatius a les sol·licituds d’informació pú-
blica. Així mateix, per a facilitar que exercisquen el dret d’accés les persones que 
ho desitgen, han de posar a disposició de la ciutadania, mitjançant les guies de 
procediments i serveis o instruments anàlegs, l’orientació necessària per a localitzar 
la informació que sol·liciten i els mecanismes, els tràmits, els terminis o els òrgans 
competents, i també les taxes o preus públics aplicables, si escau.

2. El personal al servei d’aquestes entitats està obligat a ajudar i informar les per-
sones que ho requereixen sobre la forma i el lloc en què poden presentar les sol·lici-
tuds d’accés a la informació, independentment del mitjà utilitzat.

3. En el compliment dels deures establits en aquest article cal ajustar-se especial-
ment a les necessitats singulars de col·lectius com la infància i l’adolescència, les 
persones amb diversitat funcional o les persones amb circumstàncies personals que 
els dificulten l’accés a la informació disponible en les administracions públiques o als 
mitjans electrònics.

CAPÍTOL IV
Règim d’impugnacions

Article 38. Procediment ordinari de reclamacions
1. En vista de les resolucions, expresses o presumptes, de les sol·licituds d’accés a 

la informació, les persones interessades poden presentar davant el Consell Valencià 
de Transparència, amb caràcter potestatiu i abans de la impugnació davant la juris-
dicció contenciosa administrativa, una reclamació en un procediment ordinari amb 
resolució o, si escau, sol·licitar l’inici d’un procediment de mediació en les reclama-
cions de dret d’accés a la informació pública.

2. Aquesta reclamació es regeix pel que estableixen la Llei 19/2013, de 9 de de-
sembre, i aquesta mateixa llei. La reclamació s’ha presentar en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà de la notificació de l’acte objecte de la reclamació o 
des de l’endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.
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El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució és de tres mesos des de la 
recepció de la reclamació; transcorregut el qual, la persona sol·licitant pot considerar 
desestimada la reclamació a l’efecte de recurs.

3. Aquesta reclamació té caràcter substitutiu dels recursos administratius, d’acord 
amb el que estableix l’article 112.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques.

4. Contra les resolucions dictades per les institucions i òrgans que descriu l’article 
3.1.c d’aquesta llei, d’acord amb l’apartat primer de la disposició addicional quarta 
de la Llei 19/2013, de 9 desembre, només escau la interposició del recurs contenciós 
administratiu, sense perjudici del sistema de garanties propi que s’establisca en el si 
de cada institució d’acord amb el que hi ha previst en l’apartat cinqué de la disposi-
ció addicional quarta d’aquesta llei.

5. Les resolucions de les reclamacions adoptades pel Consell Valencià de Trans-
parència es publiquen en el portal del Consell Valencià de Transparència, una vegada 
notificades a les persones interessades i dissociades les dades de caràcter personal. 
En tot cas, s’ha d’indicar el sentit de les resolucions, com també les complides per 
l’administració, les incomplides i les impugnades davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa. Les resolucions s’han d’ordenar temàticament i cronològicament a 
fi que siguen fàcils de localitzar i s’han d’indicar de forma particular aquelles que 
estableixen criteris generals per a la interpretació de la llei o per a la resolució de 
futures reclamacions.

6. La resolució és executiva. En cas que siga estimatòria, s’ha de comunicar a l’enti-
tat encarregada del compliment efectiu i s’ha d’indicar, com a mínim, l’abast de l’accés 
a la informació, el termini per complir-la i les condicions en què s’haja de fer efectiva.

L’entitat afectada ha de comunicar les actuacions dutes a terme per al compliment 
de la resolució i, si no compleix la resolució en el termini establit, la persona inte-
ressada pot comunicar-ho al Consell Valencià de Transparència perquè aquest en 
requerisca el compliment.

En cas que el Consell Valencià de Transparència aprecie l’incompliment de la re-
solució, pot imposar multes coercitives en els terminis i les quanties establides en 
l’article 5.3 al personal o les autoritats responsables de complir la resolució en l’enti-
tat corresponent. En tot cas, s’ha de tindre en compte la gravetat de l’incompliment, 
el principi de proporcionalitat, la intencionalitat i els mitjans materials i personals 
disponibles, sense perjudici d’altres criteris de graduació que puguen determinar-se 
en el reglament d’organització i funcionament del Consell Valencià de Transparència.

7. Contra les resolucions del Consell Valencià de Transparència només es pot inter-
posar recurs contenciós administratiu. En cas que la resolució afecte l’administració 
de la Generalitat o el seu sector públic instrumental, aquests poden interposar recurs 
contenciós administratiu en virtut d’aquesta llei i de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

8. La desatenció dels requeriments que efectue el Consell Valencià de Transparència 
per al compliment de les resolucions en matèria d’accés a la informació pot donar lloc 
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a l’exigència de responsabilitat, d’acord amb el que estableix l’article 68 d’aquesta llei. 
El Consell Valencià de Transparència pot instar la incoació del procediment sanciona-
dor d’acord amb el que preveu l’apartat 3 de l’article 74 d’aquesta llei.

Article 39. Procediment de mediació
1. Qualsevol de les parts pot sol·licitar al Consell Valencià de Transparència l’inici 

del procediment de mediació quan es presente una reclamació de dret d’accés a 
la informació pública o en el termini de cinc dies des del moment en què s’haja 
tingut coneixement de la interposició de la reclamació. El Consell Valencià de Trans-
parència, una vegada ha rebut la sol·licitud de procediment de mediació, ho ha de 
comunicar a totes les parts intervinents perquè es pronuncien sobre la sol·licitud. 
L’administració no pot oposar-se a aplicar el procediment de mediació si alguna de 
les parts interessades l’accepta.

2. Mentre dure el procediment de mediació queda suspesa la tramitació de la 
reclamació en el procediment ordinari. El procediment de mediació ha de substan-
ciar-se en el termini màxim d’un mes comptador des de la seua acceptació. Si no 
s’aconsegueix un acord de mediació, continua la tramitació de la reclamació pel 
procediment ordinari a partir del punt en què s’haja suspès.

3. La persona mediadora, la designa el Consell Valencià de Transparència d’entre 
el personal de la seua oficina tècnica de suport i ha de comptar amb formació i 
coneixements específics en matèria de mediació administrativa. La mediació es pot 
desenvolupar presencialment o a través de mitjans telemàtics.

4. L’acord fruit de la mediació, ha d’aprovar-lo la persona reclamant, l’administra-
ció afectada i, si escau, les terceres persones que hagen comparegut en el procedi-
ment. L’acord adoptat, que ha de ratificar el Consell Valencià de Transparència, posa 
fi al procediment i en cap cas no pot ser contrari a l’ordenament jurídic.

En els casos en què les parts intervinents ho decidisquen, poden adoptar-se 
acords de mediació parcials i limitar-ne expressament l’abast a una part de l’objecte 
de la reclamació. En aquest cas, la resta de la reclamació continua la tramitació pel 
procediment ordinari de resolució per part del Consell Valencià de Transparència.

5. L’acord de mediació ha de ser executat en els termes i amb els terminis que 
s’hi estableixen. Per al seu contingut i execució s’aplica el que estableixen per a les 
resolucions del Consell Valencià de Transparència els apartats 6 i 8 de l’article 38.

6. El procediment específic de mediació pel dret d’accés a la informació pública 
davant el Consell Valencià de Transparència es regeix pel que disposen aquesta 
llei, la seua normativa de desplegament i les directrius i els acords que establisca 
el Consell Valencià de Transparència. En allò que no s’hi opose té caràcter supletori 
la Llei 24/2018, de 5 de desembre, de la Generalitat, de mediació de la Comunitat 
Valenciana, sempre que siga compatible amb la naturalesa de la matèria.
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CAPÍTOL V
Dades obertes i reutilització de la informació

Article 40. Obertura de dades
1. Amb l’objectiu de millorar la transparència, promoure la interoperabilitat entre 

les administracions i generar valor en la societat, els subjectes inclosos en l’article 
3 de la llei han de promoure les accions necessàries per a l’obertura efectiva de les 
dades públiques que es troben a les seues mans i afavorir la seua reutilització, tenint 
en compte les restriccions de privacitat, seguretat o propietat que hi puguen existir.

S’entén per obertura de dades posar a la disposició dades en format digital, ac-
cessible via web, estandarditzat i obert, seguint una estructura clara i explícita que en 
permeta la comprensió i la reutilització, tant per la ciutadania com per agents com-
putacionals, de manera que generen valor i riquesa a través de productes derivats 
d’aquestes dades realitzades per tercers.

2. Per a complir el principi d’obertura de dades des del disseny i per defecte, el 
disseny dels sistemes de gestió documental ha de garantir que la informació gene-
rada per l’activitat de les administracions públiques puga disposar-se com a conjunts 
de dades, en un format digital d’estàndard obert que en permeta la interoperabilitat.

A aquest efecte, en els desenvolupaments informàtics que duguen a terme l’admi-
nistració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, ja siga amb mitjans pro-
pis o aliens, s’ha de preveure obligatòriament que l’extracció de la informació que 
s’hi recopile, grave o reculla puga fer-se en formats reutilitzables, d’acord amb les 
condicions que especifique l’òrgan competent en matèria de transparència. Aquest 
aspecte s’ha de tenir en compte en la definició dels requisits tècnics i funcionals dels 
desenvolupaments informàtics per part dels òrgans competents.

3. La publicació d’aquests conjunts de dades s’ha de fer de forma clara i ordenada 
i anar acompanyada de la informació necessària per conèixer el contingut i facilitar la 
reutilització. Així mateix, requereix la dissociació prèvia de les dades personals que 
hi puga haver, per evitar la identificació.

4. Els conjunts de dades s’han de publicar junt amb les metadades i han d’estar, 
sempre que siga possible, en un format llegible per màquina. Tant els fitxers com les 
metadades han de complir normes formals obertes. Per a facilitar la interoperabilitat, 
en l’àmbit de l’administració de la Generalitat i del sector públic instrumental s’ha de 
procurar que els nous conjunts de dades que es generen incorporen les metadades 
estàndard amb les quals s’estiga catalogant.

5. En aquest procés d’obertura de dades, cal prioritzar aquelles dades conside-
rades d’alt valor pel seu potencial per a generar beneficis socioeconòmics o me-
diambientals importants i serveis innovadors, beneficiar un gran nombre d’usuaris 
i pimes, contribuir a generar ingressos i per la possibilitat de ser combinades amb 
altres conjunts de dades. També es consideren d’alt valor les dades de temàtica 
geoespacial, d’observació de la Terra i el medi ambient, de meteorologia, d’esta-
dística, de societats i propietat de societats i de mobilitat, sense perjudici d’altres 
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temàtiques i conjunts que es puguen establir. Així mateix, també es prioritzaran les 
dades que siguen més sol·licitades per la ciutadania.

La definició concreta de les dades considerades d’alt valor d’acord amb aquests 
criteris per a la seua obertura progressiva la durà a terme l’òrgan competent en ma-
tèria de dades obertes.

6. El disseny de les bases de dades ha de tenir en compte que els registres sus-
ceptibles de territorialització s’han de georeferenciar, incloure en la Infraestructura 
Valenciana de Dades Espacials i identificar quan s’ha produït l’última modificació i 
qui l’ha efectuada. La Infraestructura Valenciana de Dades Espacials ha de permetre 
la interoperabilitat amb el portal de dades obertes de la Generalitat.

7. Els nous conjunts de dades que es generen per la formalització i el desenvolu-
pament de contractes, convenis, acords, concerts, subvencions o altres figures jurídi-
ques en què es plasme la relació de l’administració de la Generalitat i altres entitats 
s’han de disposar, sempre que siga possible, com a conjunt de dades obertes. Per a 
això, en els instruments jurídics que regulen aquesta relació s’han d’incloure clàusu-
les de dades obertes que garantisquen l’alliberament efectiu dels conjunts de dades 
en les condicions i els criteris de qualitat de dades que estableix aquesta llei o que 
especifique l’òrgan competent en matèria de transparència.

Article 41. Reutilització de la informació pública
1. Les entitats compreses en l’article 3 han de difondre la informació pública en 

els termes que estableix aquesta llei i la normativa bàsica d’aplicació, a fi de facilitar 
i promoure’n la reutilització. Amb aquest objectiu, ha de propiciar que la ciutadania, 
les institucions acadèmiques, les empreses i la resta d’agents puguen disposar i pro-
cedir lliurement al tractament de les dades per a la creació de valor mitjançant pro-
ductes i serveis nous, sempre que es respecten els límits establits en l’ordenament 
jurídic i que aquest ús no constituïsca una activitat administrativa.

La posada a disposició de la informació pública per a reutilitzar-la s’ha de fer per 
mitjans electrònics i només s’ha de sotmetre als límits establits en la normativa sobre 
reutilització de la informació pública.

2. La reutilització persegueix els objectius fonamentals següents:
a) Publicar totes les dades de lliure disposició que es troben a les mans de les 
entitats incloses en l’article 3.
b) Permetre a la ciutadania un millor coneixement de l’activitat del sector públic.
c) Afavorir la creació de productes i serveis d’informació basats en les dades de 
lliure disposició que es troben a les mans dels ens públics.
d) Facilitar l’ús de les dades perquè els ciutadans, les ciutadanes, les institucions 
acadèmiques, les empreses i la resta d’agents oferisquen productes i serveis 
d’informació de valor afegit.
e) Afavorir la competència en el mercat i limitar-ne el falsejament.
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3. La informació ha de subministrar-se mitjançant llicències que en permeten l’ús 
lliure i gratuït i que gaudisquen d’àmplia acceptació nacional i internacional o que 
hagen sigut consensuades amb altres administracions públiques.

4. Tota la informació objecte de publicitat activa o facilitada en virtut del dret 
d’accés a la informació pública es pot reutilitzar de forma gratuïta i sense subjecció a 
llicències prèvies ni a condicions específiques, llevat que per motius fundats es faça 
constar expressament el contrari.

5. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumen-
tal, s’han de regular reglamentàriament les condicions específiques a què es pot 
sotmetre la reutilització de la informació pública. S’ha de garantir que no s’altera el 
contingut de la informació ni es desnaturalitza el sentit, citar la font i la data de la dar-
rera actualització i, en tots els casos, queda prohibit l’ús de processos que puguen 
permetre la identificació de persones.

6. El portal, la pàgina web o la seu electrònica ha d’especificar el tipus de reutilitza-
ció aplicable a la informació que conté i les condicions de la reutilització, com també 
la vigència en el temps i els períodes d’actualització de la informació.

Article 42. Catàlegs i estratègia de dades obertes
1. Les entitats incloses en l’article 3 han de promoure la publicació en format reuti-

litzable de les dades d’interès general que estiguen en les seues mans i la creació, en 
els portals de transparència, d’un catàleg que permeta accedir, des d’un únic punt, 
als distints recursos d’informació pública reutilitzable disponibles en formats oberts i 
també a les seues condicions d’accés, utilització i actualització.

2. El portal de dades obertes, accessible des del Portal de Transparència de la Ge-
neralitat, es configura com el punt comú d’accés al catàleg d’informació reutilitzable 
de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, on s’ha d’in-
cloure informació concreta i actualitzada sobre les característiques de cada conjunt 
de dades. Reglamentàriament s’han d’establir els procediments i els mecanismes de 
coordinació que garanteixen que el catàleg i els seus continguts estan contínuament 
actualitzats.

El portal té com a objectius prioritaris la difusió i la promoció del catàleg d’infor-
mació reutilitzable i de les iniciatives de reutilització de la informació. Així mateix, el 
portal de dades obertes ha d’incorporar un espai perquè es puguen realitzar pro-
postes i suggeriments amb relació a les dades i la informació que té el portal i als 
formats, els programes o els llenguatges informàtics utilitzats, sense perjudici d’al-
tres mecanismes que es poden promoure per a la col·laboració i la consulta amb la 
ciutadania i els agents reutilitzadors.

3. Sense perjudici dels catàlegs que puga crear cada entitat, s’han d’establir les 
mesures de col·laboració necessàries per a la sindicació de continguts i la federació 
de catàlegs entre les entitats de l’article 3 i, en especial, en el portal de dades ober-
tes de la Generalitat. Així mateix, s’ha de fomentar la federació de dades i la intero-
perabilitat també amb iniciatives semblants d’altres institucions públiques.



4. El Consell ha d’aprovar una estratègia valenciana de dades obertes que esta-
blisca la planificació estratègica per a l’obertura, la governança i la reutilització de 
les dades públiques, amb les relacions de col·laboració que siguen necessàries amb 
la resta d’administracions i institucions públiques valencianes. Aquesta estratègia ha 
d’establir les prioritats, els mecanismes i els instruments per a l’obertura de dades, 
com també una avaluació de la seua implantació i les mesures per a fomentar la 
reutilització per la ciutadania i el sector econòmic. Per a impulsar i coordinar l’elabo-
ració i implantació d’aquesta l’estratègia en l’àmbit de la Generalitat hi ha d’haver 
una unitat per a l’obertura de dades dependent del centre directiu en matèria de 
transparència.

5. Amb els objectius de promoure la formació de comunitats de reutilitzadors i 
reutilitzadores i d’afavorir-ne la col·laboració, cal crear un consell assessor de reu-
tilització com a òrgan d’interacció amb els sectors reutilitzadors i d’assessorament 
per a la política d’obertura de dades de la Generalitat. Aquest òrgan col·legiat ha 
d’incloure representants de les administracions públiques, de les universitats públi-
ques i del sector privat, i la composició i el funcionament s’han de determinar regla-
mentàriament.

Article 43. Informació producte de la investigació científica i tècnica
1. En el marc del que preveu la normativa sobre ciència, tecnologia i innovació, 

les organitzacions compreses en l’article 3 que duguen a terme o financen activi-
tats d’investigació han d’adoptar polítiques d’accés obert per a fomentar l’accés en 
format obert i reutilitzable de forma gratuïta a les dades i els resultats obtinguts en 
projectes d’investigació finançats majoritàriament amb fons públics, en aplicació del 
principi d’obertura per defecte i de compatibilitat amb els principis FAIR.

2. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instru-
mental, amb l’objectiu de promoure i difondre el coneixement obert, s’ha de crear 
un repositori institucional per a facilitar, amb protocols i estàndards normalitzats, la 
preservació, la disponibilitat i l’accés als documents i les dades d’accés obert que 
hagen generat o finançat els seus òrgans i entitats. En la creació i el manteniment 
d’aquest repositori s’ha de comptar amb la col·laboració de la Xarxa de Biblioteques 
Especialitzades de la Generalitat Valenciana.

CAPÍTOL VI
Planificació i organització administrativa de la Generalitat en matèria de transparència

Article 44. Comissió Interdepartamental per a la Transparència
1. Per a la coordinació general en matèria de transparència en l’àmbit de l’admi-

nistració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental es crea la Comissió In-
terdepartamental per a la Transparència. Té, entre les seues funcions, la col·laboració 
amb la conselleria competent en matèria de transparència en la planificació directiva 
i operativa, el seguiment periòdic i l’avaluació de les accions en la matèria. Així ma-
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teix, pot aprovar instruccions i fixar criteris per a l’aplicació i el desplegament de les 
obligacions en matèria de transparència.

2. La Comissió Interdepartamental per a la Transparència està assistida en l’exerci-
ci de les seues funcions per una comissió tècnica designada a aquest efecte, que ha 
de presidir el centre directiu competent en matèria de transparència.

3. La composició i les funcions de les comissions anteriors s’han de regular regla-
mentàriament i han d’incloure com a membre el delegat o delegada de Protecció de 
Dades de la Generalitat o la persona en qui delegue.

Article 45. Unitats i comissions de transparència
1. En cada departament del Consell s’ha de crear, dependent de la sotssecretària, 

una unitat administrativa específica amb funcions en matèria de transparència, accés 
a la informació pública i dades obertes, que ha de disposar dels recursos humans 
i els materials necessaris per al correcte compliment de les seues funcions. Aques-
ta unitat s’encarrega de coordinar les actuacions en aquestes matèries en l’àmbit 
de cada departament i de col·laborar en el seguiment del seu compliment amb el 
centre directiu competent en matèria de transparència. Reglamentàriament s’ha de 
regular la possibilitat que aquestes unitats puguen assumir funcions en matèria de 
protecció de dades i en la coordinació de la gestió dels sistemes d’informació.

En el sector públic instrumental de la Generalitat aquestes funcions s’han d’assig-
nar a la unitat administrativa que corresponga d’acord amb les seues formes d’orga-
nització, i en tot cas s’han de coordinar amb la unitat de transparència de la conse-
lleria a la qual estiguen adscrites funcionalment.

2. Així mateix, s’ha de constituir en cada departament del Consell una comissió de 
transparència que s’encarregue de coordinar, en l’àmbit respectiu, les accions i les 
mesures en matèria de transparència i reutilització de dades obertes, amb la finalitat 
d’assegurar la implementació de la transparència de forma homogènia en tots els 
àmbits de l’actuació administrativa.

En les comissions de transparència s’han d’integrar representants del sector públic 
instrumental de la Generalitat vinculat als departaments del Consell respectius i han 
d’incloure com a membre la persona que tinga encomanades les funcions en matèria 
de protecció de dades en cada departament del Consell o entitat del sector públic.

3. Aquests òrgans han d’estar integrats per personal empleat públic amb formació 
i qualificació adequades en matèria de transparència i protecció de dades de caràc-
ter personal. Les seues funcions, la composició i el funcionament s’han de desenvo-
lupar reglamentàriament.

4. La resta d’òrgans i unitats del departament han de prestar la màxima col·labora-
ció a la unitat de transparència en el compliment de les seues funcions. Cada òrgan 
és responsable de facilitar la informació pública que es trobe en el seu poder que 
siga objecte de publicitat activa, de tramitar i resoldre les sol·licituds d’informació 
pública que siguen de la seua competència, i de dur a terme les mesures necessàries 
per fer pública la informació que generen en l’activitat administrativa com a dades 
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obertes, en les condicions i amb les característiques que s’estableixen en aquesta 
llei i amb la coordinació de l’òrgan competent en matèria de transparència i dels 
previstos en aquest article.

Article 46. Planificació estratègica i seguiment en matèria de transparència
1. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, 

el Consell, a proposta de la conselleria competent en matèria de transparència, ha 
d’aprovar un pla estratègic per a la programació, la implantació i el seguiment de 
les actuacions en matèria de transparència per a l’aplicació i el desenvolupament 
d’aquesta llei i per a la millora contínua en aquesta matèria.

2. Aquest pla ha d’incloure, com a mínim, la relació d’accions que s’han de desen-
volupar durant el pla, les actuacions necessàries per a dur-les a terme, el pressupost, 
els indicadors que permeten conèixer el grau de compliment de l’acció i l’òrgan 
directiu responsable de l’execució.

3. Anualment s’ha d’avaluar el grau de compliment del pla i, quan finalitze, fer un 
informe final d’avaluació de l’impacte, que ha d’incloure propostes de millora que 
s’han d’incorporar al pla següent. Tant el pla estratègic com els informes d’avaluació 
es publiquen en el portal de transparència de la Generalitat.

4. Durant l’elaboració i l’avaluació del pla estratègic de transparència s’ha de pro-
moure la participació ciutadana i de la societat civil, com també la inclusió de meca-
nismes de rendició de comptes.

5. El centre directiu competent en matèria de transparència ha de dur a terme la 
coordinació i el seguiment de l’elaboració del pla estratègic i de l’execució d’aquest, 
amb la col·laboració de les unitats de transparència en l’àmbit de cada conselleria.

TÍTOL II
Consell Valencià de Transparència

Article 47. Naturalesa i actuació
1. El Consell Valencià de Transparència és l’autoritat de garantia en matèria de 

transparència a la Comunitat Valenciana. Té com a finalitat garantir el dret d’accés a 
la informació pública i vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa.

2. El Consell Valencià de Transparència actua amb autonomia orgànica i plena 
independència funcional i, en l’exercici de les seues funcions, no està sotmès a ins-
truccions jeràrquiques de cap tipus.

3. El Consell Valencià de Transparència s’ha de regir pel que disposa la normati-
va sobre transparència i accés a la informació pública, per la regulació dels òrgans 
col·legiats, del procediment administratiu comú i pel seu reglament d’organització i 
funcionament, sense perjudici de les directrius i els acords que puga aprovar en virtut 
de la seua potestat d’autoorganització.



301

4. El Consell Valencià de Transparència ha d’actuar amb objectivitat, independèn-
cia, imparcialitat, professionalitat i sotmetiment a l’ordenament jurídic en l’exercici 
de les seues competències.

5. La conselleria competent en matèria de transparència ha de posar a disposició 
del Consell Valencià de Transparència tots els recursos i els mitjans personals, tècnics 
i materials que siguen necessaris i suficients per a l’exercici de les seues funcions, 
sempre amb respecte a la seua independència i d’acord amb el seu pressupost. Així 
mateix, ha d’oferir la informació i el suport necessari per a garantir el compliment de 
la normativa pressupostària, de personal, patrimonial, de contractació i anàlogues 
per part del Consell Valencià de Transparència.

Amb aquest fi, el Consell Valencià de Transparència ha de comptar amb una ofici-
na tècnica que li preste assistència i suport tècnic i administratiu, que estiga plena-
ment sotmesa a les instruccions i l’organització que establisca el Consell Valencià de 
Transparència i que tinga rang mínim de servei. El personal que forme part d’aquesta 
oficina està adscrit, als efectes de l’aplicació de la normativa vigent sobre funció 
pública, a la conselleria competent en matèria de transparència.

6. El Consell Valencià de Transparència ha de tindre un portal web propi en el qual 
s’ha de publicar la informació derivada de les obligacions de publicitat activa establi-
des en el títol I que corresponga al Consell Valencià de Transparència, a les persones 
que en formen part i a la seua oficina tècnica.

A més, en aquest portal s’han de publicar les resolucions, els informes, els criteris 
interpretatius, els acords i la seua memòria anual d’activitat, una vegada dissociada la 
informació que puga estar afectada pels límits establits en aquesta llei. També s’hi ha 
de publicar la informació sobre les resolucions complides, les incomplides i les impug-
nades davant la jurisdicció contenciosa administrativa per part dels subjectes obligats, 
a més de qualsevol altra informació que puga resultar d’interès per a la ciutadania.

Article 48. Funcions del Consell Valencià de Transparència
El Consell Valencià de Transparència té les funcions següents:
1. Resoldre les reclamacions contra les resolucions en matèria d’accés a la in-

formació pública, amb caràcter previ a la impugnació en la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

2. Exercir la funció de mediació quan s’impugnen per aquest procediment les 
resolucions en matèria d’accés a la informació pública, en els termes que es dispose 
en aquesta llei i en el desplegament reglamentari.

3. Fer el seguiment de l’execució de les resolucions que resolguen reclamacions 
en matèria d’accés a la informació i dels acords de mediació.

4. Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en 
aquesta llei per part dels subjectes obligats dels articles 3 i 4.

5. Requerir d’ofici, a iniciativa pròpia o com a conseqüència de denúncia, l’esmena 
d’incompliments de les obligacions de publicitat activa que recull aquesta llei per 
part dels subjectes obligats dels articles 3 i 4 i fer el seguiment del seu compliment.
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6. Instar la incoació d’expedients disciplinaris o sancionadors d’acord amb les pre-
visions del títol V.

7. Resoldre les consultes que, en matèria de transparència, li plantegen les admi-
nistracions públiques i altres entitats subjectes a aquesta llei.

8. Adoptar criteris d’interpretació uniforme de les obligacions en matèria de trans-
parència que recull aquesta llei i aprovar directrius, recomanacions o guies per a 
l’aplicació o la interpretació per a complir-les millor.

9. Avaluar el grau d’aplicació i de compliment de les obligacions contingudes en 
aquesta llei en matèria de transparència.

10. Col·laborar, en matèria de transparència, amb òrgans de naturalesa anàloga, 
tant d’estatals com d’autonòmics.

11. Aprovar i trametre, en el primer trimestre de cada any, a les Corts Valencia-
nes i al Consell una memòria específica sobre la seua activitat durant l’any anterior. 
Aquesta memòria ha de comprendre, com a mínim, les reclamacions i les consultes 
tramitades, els criteris doctrinals establerts, les recomanacions i els requeriments que 
el Consell Valencià de Transparència haja estimat oportú transmetre, de manera que 
s’identifique el nivell de compliment per part de les entitats obligades.

12. Informar preceptivament sobre els projectes normatius de la Generalitat en 
matèria de transparència.

13. Promoure activitats de formació i sensibilització en les matèries que li són pròpies.
14. Elaborar el seu reglament d’organització i funcionament, que s’ha d’elevar al 

Consell perquè l’aprove, i aprovar les directrius, les instruccions i les normes internes 
que siguen necessàries per a garantir el seu bon funcionament i el de la seua oficina 
tècnica.

15. Elaborar anualment una proposta de pressupost que incloga els recursos ne-
cessaris per al compliment de les seues funcions i formular-la a la conselleria compe-
tent en matèria de transparència perquè s’incloga en l’avantprojecte de pressupos-
tos de la Generalitat.

16. Aquelles altres que li atribuïsquen altres disposicions de rang legal o regla-
mentari, o bé que siguen necessàries per al compliment eficaç dels seus fins.

Article 49. Composició i estatut personal
1. El Consell Valencià de Transparència està integrat per tres persones. En la com-

posició final s’ha de respectar una composició equilibrada entre dones i homes.
2. Les candidatures, les proposen els grups parlamentaris, d’acord amb el proce-

diment establit per les Corts Valencianes, d’entre persones expertes en l’àmbit de 
les funcions del Consell Valencià de Transparència, de competència i prestigi reco-
neguts en els àmbits del dret públic o de l’administració pública i que compten amb 
més de deu anys d’experiència professional.

Després de la compareixença de les persones candidates en la comissió parlamen-
tària corresponent, el Ple de les Corts Valencianes les tria per majoria de tres cinque-
nes parts i, posteriorment, es nomenen per decret del president de la Generalitat.
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3. Les persones que integren el Consell Valencià de Transparència es nomenen 
per un període de cinc anys. Poden ser reelegides per un únic període més i conti-
nuen en l’exercici de les seues funcions fins a la presa de possessió de qui hagen de 
succeir-les.

En el supòsit de vacant sobrevinguda, ha de nomenar-se una altra persona d’acord 
amb el procediment establit en l’apartat 2, el mandat de la qual acaba en la data en 
què hauria d’haver-ho fet el de la persona substituïda.

4. Les persones que componen el Consell Valencià de Transparència han de de-
signar, d’entre elles, la persona que ha d’ocupar la presidència del Consell Valencià 
de Transparència; la qual es nomena per decret del President de la Generalitat. La 
persona designada només pot exercir la presidència durant un mandat, que ha de 
coincidir amb el període de cinc anys per al qual va ser nomenada, sense perjudici 
de la possible reelecció com a integrant del Consell Valencià de Transparència pre-
vista en l’apartat tercer d’aquest article.

5. Les persones integrants del Consell Valencià de Transparència exerceixen el 
càrrec amb dedicació exclusiva i tenen la consideració d’alts càrrecs amb rang de 
director general o directora general.

Estan sotmeses al règim d’incompatibilitats i conflictes d’interessos previst per als 
alts càrrecs de la Generalitat i han de complir les obligacions de transparència i bon 
govern que se’n deriven d’acord amb aquesta llei; especialment, les relacionades 
amb les obligacions de publicitat activa de l’article 15 i les que estableix el títol III.

6. Les persones integrants del Consell Valencià de Transparència només es poden 
remoure per alguna de les causes següents:

a) Per defunció.
b) Per renúncia.
c) Per extinció del mandat.
d) Per incapacitat o inhabilitació declarades per sentència judicial ferma.
e) Per incompatibilitat declarada pel Ple de les Corts Valencianes, a proposta del 
Consell, una vegada l’Oficina de Control de Conflicte d’Interessos de la Gene-
ralitat haja instruït l’expedient sancionador corresponent, amb audiència prèvia 
a la persona interessada.
f) Per incompliment greu de les seues funcions declarat per majoria de tres cin-
quenes parts del Ple de les Corts Valencianes, amb un informe previ favorable 
del Consell Valencià de Transparència i amb audiència prèvia concedida a la 
persona interessada en la comissió parlamentària corresponent.

Article 50. Estructura i funcionament
1. Sense perjudici del que establisca el reglament d’organització i funcionament, 

el Consell Valencià de Transparència s’estructura en els òrgans següents:
a) Ple.
b) Presidència.
c) Secretaria.
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2. El Consell Valencià de Transparència ha d’elaborar el seu reglament d’organitza-
ció i funcionament, que s’ha d’elevar al Consell perquè l’aprove. Les seues modifica-
cions poden efectuar-se a iniciativa del Consell Valencià de Transparència.

3. El reglament d’organització i funcionament ha de determinar l’estructura i l’or-
ganització del Consell Valencià de Transparència i de la seua oficina tècnica, com 
també les normes necessàries per al bon funcionament.

4. Dins el marc de les normes que establisca el reglament d’organització i funcio-
nament, el Consell Valencià de Transparència pot aprovar instruccions, directrius, 
acords i normes internes per a organitzar la seua activitat i la de la seua oficina 
tècnica per al millor compliment de les funcions, atesa la seua potestat d’autoorga-
nització.

5. La Secretaria del Consell Valencià de Transparència, l’ha d’exercir un funcionari 
o funcionària de carrera i s’ha de proveir pel sistema de lliure designació, una vegada 
escoltada la persona que ostente la Presidència del Consell Valencià de Transparèn-
cia.

La persona que exercisca la secretaria, a la qual correspon la direcció administra-
tiva de l’oficina tècnica, assisteix amb veu però sense vot a les reunions del Consell 
Valencià de Transparència, sense perjudici de la resta de funcions que li atribuïsca el 
reglament d’organització i funcionament.

Article 51. Assistència jurídica
1. L’assistència jurídica del Consell Valencià de Transparència, consistent en l’as-

sessorament jurídic i en la representació i la defensa en judici, correspon a l’Advoca-
cia General de la Generalitat.

2. Quan hi haja conflicte d’interessos per haver interposat recurs contenciós admi-
nistratiu contra una resolució del Consell Valencià de Transparència un òrgan de l’ad-
ministració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental, el Consell Valencià 
de Transparència pot formalitzar contractes o convenis per a l’assistència jurídica 
externa.

Article 52. Col·laboració i informació
1. L’administració de la Generalitat ha de prestar la col·laboració necessària al 

Consell Valencià de Transparència per al desenvolupament eficaç de les seues fun-
cions i per a la dotació de personal i de mitjans. Amb aquest propòsit, es poden es-
tablir els mecanismes de col·laboració que siguen oportuns per a garantir l’eficiència 
en la gestió dels serveis comuns.

En particular, en aquells casos en què el Consell Valencià de Transparència ha de 
resoldre reclamacions o consultes o adoptar criteris d’interpretació en assumptes 
en què entren en conflicte el principi de transparència i el dret fonamental a la pro-
tecció de dades, pot recaptar l’assessorament del delegat o delegada de protecció 
de dades de la Generalitat, qui informarà, amb caràcter no vinculant, dels aspectes 
consultats.
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Per al compliment dels seus fins, el Consell Valencià de Transparència pot demanar les 
dades i els informes que estime necessaris a les administracions públiques i als subjectes 
als quals s’aplica aquesta llei, els quals han de facilitar la informació que se’ls sol·licite.

Article 53. Pressupost
El Consell Valencià de Transparència ha de disposar d’un programa pressupostari 

propi dins el pressupost de la Generalitat, que ha d’incloure la dotació suficient per 
a dur a terme les seues funcions amb independència.

El Consell Valencià de Transparència ha d’aprovar anualment una proposta de 
pressupost, que ha d’incloure els recursos necessaris per a desenvolupar la seua 
activitat d’acord amb les funcions atribuïdes per aquesta llei. La proposta s’ha de 
trametre a la conselleria competent en matèria de transparència perquè la trameta 
directament a la conselleria competent en matèria de pressupostos, a l’efecte que 
el seu contingut s’incorpore a l’avantprojecte de pressupostos de la Generalitat, tot 
d’acord amb el calendari fixat per les normes d’elaboració dels pressupostos de la 
Generalitat.

El Consell Valencià de Transparència pot adoptar instruccions en l’àmbit de la seua 
organització interna amb els indicadors que cal seguir per a definir la proposta de 
pressupost.

TÍTOL III
Bon govern i integritat pública

Article 54. Principis d’actuació
1. Les persones que exercisquen alts càrrecs compreses en l’article 6 d’aquesta llei 

s’han de regir, en l’exercici de les seues funcions, pel que hi ha disposat en la Consti-
tució, l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i el títol II de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, i la resta de l’ordenament jurídic, i han de promoure el respecte 
envers els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Així mateix, han d’adequar la seua activitat als principis d’actuació i conducta se-
güents:

a) Han d’actuar amb integritat, exemplaritat i transparència en la gestió dels 
afers públics, la qual cosa comporta la rendició de comptes de les polítiques pú-
bliques i de la gestió realitzada, tant interna com externa i davant la ciutadania, 
i han de fomentar la proximitat i l’accessibilitat de l’administració a la ciutadania.
b) Han de garantir una gestió financera justa i equitativa, dedicada a la millora 
del benestar de la ciutadania, d’acord amb els principis de bona administració 
i, en especial, els de legalitat, eficàcia, eficiència i sostenibilitat en la gestió dels 
recursos públics.
c) Estan obligades a l’exercici fidel de la funció, del càrrec o del lloc de treball 
que els pertoca, i a la gestió dels interessos públics que tinguen encomanats, 
amb imparcialitat i neutralitat respecte dels interessos privats afectats.
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d) En l’elaboració de les polítiques públiques i de les normes, ha de prevaldre el 
principi de participació, que reforce la interacció amb organismes autonòmics i 
locals i la societat civil.
e) Han d’actuar amb igualtat en el tracte i sense arbitrarietat ni discriminacions 
de cap mena en l’exercici de les funcions que se’ls ha assignat.
f) Ha de prevaldre el principi de bona fe en el compliment de les seues obliga-
cions, s’ha de fomentar la qualitat en la prestació dels serveis públics i l’aplicació 
del principi de bona administració.
g) Són responsables de les seues actuacions i de les actuacions dels organismes 
que dirigeixen, amb plenes garanties d’absència d’arbitrarietat en l’adopció de 
les decisions que adopten.
h) Han d’exercir les funcions i els poders que la normativa els confereix amb la fi-
nalitat exclusiva per a la qual els hi van ser atribuïts, i han d’evitar qualsevol acció 
que pose en risc l’interès públic o el patrimoni de les administracions públiques.
i) Han de comunicar als òrgans competents, especialment als òrgans i institucions 
de control i fiscalització, qualsevol actuació irregular de què tinguen coneixement. 
Per a això poden fer ús dels canals i les vies de denúncia o alerta que hi ha per a 
comunicar possibles situacions d’irregularitats, males pràctiques, frau o corrupció.
j) Han d’observar estrictament el règim d’incompatibilitats establit en l’ordena-
ment jurídic i evitar situacions de conflicte d’interessos tant durant l’exercici del 
càrrec com després del cessament, i s’han d’abstindre d’intervenir en els afers 
en què concórrega cap causa que puga afectar-ne la imparcialitat.
k) Han d’exercir el càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, i han d’ac-
tuar amb imparcialitat i independència en la presa de decisions a fi d’evitar que 
la seua actuació puga estar condicionada per conflictes d’interessos.
l) Han de guardar la reserva deguda respecte dels fets o de les informacions 
conegudes amb motiu de l’exercici de les seues competències; han de fer servir 
la informació exclusivament en benefici de l’interès públic, i no poden obtindre 
cap avantatge, propi ni aliè, de la informació manejada.
m) Han de complir la política de regals que establisca el codi ètic o codi de bon 
govern de la institució a la qual pertanyen, no han d’acceptar regals que sobre-
passen els usos i els costums de cortesia, ni tampoc acceptar favors o serveis en 
condicions avantatjoses que puguen condicionar l’exercici de les seues funcions.
n) No poden fer servir targetes de crèdit o de dèbit amb càrrec a comptes de la 
Generalitat o del sector públic d’aquesta.
o) Han d’actuar amb sobrietat i austeritat i gestionar, protegir i conservar els 
recursos i els béns públics adequadament perquè es destinen de manera pru-
dent, eficient i productiva als fins per als quals van ser reservats i no es puguen 
fer servir a activitats o objectius que no siguen els permesos per la normativa.
p) Han de garantir que els reconeixements honorífics o commemoratius recai-
guen en persones d’un compromís públic rellevant que mai hagen sigut con-
demnades penalment mitjançant una sentència ferma.
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q) Han d’adoptar la rendició de comptes com un principi bàsic d’actuació, han 
de publicar els seus compromisos i han de dissenyar i avaluar de forma objectiva 
periòdicament les seues polítiques públiques.

2. El Consell i les corporacions locals, a més dels seus alts càrrecs, han d’assumir el 
compromís d’exercir l’acció de govern de manera transparent i de retre comptes de 
la seua gestió a la ciutadania. A aquests efectes, el Consell i les corporacions locals 
han d’impulsar instruments perquè l’òrgan de govern en conjunt, i cadascun dels 
integrants en el seu àmbit, puguen:

a) Compartir amb la ciutadania les decisions polítiques i els avanços i les dificul-
tats de la gestió pública.
b) Donar compte de l’administració dels recursos públics i de la seua coherència 
amb la planificació de l’acció de govern.
c) Desenvolupar mecanismes per a la millora contínua de les polítiques i actua-
cions i la seua adaptació a les demandes ciutadanes.
d) Facilitar el control i l’avaluació de tota l’acció de govern per part de la ciutada-
nia i enfortir la seua capacitat per a estimular i orientar aquesta acció.

Article 55. Codis ètics i de conducta
1. Amb l’objectiu de fomentar la integritat, l’ètica pública i el bon govern, les en-

titats incloses en l’article 3 han d’elaborar un codi ètic o de conducta que concrete 
i desenvolupe els principis d’actuació inclosos en aquest títol i incloga el contingut 
següent:

a) Els valors, les normes de conducta i els principis rectors de l’entitat i dels 
càrrecs i el personal vinculat a ella, com també la política de regals de l’entitat.
b) Els mecanismes per a l’efectivitat d’aquests valors, normes de conducta i 
principis rectors, i els que s’establisquen per al seguiment, el control i la inter-
pretació del codi.
c) Vies i mecanismes de difusió, formació i sensibilització sobre el codi.
d) Revisió, rendició de comptes i actualització del codi.

2. A l’efecte del que hi ha previst en l’apartat anterior, els subjectes que ho estimen 
oportú poden adherir-se al codi de bon govern que aprove el Consell, adaptant-ne 
el contingut a les característiques de l’entitat de què es tracte, amb l’aprovació prè-
via de l’òrgan de govern de l’entitat. Així mateix, poden elaborar-se models de codi 
ètic i de conducta per als diferents tipus d’entitat.

3. Els subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei faran extensiva 
l’aplicació dels principis i les normes de conducta del codi a contractistes, persones 
i entitats beneficiàries d’ajudes i subvencions i la resta d’entitats i persones amb les 
quals es relacione l’entitat pública de què es tracte. A aquest efecte, s’ha d’incloure 
en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions 
o d’ajudes.

4. De manera complementària a l’adopció del codi ètic o de conducta, en l’àmbit 
de les entitats incloses en l’article 3 s’ha de fomentar l’elaboració i l’aprovació de 
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plans de prevenció de riscos per a la integritat a partir de l’autodiagnòstic i la identi-
ficació dels riscos de major rellevància en l’organització.

5. Per al disseny i l’adopció dels marcs d’integritat derivats dels codis ètics i de 
conducta a què es refereix l’apartat 1, com també per a la implantació de plans de 
prevenció, les entitats incloses en l’article 3 poden comptar amb l’assessorament i 
la col·laboració de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, sense perjudici de les mesures d’assistència i col·laboració 
que preveu l’apartat 1 de la disposició addicional segona.

Article 56. Sistema d’integritat institucional
1. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat, el Consell ha d’impulsar el dis-

seny i la implantació d’un sistema d’integritat institucional com a marc per a la gestió 
de la integritat i la millora de la cultura ètica de l’organització. Aquest sistema ha 
d’incloure, almenys, els elements i les eines següents:

a) Els codis ètics o de conducta que definisquen els valors, els principis i les 
normes de conducta en els marcs d’infraestructura ètica, desenvolupant-ne el 
contingut mínim previst en aquest títol i l’article anterior, inclosa la definició de 
la política de regals.
b) Mecanismes de difusió, informació, formació, sensibilització i desenvolupa-
ment dels marcs d’integritat i de la cultura ètica per a l’assumpció dels codis i 
la millora contínua de l’ètica pública. En particular, s’han de preveure materials 
i cursos de formació en integritat i ètica pública dirigida tant als alts càrrecs i 
assimilats com al personal empleat públic.
c) Vies per a la formulació i la resolució de consultes i dilemes en l’aplicació 
dels codis i per al seguiment i resposta a comunicacions, alertes o queixes amb 
relació al compliment.
d) Instruments de garantia del compliment i l’efectivitat del sistema d’integritat 
institucional, amb la creació d’una comissió d’ètica institucional que incloga la 
participació de persones expertes externes a l’administració.
e) Mecanismes de seguiment, avaluació, rendició de comptes i millora contínua 
del sistema d’integritat.

2. En el disseny del sistema d’integritat institucional s’ha de tindre en compte la 
identificació dels riscos per a la integritat pública de major rellevància i els plans per 
a la prevenció. En la seua definició s’ha d’atendre als òrgans i instruments previstos 
en la Llei 22/2018, de 6 de novembre, d’Inspecció General de Serveis i del sistema 
d’alertes per a la prevenció de males pràctiques en l’administració de la Generalitat 
i el seu sector públic instrumental.

Així mateix, per al cas de possibles casos susceptibles de frau i corrupció o d’irregu-
laritats i males pràctiques, s’ha de disposar dels canals d’alerta i denúncia previstos en 
la llei reguladora de l’Agència de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana i en la que regula el sistema d’alertes per a la prevenció de males pràcti-
ques en l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
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3. Per al disseny i la implementació del sistema d’integritat institucional, s’ha de 
comptar amb l’assessorament i la col·laboració de l’Agència de Prevenció i Lluita 
contra la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

TÍTOL IV
Planificació i avaluació

CAPÍTOL I
Rendició de comptes de l’acció de govern

Article 57. Pla de govern
1. De conformitat amb el programa de govern exposat davant les Corts Valencia-

nes per la persona que ocupe la presidència de la Generalitat en el Ple d’investidura, 
el Consell ha d’elaborar i aprovar, durant els sis primers mesos del seu mandat, el pla 
de govern de la legislatura.

2. El pla de govern, que es considera el pla estratègic de la legislatura, ha de defi-
nir els objectius i les línies d’actuació del Consell més destacades; ha d’identificar els 
projectes de llei, els plans o programes i les mesures més significatives per a complir 
els objectius definits, i ha d’establir els indicadors per al seu seguiment.

3. El pla de govern pot indicar quines mesures o actuacions significatives determi-
nades, pels impactes o conseqüències possibles o per la rellevància del problema a 
què s’enfronten, se sotmeten a un procés d’avaluació prèvia d’impacte, amb indica-
ció de l’estimació temporal d’aquesta avaluació.

4. El pla de govern s’ha de trametre a les Corts Valencianes per al seu coneixe-
ment i s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Portal 
de Transparència de la Generalitat.

Article 58. Seguiment del pla de govern
1. El Consell ha d’aprovar, semestralment, un document de seguiment del pla de 

govern en què s’especifique el grau de desenvolupament dels projectes de llei, els 
plans, els programes i les actuacions que el constitueixen. Així mateix, el document 
ha d’incloure les modificacions que, com a conseqüència de l’execució del que s’ha 
planificat i de les variacions temporals o de mitjans disponibles, es vulguen incorpo-
rar al pla.

2. La informació sobre el seguiment del Pla de Govern s’ha de publicar en el portal 
de transparència de la Generalitat. Per a facilitar-ne el seguiment cal fomentar l’ús 
d’eines de rendició de comptes i quadres de comandament que incloguen indica-
dors per a facilitar l’actualització i la visualització de la informació.



LLEIS POLÍTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

§15 Transparència i Bon Govern de de Comunitat Valenciana 

310

CAPÍTOL II
Qualitat normativa

Article 59. Principis de bona regulació normativa
1. El Consell ha d’exercir la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària de ma-

nera que les normes complisquen els principis de necessitat, eficàcia, proporcionali-
tat, seguretat jurídica, transparència i eficiència propis de la bona regulació, i que el 
procés d’elaboració siga transparent i participatiu.

2. La iniciativa normativa ha de disposar d’un marc normatiu estable, clar i fàcil de 
conèixer i comprendre per la ciutadania.

3. Les iniciatives normatives han de considerar en primer lloc i donar preferència a 
aquelles mesures que siguen menys restrictives per als drets de les persones.

4. L’adequació a aquests principis dels avantprojectes de llei i dels projectes de 
reglament ha d’estar suficientment justificada en l’exposició de motius o el preàmbul 
corresponents.

Article 60. Simplificació normativa
1. El Consell ha de considerar, en exercir la iniciativa legislativa i la potestat regla-

mentària, que les noves normes contribuïsquen a la simplificació de l’ordenament 
jurídic vigent.

2. Amb la finalitat de facilitar el coneixement de les normes jurídiques i el seu ús, 
la Generalitat ha d’elaborar textos consolidats d’aquelles normes que hagen sigut 
modificades. Els textos consolidats tindran valor informatiu i han d’indicar la seua 
naturalesa i les normes que consoliden.

Article 61. Avaluació de l’impacte normatiu i de resultats de les normes
1. L’administració de la Generalitat, abans d’aprovar-les, ha d’avaluar l’impacte 

de les normes mitjançant la redacció d’una memòria específica. Aquesta memòria, 
el contingut mínim de la qual s’ha de regular reglamentàriament, ha de contenir els 
objectius que es pretenen aconseguir i els indicadors per a valorar-ho. Amb aquest 
propòsit, s’han de fer servir les eines, els processos i les metodologies que permeten 
disposar de la informació necessària per a estimar els costos i els beneficis econò-
mics, socials i mediambientals de l’aplicació de la norma corresponent i la seua pro-
porcionalitat per al compliment dels objectius que es pretenen aconseguir. Per a 
facilitar l’elaboració de la memòria d’impacte normatiu es poden elaborar guies i 
recomanacions.

Quan ho estime oportú, l’administració de la Generalitat pot promoure proves 
pilot prèvies a l’aprovació d’una norma, amb la finalitat de comprovar si és idònia. 
Per a la realització d’aquestes proves pot comptar amb la col·laboració de les entitats 
representatives dels sectors afectats.

2. L’administració de la Generalitat ha d’establir i desenvolupar les eines suficients 
per a avaluar l’aplicació de les normes, comprovar el grau del seu compliment i, si 
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és el cas, la conveniència de modificar-les per a satisfer noves necessitats socials o 
econòmiques sobrevingudes.

L’administració de la Generalitat ha d’avaluar periòdicament els resultats d’una 
norma jurídica concreta o d’un conjunt de diverses normes que afecten un determi-
nat sector, àmbit competencial o política pública. Aquestes avaluacions tenen com a 
objecte la racionalització i la reducció de normes mitjançant la simplificació, la codi-
ficació, la refosa i la consolidació de textos legals, de tal manera que es garantisca la 
qualitat, la claredat i la comprensió de les normes.

3. Cal garantir, establint els mecanismes oportuns, la participació de la ciutada-
nia en les avaluacions dels impactes normatius. Aquesta participació s’ha d’explicar 
detalladament i explícitament en les memòries d’impacte normatiu i en els informes 
d’avaluació de resultats de les normes, que s’han de publicar en el Portal de Trans-
parència de la Generalitat.

Article 62. Planificació normativa
1. Anualment, el Consell ha d’aprovar el pla normatiu de l’administració de la 

Generalitat, que contindrà les iniciatives legislatives i reglamentàries que aprovarà 
al llarg de l’any.

2. Així mateix, aquest pla també contindrà una valoració del compliment del pla 
normatiu anterior i les avaluacions de resultats de les normes que s’hagen efectuat 
durant l’any vençut. L’avaluació dels resultats de les normes haurà d’indicar, si és el 
cas, si s’han aconseguit els objectius proposats i si estava justificat el cost i les càrre-
gues imposades per la norma corresponent.

3. Una vegada siga aprovat, el pla normatiu es publicarà en el Portal de Trans-
parència de la Generalitat.

CAPÍTOL III
Planificació i avaluació de les polítiques i els serveis

Article 63. Foment de la cultura de la planificació i l’avaluació
Les administracions públiques han d’adoptar mesures que fomenten i integren en 

les seues organitzacions una cultura de planificació i d’avaluació dels serveis, de la 
gestió i de les polítiques públiques, per a contribuir així a la integritat institucional. 
Per a això, cal dur a terme accions per a la divulgació, la sensibilització i la formació 
del personal, a fi d’incentivar la generació de xarxes de coneixements d’equips de 
col·laboració per al desenvolupament d’eines tècniques que en faciliten la imple-
mentació.

Dins dels elements que ha de tindre en compte cada administració per al foment 
de la cultura de la planificació i l’avaluació, està la realització d’una diagnosi de 
situació, l’establiment de les metes generals, la fixació dels objectius estratègics i 
operatius, l’avaluació del compliment mitjançant indicadors i la implantació de pro-
cessos de millora continua.
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Article 64. Avaluació dels plans i programes
1. Els plans i els programes de l’administració de la Generalitat i el seu sector 

públic instrumental, anuals i plurianuals, que guien la seua actuació i en els quals es 
fixen objectius concrets, han de ser objecte d’avaluació del grau de compliment i 
els resultats.

A aquest efecte, les conselleries i els ens que conformen el sector públic instru-
mental de la Generalitat han d’implantar sistemes de mesura de la seua activitat, 
establint indicadors a fi d’obtindre la informació necessària per a conéixer el grau de 
compliment i el nivell de qualitat en la prestació dels serveis públics.

Amb aquest fi, s’ha d’impulsar el desenvolupament de ferramentes digitals de 
quadres de comandament basats en dades i indicadors i l’ús per part dels òrgans 
gestors, per a millorar els processos de presa de decisions i el disseny de polítiques 
públiques i afavorir l’avaluació i la rendició de comptes a partir de la gestió de les 
dades.

2. Els resultats de l’avaluació del compliment dels plans i programes s’han de 
consignar en un informe específic que es publicarà en el portal de transparència de 
la Generalitat.

Ha d’indicar fins a quin punt s’han aconseguit o s’estan aconseguint els objectius 
establits o esperats i, quan siga possible, el seu cost en termes de temps i recursos 
humans i materials.

3. Les avaluacions dels plans i programes les ha de fer el personal de les conse-
lleries i dels ens respectius, i la responsabilitat del seu impuls o desenvolupament 
correspon a les sotssecretaries de les conselleries, o a les gerències o als òrgans 
equivalents en l’àmbit del sector públic instrumental, d’acord amb les seues compe-
tències d’òrgan inspector de tots els serveis del seu departament i d’impuls de les 
reformes dirigides a la millora dels serveis.

TÍTOL V
Règim sancionador

Article 65. Règim jurídic
1. Sense perjudici del règim sancionador establit en el títol II de la Llei 19/2013, de 

9 de desembre, i d’altres responsabilitats que puguen esdevenir-se, l’incompliment 
de les obligacions d’aquesta llei se sancionarà d’acord amb el que determina aquest 
títol.

2. La potestat sancionadora respecte de les infraccions tipificades en aquesta llei 
s’ha d’exercir de conformitat amb el que disposa aquest títol i la normativa en ma-
tèria de règim jurídic del sector públic.

Les sancions disciplinàries s’han de regir pels procediments establits per al perso-
nal funcionari, estatutari o laboral que es puga aplicar en cada cas.
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Article 66. Règims específics
1. A l’incompliment de les obligacions relatives a la gestió i aplicació dels recursos 

públics s’ha d’aplicar la normativa reguladora de la responsabilitat comptable i, si és 
el cas, la legislació específica reguladora d’aquesta matèria, sense perjudici de les 
responsabilitats de qualsevol tipus que puguen derivar-se de les actuacions practica-
des en l’àmbit d’aquesta responsabilitat.

2. El règim sancionador per l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats 
o declaracions que han de realitzar els alts càrrecs i assimilats de l’administració de la 
Generalitat i el seu sector públic instrumental és el que estableix la normativa aplica-
ble en matèria d’incompatibilitats i conflictes d’interessos dels alts càrrecs.

Article 67. Responsabilitat
1. Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques, qualsevol 

que siga la seua naturalesa, que realitzen accions o que incórreguen en les omissions 
tipificades en la present llei amb dol, culpa o negligència.

2. En particular, són responsables:
a) Les persones que ocupen alts càrrecs i assimilats i el personal al servei de les 
organitzacions previstes en l’article 3.
b) Els organismes i les entitats obligades a complir la legislació bàsica als quals 
fan referència l’article 4 i l’apartat 1 de l’article 5.

Article 68. Infraccions imputables a alts càrrecs i assimilats o de caràcter disciplinari
Són infraccions imputables a les persones que ocupen alts càrrecs i assimilats i al 

personal al servei de les entitats previstes en l’article 3 les següents:
1. Infraccions molt greus:

a) L’incompliment de les obligacions de publicitat activa previstes quan s’haja 
desatès el requeriment exprés del Consell Valencià de Transparència.
b) L’incompliment de les resolucions definitives i fermes dictades pel Consell 
Valencià de Transparència que resolguen reclamacions en matèria d’accés i dels 
acords de mediació, una vegada requerit el compliment pel Consell Valencià de 
Transparència.
c) Ocultar deliberadament l’existència d’informació pública per a impedir-ne el 
coneixement i accés.

2. Infraccions greus:
a) La falta de col·laboració amb el Consell Valencià de Transparència quan 
aquest haja sol·licitat dades o informació per a la tramitació d’expedients en 
matèria de dret d’accés o publicitat activa o per a l’avaluació de les obligacions 
de transparència.
b) Denegar sense motivació les sol·licituds d’accés a la informació pública.
c) Facilitar l’accés a la informació en virtut d’una sol·licitud d’accés incomplint de 
forma rellevant les exigències derivades del principi de veracitat
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3. Infraccions lleus:
a) L’incompliment de les obligacions de publicitat activa previstes en aquesta 
llei.
b) L’incompliment injustificat de l’obligació de resoldre en termini la sol·licitud 
d’accés a la informació pública.
c) La demora injustificada en l’enviament d’informació que els sol·licite el Con-
sell Valencià de Transparència per a la tramitació d’expedients en matèria de 
dret d’accés o publicitat activa o per a l’avaluació de les obligacions de trans-
parència.

Article 69. Infraccions d’altres entitats subjectes a obligacions de publicitat activa
Són infraccions imputables a les entitats de naturalesa privada a què es refereix 

l’article 4:
1. Infracció molt greu: l’incompliment de les obligacions de publicitat activa que 

els siguen d’aplicació quan s’haja desatès el requeriment exprés del Consell Valencià 
de Transparència.

2. Infracció greu: l’incompliment reiterat de les obligacions de publicitat activa 
que els siguen d’aplicació, o publicar la informació incomplint de forma rellevant les 
exigències derivades del principi de veracitat.

3. Infracció lleu: l’incompliment de les obligacions de publicitat activa que s’apli-
quen quan no constituïsca infracció greu o molt greu.

Article 70. Infraccions de les persones obligades al subministrament d’informació
Són infraccions imputables a les persones físiques i jurídiques a les quals es refe-

reix l’apartat 1 de l’article 5 les següents:
1. Infraccions molt greus:

a) L’incompliment de l’obligació de subministrament d’informació que haja sigut 
reclamada com a conseqüència d’un requeriment del Consell Valencià de Trans-
parència o per a donar compliment a una resolució seua en matèria d’accés a 
la informació.
b) La reincidència en la comissió de faltes greus. S’entendrà per reincidència la 
comissió en el terme d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa 
quan així haja sigut declarat per resolució ferma.

2. Infraccions greus:
a) La falta de contestació al requeriment d’informació.
b) Subministrar la informació incomplint de forma rellevant les exigències deri-
vades del principi de veracitat.
c) La reincidència en la comissió de faltes lleus. S’entén per reincidència la co-
missió en el terme d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa 
quan així haja sigut declarat per resolució ferma.

3. Infraccions lleus:
a) El retard injustificat en el subministrament de la informació.
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b) El subministrament parcial o en condicions diferents de les reclamades sense 
causa justificada o fora dels supòsits previstos en la llei.

Article 71. Sancions aplicables a alts càrrecs i assimilats i al personal al servei de 
les administracions públiques

1. A les infraccions tipificades en l’article 68 que siguen imputables a alts càrrecs i 
assimilats, se’ls podrà aplicar una o més de les sancions següents:

a) En el cas d’infraccions molt greus:
1.r Declaració de l’incompliment i publicació en el Diari Oficial de la Genera-
litat Valenciana, en tot cas.
2.n Multa d’entre 6.001 i 12.000 euros.
3.r Cessament en el càrrec.
4.t No poder ocupar cap lloc d’alt càrrec o assimilat per un període de fins a 
cinc anys.

b) En el cas d’infraccions greus:
1.r Declaració de l’incompliment i publicació en el Diari Oficial de la Genera-
litat Valenciana.
2.n Multa d’entre 601 i 6.000 euros.
3.r Suspensió de l’exercici del càrrec durant un període d’entre tres i sis mesos.

c) En el cas d’infraccions lleus:
1.r Amonestació
2.n Multa de fins a 600 euros.

2. Al personal al servei de les entitats previstes en l’article 3, per la comissió de les 
infraccions tipificades a l’article 66 se’ls hi aplicarà el règim disciplinari que en cada 
cas resulte aplicable segons la normativa.

Article 72. Sancions a altres entitats
1. A les persones responsables de les infraccions previstes en els articles 69 i 70 

se’ls aplicaran les sancions següents:
a) Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa compresa entre 
30.001 i 100.000 euros.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa compresa entre 5.001 i 
30.000 euros.
c) Les infraccions lleus se sancionaran amb amonestació o multa compresa entre 
200 i 5.000 euros.

2. Les infraccions greus i molt greus poden comportar el reintegrament total o 
parcial de la subvenció concedida o, si és el cas, la resolució del contracte, concert 
o vincle establit. Les infraccions molt greus poden comportar, a més, la prohibició 
d’obtenir subvencions durant un període màxim de tres anys. Per a la imposició i 
graduació d’aquestes sancions accessòries cal ajustar-se a la gravetat dels fets i la 
seua repercussió, d’acord amb el principi de proporcionalitat.
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Article 73. Proporcionalitat i publicitat de les sancions
1. Per a la graduació de cada sanció cal ajustar-se als criteris establits per la nor-

mativa que regula els principis de la potestat sancionadora. Especialment s’han de 
tenir en compte el grau de culpabilitat i intencionalitat, la reiteració o reincidència, el 
dany o perjudici per a l’interès públic i la repercussió de la conducta en la ciutadania.

2. Les sancions que s’imposen per la comissió d’infraccions molt greus i greus 
previstes en aquesta llei s’han de fer públiques en el Portal de Transparència, sense 
perjudici dels supòsits en què hagen de ser objecte de publicació en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana.

Article 74. Procediment
1. Per a la imposició de les sancions establides en aquest títol s’han d’aplicar els 

principis i les regles generals sobre l’exercici de la potestat sancionadora. En el cas 
d’infraccions imputables al personal al servei dels subjectes obligats, s’ha d’aplicar 
el règim disciplinari funcionarial, estatutari o laboral que en cada cas siga procedent.

2. El procediment s’ha d’iniciar sempre d’ofici per acord de l’òrgan competent, 
siga per iniciativa pròpia o com a conseqüència d’ordre superior, a petició raonada 
d’altres òrgans o per denúncia. Prèviament a la incoació, aquest òrgan pot sol·licitar 
informe al Consell Valencià de Transparència, com a autoritat encarregada de vetlar 
pel compliment de les obligacions de transparència d’aquesta llei.

3. El Consell Valencià de Transparència, quan constate incompliments susceptibles 
de ser qualificats en alguna de les infraccions previstes en aquest títol, ha d’instar la 
incoació del procediment. En aquest cas, l’òrgan competent està obligat a incoar el 
procediment i a comunicar al Consell Valencià de Transparència les actuacions dutes 
a terme i el resultat del procediment.

4. Totes les resolucions que posen fi als procediments sancionadors que s’instruïs-
quen han de disposar d’un informe previ i preceptiu del Consell Valencià de Trans-
parència. La petició i l’emissió d’aquest informe suposa la suspensió del transcurs del 
termini per a resoldre el procediment.

5. El termini màxim per a resoldre el procediment és de sis mesos des de la inicia-
ció. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat resolució, es produïx la caducitat, 
d’acord amb el que hi ha previst en la normativa reguladora del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques.

Article 75. Competències sancionadores en matèria de transparència
1. La competència per a la imposició de sancions disciplinàries atribuïbles al per-

sonal al servei dels subjectes obligats inclosos en l’article 3 correspon a l’òrgan que 
determine la normativa aplicable en l’administració o organització en què preste 
serveis la persona infractora.
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2. La competència sancionadora per a la imposició de les sancions per infraccions 
atribuïbles a alts càrrecs i assimilats dels subjectes obligats inclosos en l’article 3 
queda atribuïda de la manera següent:

a) Els òrgans competents per a ordenar la incoació dels expedients sanciona-
dors són:

1.r El Consell, a proposta de la conselleria competent en matèria de trans-
parència, en el cas d’alts càrrecs que tinguen la condició de membre del Con-
sell o ocupen el càrrec de la secretaria autonòmica.
2.n La persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència, 
en el cas d’altres alts càrrecs i assimilats de l’administració de la Generalitat o 
del seu sector públic instrumental diferents dels anteriors.
3.r En el cas de les universitats públiques, l’òrgan que determine la seua nor-
mativa aplicable i, si recau en el subjecte presumptament responsable de la 
infracció, el màxim òrgan col·legiat de govern.
4.t En el cas d’alts càrrecs i assimilats al servei de l’administració local, l’òrgan 
que determine la seua normativa aplicable i, si recau en el subjecte presump-
tament responsable de la infracció, el màxim òrgan col·legiat de govern, el 
ple.

b) La instrucció dels procediments correspon als òrgans següents:
1.r L’òrgan directiu que es determine reglamentàriament, en el cas que la per-
sona infractora siga alt càrrec o assimilat de l’administració de la Generalitat o 
del seu sector públic instrumental.
2.n En el cas de les universitats públiques, l’òrgan que es determine en la seua 
normativa.
3.r L’òrgan que corresponga d’acord amb la normativa de règim local, en el 
cas d’infraccions comeses en l’àmbit de l’administració local.

c) La competència per a la imposició de les sancions correspon:
1.r Al Consell, en el cas d’alts càrrecs que tinguen la condició de membre del 
Consell o ocupen el càrrec de la secretaria autonòmica.
2.n A la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparèn-
cia, en el cas d’altres alts càrrecs i assimilats de l’administració de la Generali-
tat o del seu sector públic instrumental diferents dels anteriors.
3.r En el cas de les universitats públiques, a l’òrgan que determine la seua 
normativa aplicable i, si recau en el subjecte presumptament responsable de 
la infracció, al màxim òrgan col·legiat de govern.
4.t En el cas d’alts càrrecs i assimilats al servei de l’administració local, a l’òr-
gan que determine la seua normativa aplicable i, si recau en el subjecte pre-
sumptament responsable de la infracció, al màxim òrgan col·legiat de govern, 
el ple.

d) Quan l’alt càrrec o assimilat presumptament infractor estiga adscrit a la con-
selleria competent en matèria de transparència, la incoació, la instrucció i la 
resolució del procediment sancionador les han de fer els òrgans corresponents 
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de la conselleria que es determine reglamentàriament en funció de l’estructura 
orgànica del Consell.
e) En el cas de les corporacions de dret públic, les federacions esportives, les 
associacions constituïdes per les administracions públiques i la resta d’entitats 
de l’article 3 no recollides en les lletres a, b i c d’aquest apartat, la incoació, la 
instrucció i la resolució del procediment sancionador les han de fer els òrgans 
que determinen els seus estatuts o la normativa aplicable.

3. En el supòsit d’infraccions de les tipificades en l’article 69, la potestat sancio-
nadora l’ha d’exercir la persona titular de la conselleria competent en matèria de 
transparència.

4. Per a les infraccions previstes en l’article 70, la competència correspon a l’òrgan 
que determine la normativa aplicable en l’administració o entitat a la qual es trobe 
vinculada la persona infractora, o per l’entitat titular del servei públic.

Article 76. Competències sancionadores en matèria de bon govern
1. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumen-

tal, les competències sancionadores previstes en matèria de bon govern en el títol II 
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, queden atribuïdes a:

a) L’òrgan competent per a ordenar la incoació dels expedients sancionadors:
1.r Quan l’alt càrrec siga membre del Consell o titular d’una secretaria autonò-
mica, el Consell a proposta de la persona titular de la conselleria que tinga 
atribuïda la competència en matèria de transparència.
2.n Quan siguen persones diferents de les anteriors, la persona titular de la 
conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria de transparència.

b) La instrucció dels procediments correspondrà a l’òrgan directiu que es deter-
mine reglamentàriament.
c) La competència per a la imposició de sancions correspon:

1.r Al Consell quan l’alt càrrec tinga la condició de membre d’aquest o siga 
titular d’una secretaria autonòmica, a proposta de la persona titular de la con-
selleria que tinga atribuïda la competència en matèria de transparència.
2.n A la persona titular de la conselleria competent que tinga atribuïda la com-
petència en matèria de transparència quan siga una persona distinta de les 
anteriors.

2. En la resta de subjectes obligats compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, 
els òrgans corresponents als quals s’atribueix aquesta competència d’acord amb la 
normativa que s’hi aplique.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Aplicació als règims especials del dret d’accés a la informació pública
Aquelles matèries que tinguen previst un règim jurídic específic d’accés a la infor-

mació s’han de regir per la seua normativa específica i, supletòriament, per aquesta 
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llei i per la Llei 19/2013, de 9 de desembre. En aquests supòsits, només es poden 
aplicar límits o restriccions no previstes per aquesta llei quan estiguen determinades 
per una norma amb rang de llei.

En tots el casos, el Consell Valencià de Transparència és competent per vetllar pel 
compliment del dret d’accés a la informació pública i conéixer les reclamacions con-
tra els actes i les resolucions que es dicten de concessió o denegació total o parcial 
d’accés a la informació pública, amb l’excepció de les previstes en l’apartat 4 de l’ar-
ticle 38. Aquest sistema de garantia és compatible amb l’aplicació dels mecanismes 
de garanties que regule la normativa específica, si s’escau.

Segona. Mesures generals d’aplicació de la llei
1. Les diputacions provincials, en el marc de les seues competències, han de pres-

tar l’assistència tècnica necessària per al compliment de les obligacions de trans-
parència i bon govern per part d’aquells municipis que així ho necessiten per la 
dimensió poblacional o perquè disposen de capacitat econòmica i de gestió insufi-
cients. Sense perjudici d’això, l’administració de la Generalitat pot adoptar mesures 
de col·laboració amb la resta d’administracions públiques per a facilitar el compli-
ment de les obligacions que s’estableixen en aquesta llei per part de les entitats de 
l’administració local.

En aquest sentit, l’administració de la Generalitat, en col·laboració amb les diputa-
cions provincials i amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, ha d’esta-
blir un programa de suport a les entitats locals, especialment a les que disposen de 
menys recursos i capacitat tècnica i operativa, per a aplicar les seues obligacions de 
transparència i bon govern. Aquest programa ha d’incloure suport tecnològic, tècnic 
i jurídic, i també assistència, formació i assessorament.

2. L’administració de la Generalitat ha d’adoptar mesures de suport per a facili-
tar el compliment de les obligacions d’aquesta llei per les entitats privades per a 
les quals la llei estableix obligacions de transparència vinculades a la percepció de 
fons públics, especialment per a les pimes per ser les que fonamenten l’estructura 
econòmica valenciana i les que disposen de menys recursos. En aquest sentit, s’han 
d’elaborar guies o protocols i en les convocatòries de subvencions o els convenis 
subscrits s’ha de preveure mesures especifiques que faciliten l’accés als mitjans ne-
cessaris per al compliment d’aquestes obligacions.

3. L’administració de la Generalitat podrà establir mesures complementàries i ins-
truments de col·laboració amb la resta d’institucions i entitats subjectes a les obliga-
cions de transparència d’aquesta llei, i especialment amb les corporacions de dret 
públic i les federacions esportives, dirigides a facilitar el compliment d’aquestes obli-
gacions i promoure la interoperabilitat i l’accés a la informació subjecta a publicitat.

4. A l’efecte del que disposa l’apartat 4 de l’article 11, per a complir les obliga-
cions de transparència que estableix aquesta llei s’han de crear o adaptar les aplica-
cions informàtiques necessàries en atenció als principis d’austeritat en les despeses i 
de sostenibilitat financera, tot a fi d’evitar duplicitats innecessàries.
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Tercera. Adaptacions organitzatives i de funcionament
1. Els subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han de promoure i 

fer les adaptacions organitzatives, procedimentals i de règim intern que siguen ne-
cessàries per a ajustar la seua activitat al que s’estableix en aquesta llei, d’acord amb 
el que hi ha previst en l’apartat 5 de l’article 10.

2. En l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental s’han de 
dur a terme les adaptacions que siguen pertinents en les normes organitzatives dels 
departaments per a adaptar-les al que es preveu en el capítol VI del títol I i els articles 
42 i 47 d’aquesta llei.

Quarta. Corts Valencianes i institucions estatutàries
D’acord amb el règim institucional i la independència de les Corts Valencianes i de 

les institucions recollides per l’article 20.3 de l’Estatut d’autonomia, aquestes institu-
cions han de promoure les modificacions necessàries dels seus reglaments o normes 
de govern per a adaptar el seu règim i funcionament als principis i les obligacions 
contingudes en aquesta llei i aplicar-la en el seu àmbit d’acord amb la seua naturale-
sa institucional. Especialment, i entre altres, pel que fa als aspectes següents:

1. Facilitar l’accés de les ciutadanes i els ciutadans a la documentació i la infor-
mació parlamentàries i de les institucions incloses en l’article 20.3 de l’Estatut d’au-
tonomia.

2. Facilitar la informació relativa als diputats i diputades i a les persones que ocu-
pen càrrecs o comissionats, incloent-hi els seus currículums o perfils professionals, 
l’agenda, les retribucions íntegres, els obsequis percebuts i, si és el cas, les declara-
cions d’activitats i béns, i garantir la publicació de la informació relativa al personal 
eventual.

3. Desenvolupar i definir en el seu propi àmbit els principis d’ètica pública i bon 
govern i adoptar els codis corresponents per a diputats i diputades i per als mem-
bres de cada institució.

4. Establir i regular el seu propi portal de transparència, siga de manera exclusiva, 
mancomunada o en col·laboració.

5. Establir el corresponent sistema de garanties propi per a assegurar el com-
pliment de les obligacions previstes en la llei, que ha d’incloure un procediment 
de reclamació front a resolucions en matèria de dret d’accés davant una comissió 
col·legiada constituïda en el si de cada institució. La informació sobre aquesta via de 
reclamació s’ha d’incloure en les resolucions que es dicten en aquesta matèria i ha 
d’estar accessible en els seus portals web.

6. Establir el procediment intern i especificar els òrgans competents per a resoldre 
les sol·licituds d’accés a la informació.

Cinquena. Pla de formació de la Generalitat
1. El pla anual de formació per al personal empleat públic de l’administració de 

la Generalitat, elaborat per l’Escola Valenciana d’Administració Pública (EVAP), ha 
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d’incloure un àmbit formatiu específic en matèria de transparència i bon govern, que 
oferisca accions formatives en les matèries de transparència, obertura i reutilització 
de dades, bon govern i integritat i ètica pública.

2. Independentment d’això, també s’ha d’habilitar, amb caràcter obligatori, al-
menys una acció formativa en la categoria d’autoformació sobre aquest àmbit for-
matiu específic.

3. La Generalitat pot col·laborar amb altres administracions públiques o entitats 
del sector públic amb aquest fi.

4. La conselleria competent en matèria de transparència ha d’impulsar la formació 
i la sensibilització en la matèria mitjançant convenis de col·laboració amb universitats 
i altres institucions públiques i centres d’investigació.

5. Anualment s’ha d’elaborar una memòria d’activitats i objectius aconseguits. 
Aquesta informació s’ha de publicar en el Portal de Transparència de la Generalitat.

Sisena. Avaluació del compliment de les obligacions de transparència
1. El Consell Valencià de Transparència ha d’adoptar sistemes d’indicadors ob-

jectius per a l’avaluació del compliment pels subjectes obligats de les obligacions 
de transparència que estableix aquesta llei, especialment per a les obligacions de 
publicitat activa.

2. Les entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei tenen el deure de 
col·laborar amb el Consell Valencià de Transparència per a l’avaluació del compli-
ment de les obligacions de transparència, per a la qual cosa han de seguir les direc-
trius o indicacions que s’establisquen.

3. Per a l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació es poden establir 
mecanismes de col·laboració amb les administracions públiques, les universitats pú-
bliques valencianes i les autoritats de transparència de l’Estat i de la resta de les 
comunitats autònomes.

Setena. Habilitació de crèdits
1. La conselleria competent en matèria d’hisenda habilitarà els crèdits i realitzarà, 

si escau, les modificacions pressupostàries necessàries per a la posada en funcio-
nament del Consell Valencià de Transparència, en relació amb els llocs a què fan 
referència els articles 47 i 49.

2. A l’efecte de la constitució de les unitats administratives específiques a què es 
refereix l’article 45, cadascun dels departaments del Consell com també cadascuna 
de les entitats i subjectes que conformen el sector públic instrumental de la Gene-
ralitat han de finançar, amb càrrec al seu pressupost, la dotació de mitjans personals 
i materials. En aquest mateix sentit, la conselleria competent en matèria de trans-
parència ha de dotar, amb càrrec al seu pressupost, els mitjans personals i mate-
rials necessaris per a assumir les noves funcions establides en aquesta llei. A aquest 
efecte, s’ha de tindre en compte aquestes funcions en l’elaboració del projecte de 
pressupostos de la Generalitat.
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Vuitena. Remissions normatives
Les referències normatives efectuades en altres normes a les disposicions de la Llei 

2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació 
ciutadana de la Comunitat Valenciana, que es deroguen, a excepció de les que es 
referisquen a les disposicions del seu títol V, s’entendran realitzades als preceptes 
corresponents d’aquesta llei.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Mandat dels membres del Consell de Transparència, Accés a la Informa-
ció Pública i Bon Govern

El Consell Valencià de Transparència regulat en aquesta llei substitueix el Consell 
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Les persones que en el 
moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei formen part del Consell de Transparèn-
cia, Accés a la Informació Pública i Bon Govern continuaran en el seu actual règim 
jurídic fins a la conclusió del seu període de mandat i el nomenament dels nous 
membres del Consell Valencià de Transparència.

Segona. Règim transitori en matèria de publicitat activa
Es mantindrà vigent el capítol I del títol I de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la 

Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 
Valenciana, fins que no es produïsca l’entrada en vigor del capítol II del títol I de la 
present llei, d’acord amb el que preveu la disposició final segona d’aquesta llei.

Tercera. Aplicació de les disposicions relatives al pla de govern
Les actuacions previstes en el capítol I del títol IV, relatives al pla de govern, seran 

exigibles a partir de la presa de possessió d’un nou Consell a l’inici de la legislatura 
següent.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Amb l’entrada en vigor d’aquesta llei queden derogats, de la Llei 2/2015, de 2 

d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la 
Comunitat Valenciana, els articles de 2 a 6, ambdós inclosos; els títols I, II, III i IV en 
la seua totalitat, i les disposicions addicionals. També es deroguen els apartats 1 i 2 
de l’article 1, el contingut del qual passa a ser paràgraf únic.

Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang 
inferior que s’oposen al que estableix aquesta llei.
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DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació del títol de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de 
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana

Es modifica el títol de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparèn-
cia, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, que passa a 
denominar-se Llei de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Segona. Desplegament i marc legal
1. Es faculta el Consell perquè desplegue reglamentàriament les disposicions con-

tingudes en aquesta llei.
2. Romandran en vigor, en tot el que no s’opose a aquesta llei i fins que no es 

deroguen expressament, el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desple-
gament 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, i el Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s’aprova el Codi de 
bon govern de la Generalitat. El Consell haurà de realitzar, si escau, les modificacions 
normatives necessàries per a adaptar el contingut d’aquests decrets al que estableix 
aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
L’entrada en vigor d’aquesta llei es produirà d’acord amb les regles següents:
1. El capítol II del títol I, relatiu a la publicitat activa, entrarà en vigor al cap de 

dotze mesos des que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Els articles 39 i 49 entraran en vigor en el moment en què finalitze el període 

de mandat de les persones integrants del Consell de Transparència, Accés a la In-
formació Pública i Bon Govern i es nomenen els membres del Consell Valencià de 
Transparència.

3. La resta de l’articulat entrarà en vigor al cap de vint dies de la publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
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Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l’Agència de Prevenció 
i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

PREÀMBUL

I. Moltes de les causes de la corrupció es troben en la falta de desenvolupament del 
sistema democràtic, per no haver creat mecanismes reals de participació ciutadana en 
el control eficaç de les seues institucions, així com en l’absència de rendició de comptes 
dels responsables polítics davant de la ciutadania i dels seus òrgans de representació.

II. La corrupció deteriora l’Estat de dret i impedeix el seu funcionament normal. Els 
principis que l’inspiren són amenaçats per la corrupció. La corrupció s’empara en l’opa-
citat i el secret per a perpetuar-se, desvirtua l’essència de la democràcia i perverteix el 
sistema democràtic en servir-se de les regles de joc de la democràcia per a disposar 
de les institucions públiques i de tot el que és públic en benefici particular o personal.

III. La creació de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció es realitza 
a l’empara de l’article 49.1.1 de l’Estatut d’autonomia, que atorga competència exclu-
siva a la Generalitat valenciana en l’organització de les seues institucions d’autogovern. 
Amb la seua creació la Generalitat compleix la Resolució 58/4 de l’Assemblea General 
de Nacions Unides, de 31 d’octubre de 2003, per la qual s’aprova la Convenció de les 
Nacions Unides contra la corrupció, en l’article 6 de la qual estableix la necessitat de 
crear òrgans encarregats de previndre la corrupció en els distints Estats part.

Així mateix, constitueixen referents per a aquesta proposta l’article 36 de la Resolu-
ció 58/4 que fa esment, específicament, de la creació d’agències especialitzades i la 
incorporació d’altres acords d’importància en matèria anticorrupció en el marc de la 
Unió Europea i del Consell d’Europa com el Conveni civil del Consell d’Europa sobre 
la corrupció, de 4 de novembre de 1999; l’article 325 del Tractat de funcionament de 
la Unió Europea, que imposa a la Comissió i als Estats membres l’obligació de com-
batre el frau i qualssevol activitats il·legals que perjudiquen els interessos financers 
de la Unió Europea. Igualment la Resolució 24/97 del Consell d’Europa sobre els vint 
principis rectors de la lluita contra la corrupció; la recomanació número R (2000), 10 
sobre els codis de conducta dels funcionaris públics, i número R (2003) 4, sobre les 
normes comunes contra la corrupció en el finançament de partits polítics i les cam-
panyes electorals.

Cal esmentar igualment com a antecedents els òrgans similars de lluita antifrau i 
contra la corrupció institucional (independents i no vinculats amb el poder judicial 
o policia) creats en l’àmbit europeu, nacional o autonòmic, la qual cosa serveix a 
l’efecte de subratllar la importància de l’organisme i justificar la seua necessitat i 
oportunitat. En aquest sentit, cal esmentar l’oficina antifrau europea (OLAF) creada 
per decisió de la Comissió de 28 d’abril de 1999, l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
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a Itàlia (ANAC), creada per la Llei italiana 190/2012, de l’Agència Antifrau de Cata-
lunya (OAC), creada per la Llei catalana 14/2008, de 5 de novembre. A nivell muni-
cipal, destaquen la recentment creada Oficina Antifrau de l’Ajuntament de Madrid i 
l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona.

IV. L’agència es crea com a instrument de prevenció, investigació i combat del 
frau i la corrupció, i també per a protegir les persones denunciants. La seua finalitat 
primordial és enfortir l’actuació de les institucions públiques valencianes per a evitar 
que s’hi produïsca un deteriorament moral i un empobriment econòmic que redunde 
en perjudici de la ciutadania valenciana.

V. Aquesta llei s’estructura en cinc capítols, una disposició addicional única, tres 
transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final.

El capítol I, «Disposicions generals», regula la creació, naturalesa jurídica, l’objec-
te, el règim jurídic, l’àmbit i les funcions.

El capítol II, «Del procediment», regula l’inici del procediment i investigació, la 
tramitació, les garanties procedimentals i l’estatut de la persona denunciant.

El capítol III, «Règim sancionador», estableix la classificació d’infraccions i sancions 
i la competència sancionadora.

El capítol IV, «Resultats», al·ludeix als informes, memòries a realitzar, contingut i 
rendició de comptes a la ciutadania.

El capítol V, «Mitjans personals i materials i de finançament», amb els quals poder 
escometre degudament la funció que li pertoca.

Finalment, aquesta llei inclou un conjunt de disposicions, addicional, transitòries, 
derogatòria i final, que afecten altres normes del nostre ordenament jurídic i que 
faciliten la posada en marxa del compliment dels objectius de l’agència.

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte i naturalesa jurídica
1. L’objecte d’aquesta llei és la creació de l’Agència de Prevenció i Lluita contra 

el Frau i la Corrupció a la Comunitat Valenciana, que queda adscrita a les Corts. Es 
configura com una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar 
per al compliment dels seus fins.

2. L’agència actua amb independència de les administracions públiques en l’exer-
cici de les seues funcions i es relaciona amb el Consell, els governs locals i la resta 
d’institucions valencianes conforme estableix aquesta llei.

3. L’agència es crea per a prevenir i eradicar el frau i la corrupció de les institucions 
públiques valencianes i per al impuls de la integritat i l’ètica pública. A més del foment 
d’una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció en el disseny, exe-
cució i avaluació de polítiques públiques, així com en la gestió de recursos públics.
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Article 2. Règim jurídic
L’agència es regirà pel que disposa aquesta llei. Respecte a tot allò que no estiga 

previst en aquesta llei i en la seua normativa de desenvolupament, serà aplicable la 
normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú.

Per a la imposició de les sancions establertes en el capítol III, es seguiran les dis-
posicions previstes en esta llei així com en la del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques o, en el cas d’infraccions imputables al personal al 
servei d’entitats, el règim disciplinari funcionarial, estatutari o laboral que en cada 
cas resulte aplicable.

Article 3. Àmbit d’actuació de l’agència
L’àmbit d’actuació de l’agència és el següent:

a) L’administració de la Generalitat.
b) El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l’arti-
cle 2.3 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions.
c) Les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el 
Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè 
Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució es-
tatutària anàloga que es puga crear en el futur, amb relació a la seua activitat 
administrativa i pressupostària.
d) Les entitats integrants de l’administració local de la Comunitat Valenciana i les 
entitats del sector públic vinculades o dependents.
e) Les universitats públiques valencianes i les entitats del sector públic vincula-
des o dependents.
f) Les corporacions de dret públic, quant a les activitats subjectes a dret administratiu.
g) Les associacions constituïdes per les administracions públiques, els organis-
mes i les entitats públiques.
h) Les activitats de persones físiques o jurídiques que siguen concessionàries de 
serveis o perceptores d’ajudes o subvencions públiques, a l’efecte de compro-
var la destinació i l’ús de les ajudes o les subvencions.
i) Les activitats de contractistes i subcontractistes que executen obres de les 
administracions públiques i de les entitats del sector públic instrumental de la 
Generalitat, o que tinguen atribuïda la gestió de serveis públics o l’execució 
d’obres públiques per qualsevol altre títol, amb relació a la gestió comptable, 
econòmica i financera del servei o l’obra, i amb les altres obligacions que es 
deriven del contracte o de la llei.
j) Els partits polítics, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials.
k) Qualsevol entitat, independentment de la tipologia o la forma jurídica, que 
estiga finançada majoritàriament per les administracions públiques o estiga sub-
jecta al domini efectiu d’aquestes.
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Article 4. Fins i funcions
Són fins i funciones de l’agència:

a) La prevenció i la investigació de possibles casos d’ús o destinació irregular 
de fons públics i de conductes oposades a la integritat o contràries als principis 
d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
b) La prevenció i l’alerta amb relació a conductes del personal al servei de les 
entitats públiques que comporten l’ús o abús en benefici privat d’informacions 
que tinguen per raó de les seues funcions o que tinguen o puguen tindre com a 
resultat l’ús o la destinació irregular de fons públics o de qualsevol altre aprofi-
tament contrari a l’ordenament jurídic.
c) Investigar els actes o les omissions que pogueren ser constitutius d’infracció 
administrativa, disciplinària o penal i, en funció dels resultats de la investigació, 
instar la incoació del procediments que pertoque per a depurar les responsabi-
litats que pogueren correspondre.
d) L’avaluació, en col·laboració amb els òrgans de control existents, de l’eficàcia 
dels instruments jurídics i les mesures existents en matèria de prevenció i lluita 
contra el frau i la corrupció, a fi de garantir els màxims nivells d’integritat, efi-
ciència i transparència, especialment en matèria de contractació pública, proce-
diments de presa de decisions, prestació de serveis públics i gestió dels recursos 
públics, i l’accés i la provisió en l’ocupació pública per a garantir el respecte als 
principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
e) Fer estudis i anàlisis de riscs previs en activitats relacionades amb la contrac-
tació administrativa, la prestació de serveis públics, les ajudes o les subvencions 
públiques i els procediments de presa de decisions, en col·laboració amb els 
serveis d’auditoria o intervenció. En particular, estudiarà els informes a què es 
refereix l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei reguladora de les hisendes locals, dels quals la intervenció n’enviarà 
una còpia anual a la agència i l’avaluació del seu trasllat a la fiscalia anticorrupció.
f) Fer funcions d’assessorament i formular propostes i recomanacions a Les 
Corts, al Consell de la Generalitat i a les entitats incloses en l’àmbit d’actuació 
en matèria d’integritat, ètica pública i prevenció i lluita contra la corrupció.
g) Assistir, quan així se li sol·licite, a les comissions parlamentàries d’investigació 
mitjançant l’emissió de dictàmens no vinculants sobre assumptes respecte als 
quals hi haja indicis d’ús o destinació irregulars de fons públics o d’ús il·legítim 
de la condició pública d’un càrrec.
h) Col·laborar amb els òrgans i els organismes de control intern i extern de 
l’actuació administrativa en l’establiment de criteris previs, clars i estables de 
control de l’acció pública.
i) Col·laborar amb els òrgans competents en la formació del personal en matèria 
d’integritat i ètica pública mitjançant l’elaboració de guies formatives i d’asses-
sorament especialitzat en matèria de lluita contra el frau i la corrupció.
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j) Col·laborar amb els òrgans competents en matèria de conflictes d’interessos 
i incompatibilitats per a prevenir i corregir actuacions que pogueren infringir el 
règim aplicable en cada cas.
k) Establir relacions de col·laboració i d’elaboració de propostes d’actuació amb 
organismes que tinguen funcions semblants a l’Estat, a les comunitats autòno-
mes o a la Unió Europea.
l) La contribució que des de l’agència puga fer-se en la creació d’una cultura 
social de rebuig de la corrupció, bé amb programes específics de sensibilització 
a la ciutadania o bé en coordinació amb les administracions públiques o altres 
organitzacions públiques o privades.
m) Aquelles altres actuacions el contingut i la finalitat de les quals puguen ser 
considerats accions preventives contra el frau i la corrupció.
n) Promoure espais de trobada i intercanvi amb la societat civil periòdicament on 
s’arreplegaran les seues aportacions.
o) Totes les atribucions restants que li assigne la llei.

 

Article 5. Delimitació de funcions i col·laboració
1. S’entén en tot cas que les funcions de l’agència ho són, sense perjudici de les que 

exerceixen, d’acord amb la normativa reguladora específica, la Sindicatura de Comp-
tes, el Síndic de Greuges, el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i 
Bon Govern, la Intervenció General de la Generalitat, la Inspecció General de Serveis, 
els òrgans competents en matèria d’incompatibilitats i conflictes d’interessos i els òr-
gans de control, supervisió i protectorat de les entitats incloses en l’àmbit d’actuació 
corresponent, i que actua en tot cas en col·laboració amb aquestes institucions i òrgans. 
L’agència aportarà tota la informació de què dispose i proporcionarà el suport necessari 
a la institució o òrgan que duga a terme la investigació o fiscalització corresponent.

En compliment de les seues tasques l’agència podrà proporcionar la col·laboració, 
l’assistència i l’intercanvi d’informació amb altres institucions, òrgans o entitats pú-
bliques mitjançant plans i programes conjunts, convenis i protocols de col·laboració 
funcional, en el marc de la normativa aplicable.

2. L’agència no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l’au-
toritat judicial, el ministeri fiscal i la policia judicial ni pot investigar els mateixos fets 
que han estat objecte de les seues investigacions. En el cas que l’autoritat judicial o 
el ministeri fiscal inicien un procediment per a determinar el relleu penal d’uns fets 
que constitueixen al mateix temps l’objecte d’actuacions d’investigació de l’agència, 
aquesta haurà d’interrompre les seues actuacions i aportar immediatament tota la 
informació de la qual disposa, a més de proporcionar el suport necessari, sent un 
òrgan de suport i col·laboració amb l’autoritat judicial i el ministeri fiscal quan siga 
requerida. L’agència sol·licitarà a la fiscalia informació periòdica respecte del tràmit 
en què es troben les actuacions iniciades a instància seua.
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3. Quan les investigacions de l’agència afecten les Corts, les institucions de relleu 
estatutari, l’administració local, les universitats públiques valencianes i, en general, 
qualsevol que gaudesca d’autonomia reconeguda constitucional o estatutàriament, 
es duran a terme per tal de garantir el degut respecte a la seua autonomia.

4. L’agència es relaciona amb les Corts per mitjà de la comissió parlamentària que 
s’establesca. A aquesta comissió li correspon el control d’actuació de l’agència i la 
comprovació dels requisits exigits al candidat o candidata a director o directora abans 
de l’elecció pel Ple de les Corts. L’agència, sempre que siga requerida, cooperarà amb 
les comissions parlamentàries d’investigació en l’elaboració de dictàmens sobre as-
sumptes del seu àmbit d’actuació. Així mateix, el director o directora de l’agència acu-
dirà a les comissions parlamentàries a què siga convocat per tal d’informar de l’estat 
de les seues actuacions i podrà sol·licitar, quan ho crega convenient, comparèixer-hi.

5. L’agència es relaciona amb el Consell de la Generalitat per mitjà de la persona 
titular de la conselleria competent en matèria de transparència i amb la resta d’ens 
públics per mitjà de l’òrgan unipersonal que els represente. Tot això sense perjudici 
que, en l’exercici de les seves funcions, l’agència puga dirigir comunicacions i sol·li-
cituds directament als òrgans superiors i directius d’aquest ens.

6. En l’àmbit local, vetllarà per l’exercici independent i eficaç de les funcions de 
control i legalitat i fiscalització en l’àmbit de l’administració local, inclosos els ens 
dependents i ens instrumentals, mitjançant l’accés a la informació que emet l’òrgan 
interventor en funció de l’article 218 del text refós del règim d’hisendes locals.

7. L’agència cooperarà amb l’administració general de l’Estat, a la qual pot sol·lici-
tar, en els termes i condicions establerts per l’ordenament jurídic, les dades i els ante-
cedents que resulten necessaris per a complir les funcions i les potestats que aquesta 
llei li atribueix en el seu àmbit d’actuació i dins de les competències establertes per 
l’Estatut d’autonomia de la Comunitat valenciana i la resta d’ordenament jurídic.

8. L’agència es relaciona amb les institucions autonòmiques, estatals, comunitàries i 
internacionals que tinguen competències o que complesquen funcions anàlogues. Així 
mateix, amb qualsevol persona, col·lectiu o entitat que vulga fer suggeriments, propos-
tes o sol·licitar la seva actuació en matèria de prevenció i control del frau i la corrupció.

CAPÍTOL II
Del procediment d’investigació

Secció 1. Potestats d’investigació i inspecció

Article 6. Potestats d’investigació i inspecció
1. En l’exercici de les funcions d’investigació i inspecció, l’agència pot accedir a 

qualsevol informació que es trobe en poder de les persones jurídiques, públiques 
o privades, subjectes al seu àmbit d’actuació. En el cas de particulars, la potestat 
d’inspecció es limitarà estrictament a les activitats relacionades amb les entitats pú-
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bliques. En tot cas, l’accés a la informació es regirà pels principis de necessitat i pro-
porcionalitat, s’haurà de motivar la relació amb l’activitat investigada i se’n deixarà 
constància en l’expedient.

2. El director o la directora de l’agència o, per delegació expressa, qualsevol fun-
cionari o funcionària de l’agència que tinga atribuïdes funcions d’investigació o ins-
pecció, poden:

a) Personar-se, acreditant la condició d’autoritat o agent de l’agència, en qualsevol 
oficina o dependència de l’administració o centre destinat a un servei públic per a 
sol·licitar informació, fer comprovacions in situ i examinar els documents, els expe-
dients, els llibres, els registres, la comptabilitat i les bases de dades, siga quin siga 
el suport en què estiguen registrats, així com els equips físics i logístics utilitzats.
b) Realitzar les entrevistes personals que es consideren oportunes, tant a les de-
pendències administratives corresponents com a la seu de l’agència. Les perso-
nes entrevistades podran assistir-hi acompanyades i ser assistides per la persones 
que elles mateixes designen. Així mateix, tindran els drets i les garanties que es-
tableix la legislació vigent, inclosos el dret a guardar silenci i l’assistència lletrada.
c) Accedir, si així ho permet la legislació vigent, a la informació de comptes 
corrents en entitats bancàries en què s’hagen pogut efectuar pagaments o dis-
posicions de fons relacionats amb procediments d’adjudicació de contractes 
del sector públic o d’atorgament d’ajudes o subvencions públiques, mitjançant 
requeriment oportú.
d) Acordar, a l’efecte de garantir la indemnitat de les dades que puguen arreple-
gar-s’hi, la realització de còpies o fotocòpies adverades dels documents obtin-
guts, siga quin siga el suport en què es troben emmagatzemats.

3. Els funcionaris i les funcionàries al servei de l’agència que tinguen atribuïdes 
competències inspectores tindran la condició d’agents de l’autoritat. Els documents 
que formalitzen en els quals, d’acord amb els requisits legals corresponents, es re-
cullen els fets constatats per aquells, faran de prova, llevat que s’acredite el contrari.

 
Article 7. Deure de col·laboració
1. Les entitats públiques i les persones físiques o jurídiques privades incloses en 

l’àmbit d’actuació de l’agència hauran d’auxiliar-la amb celeritat i diligència en l’exer-
cici de les funcions que li corresponen, i li comunicaran, de forma immediata, qualse-
vol informació de què disposen relativa a fets el coneixement dels quals siga o puga 
ser competència d’aquella.

2. El personal al servei de les entitats públiques, els càrrecs públics i els particulars 
inclosos en l’àmbit d’actuació de l’agència que impedesquen o dificulten l’exerci-
ci de les seues funcions o que es neguen a facilitar-li els informes, documents o 
expedients que els hagen estat requerits, incorreran en les responsabilitats que la 
legislació vigent estableix.

3. L’agència deixarà constància expressa de l’incompliment injustificat o de la con-
travenció del deure de col·laboració i ho comunicarà a la persona, l’autoritat o l’òr-
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gan afectat, perquè puga al·legar el que considere convenient. Així mateix, es podrà 
fer constar aquesta circumstància en la memòria anual de l’agència o en l’informe 
extraordinari que s’eleve a la comissió parlamentària corresponent, si escau.

Article 8. Confidencialitat
1. Les actuacions de l’agència han d’assegurar, en tot cas, la reserva màxima per a 

evitar perjudicis a la persona o a l’entitat investigada i com a salvaguarda de l’eficàcia 
del procediment jurisdiccional o administratiu que es puga iniciar com a conseqüèn-
cia d’aquestes actuacions.

2. El personal de l’agència, per a garantir la confidencialitat de les actuacions, està 
subjecte al deure de secret sobre tot el que conega per raó de les seues funcions, 
deure que perdura després de cessar en l’exercici del càrrec. L’incompliment d’aquest 
deure donarà lloc a l’obertura d’una investigació interna i a la incoació, si escau, de 
l’expedient disciplinari pertinent, del qual el director o la directora de l’agència do-
narà compte a la comissió parlamentària corresponent en el termini d’un mes.

3. Les obligacions de secret i de reserva màxima són especialment exigibles en 
els casos de dades protegides per secret comercial, industrial i empresarial i en els 
supòsits de licitacions i altres procediments contractuals en què la confidencialitat és 
susceptible de proporcionar al titular avantatges competitius. En aquests supòsits, 
la informació que sol·licite l’agència haurà de ser la necessària per a dur a terme la 
funció investigadora i inspectora i el tractament de la informació haurà de garantir 
que no es causa cap perjudici que limite la competitivitat ni comprometa la protecció 
eficaç contra la competència deslleial.

Article 9. Protecció i cessió de dades
1. El tractament i la cessió de les dades obtingudes per l’agència com a resultat de 

les seues actuacions, especialment les de caràcter personal, estan sotmesos a la nor-
mativa vigent en matèria de protecció de dades. L’agència no pot divulgar les dades 
ni informar altres persones o institucions que no siguen les que, d’acord amb la nor-
mativa vigent, puguen conèixer-les per raó de les seues funcions, i tampoc podrà uti-
litzar-se ni cedir-se aquestes dades amb fins diferents dels establerts en aquesta llei.

2. L’agència i els òrgans i les institucions amb funcions de control, supervisió i protectorat 
de les entitats incloses en l’àmbit de la seua actuació, podran establir acords de col·laboració 
per a la comunicació de dades i informació rellevant en l’àmbit de les seues competències.

3. Les dades i la informació demanades per l’agència en l’exercici de les seues 
competències seran trameses a l’autoritat competent per a iniciar els procediments 
disciplinaris, sancionadors o penals a què pogueren donar lloc.

Article 10. Garanties procedimentals
1. El reglament de funcionament i règim interior de l’agència regularà el proce-

diment per a dur a terme les funcions inspectores i investigadores de manera que 
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es garantesquen el dret a la defensa i el dret a la presumpció d’innocència de les 
persones investigades, respectant en tot cas el que disposa aquest article.

2. Quan l’agència determine la possibilitat de la implicació individual en un fet 
que és objecte d’investigació, n’informarà immediatament a la persona afectada i li 
donarà tràmit d’audiència.

3. En els casos en què s’exigesca el manteniment d’un secret absolut en benefici 
de la inspecció, la comunicació i el tràmit d’audiència podran ser diferits. En cap cas 
l’agència podrà formular o emetre conclusions personalitzades ni fer referències no-
minals en els informes i les exposicions raonades, si la persona afectada no ha tingut 
prèviament la possibilitat real de conèixer els fets, de manera que puga formular-hi 
al·legacions i aportar-hi els documents que considere oportuns, els quals s’incorpo-
raran a l’expedient.

4. Si les investigacions de l’agència afecten personalment alts càrrecs, funcionaris, 
directius o empleats públics o privats, se n’informarà la persona responsable de la 
institució, òrgan o ens de què depenguen o en el qual presten serveis, llevat dels 
casos que exigesquen el manteniment d’un secret absolut en benefici de la investi-
gació, en els quals aquesta comunicació s’haurà de diferir.

Secció 2. Procediment

Article 11
1. Les actuacions de l’agència s’iniciaran d’ofici, per acord del director o la directo-

ra, prèvia determinació de la versemblança, quan siga sabedora de fets o conductes 
que requeresquen ser investigats, inspeccionats o que aconsellen realitzar un se-
guiment i també quan, després de realitzar una anàlisi de risc, els indicadors de risc 
aconsellen la inspecció o el seguiment de determinats fets o activitats.

L’inici de les actuacions d’ofici es produirà bé per iniciativa pròpia, com a con-
seqüència d’una sol·licitud de les Corts o d’altres òrgans o institucions públiques, o 
per denúncia.

2. Qualsevol persona pot dirigir-se a l’agència per a comunicar conductes que pu-
guen ser susceptibles de ser investigades o inspeccionades per aquesta. En aquest 
cas, s’acusarà recepció de l’escrit rebut. La persona informadora pot sol·licitar que 
es garantesca la confidencialitat sobre la seua identitat, i el personal de l’agència 
està obligat a mantenir-la, excepte en el cas en què es reba un requeriment judicial.

3. Les autoritats, els empleats públics i tots els que complesquen funcions públi-
ques o desenvolupen el treball en entitats i organismes públics han de comunicar 
immediatament a l’agència, des del moment que en tinguen coneixement, els fets 
que puguen ser susceptibles de ser objecte d’investigació o inspecció per part de 
l’agència, sense perjudici de les obligacions de notificació pròpies de la legislació 
processal penal. També en aquest cas, la persona informadora pot sol·licitar que es 
garantesca la confidencialitat sobre la seua identitat i el personal de l’agència està 
obligat a mantenir-la, excepte en el cas en què es reba un requeriment judicial.
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Article 12. Determinació de versemblança i termini per a l’inici d’actuacions
1. L’inici d’actuacions per part de l’agència només es produirà quan s’haja compro-

vat l’existència d’indicis raonables de veracitat dels fets o les conductes que hagen 
estat objecte de la denúncia o la petició

2. La resolució del director o la directora sobre l’inici del procediment o l’arxiu com 
a resultat d’una denúncia o sol·licitud no podrà excedir el termini de 30 dies hàbils 
des de la presentació a l’agència.

A aquest efecte, la rectificació o l’ampliació de les dades aportades inicialment 
obrirà un termini nou.

 

Article 13. Duració de les actuacions i tramitació
La duració de les actuacions d’investigació de l’agència no podrà excedir sis me-

sos des que es va adoptar l’acord d’iniciació, llevat que les circumstàncies o la com-
plexitat del cas aconsellen una ampliació del termini que, en tot cas, haurà d’estar 
motivada i no podrà superar sis mesos més.

En la tramitació del procediment serà aplicable el procediment administratiu comú.

 

Article 14. Estatut de la persona denunciant
I. Estatut de la persona denunciant

a) L’actuació de l’agència prestarà especial atenció a la protecció de les per-
sones denunciants. Es considera persona denunciant, a l’efecte d’aquesta llei, 
qualsevol persona física o jurídica que comunique fets que poden donar lloc a 
l’exigència de responsabilitats legals.
b) No serà aplicable l’estatut de la persona denunciant establert en aquesta 
llei quan la denúncia es formule i proporcione informació falsa, tergiversada o 
obtinguda de manera il·lícita. En tals supòsits, l’agència podrà, amb audiència 
prèvia reservada a la persona denunciant, arxivar sense més tràmit la denúncia, 
mantenint la confidencialitat, i li advertirà que, si la fa pública, no s’aplicarà l’es-
tatut del denunciant establert en aquesta llei i que podrien derivar-se responsa-
bilitats disciplinàries o penals contra el fals denunciant.
c) L’agència haurà d’establir procediments i canals confidencials per a la for-
mulació de denúncies que en garantesquen l’estricta confidencialitat quan el 
denunciant invoque l’aplicació de l’estatut regulat en aquest article. Aquests 
procediments i canals podran ser també utilitzats pels que ja hagen actuat com 
a denunciants per a comunicar represàlies o altres actuacions lesives derivades 
de la presentació de la denúncia.
d) Sense necessitat de prèvia declaració o reconeixement, les persones denun-
ciants de bona fe rebran immediatament assessoria legal per als fets relacionats 
amb la denúncia i tindran garantida la confidencialitat de la identitat.
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L’agència vetlarà perquè aquestes persones no patesquen, durant la investi-
gació ni després d’ella, cap tipus d’aïllament, persecució o empitjorament de 
les condicions laborals o professionals, ni cap tipus de mesura que implique 
qualsevol forma de perjudici o discriminació.

Si l’agència és sabedora que la persona denunciant ha estat objecte, direc-
tament o indirectament, d’actes d’intimidació o de represàlies per haver pre-
sentat la denúncia, podrà exercir les accions correctores o de restabliment que 
considere, de les quals deixarà constància en la memòria anual. En particular, 
a instància de la persona denunciant, l’agència podrà instar l’òrgan competent 
a traslladar-la a un altre lloc, sempre que no implique perjudici al seu estatut 
personal i carrera professional i, excepcionalment, podrà també instar l’òrgan 
competent a concedir permís per un temps determinat amb manteniment de 
la retribució. Així mateix, el denunciant podrà sol·licitar de l’agència assessora-
ment en els procediments que s’interposen contra ell amb motiu de la denuncia.
e) La protecció podrà mantenir-se, mitjançant una resolució de l’agència, fins i 
tot més enllà de la culminació dels processos d’investigació que aquesta desen-
volupe, sense perjudici del que estableix l’apartat sisè d’aquest article. En cap 
cas la protecció derivada de l’aplicació de l’estatut de la persona denunciant 
l’eximirà de les responsabilitats en què haja pogut incórrer per fets diferents dels 
que constituesquen l’objecte de la denúncia.
f) L’estatut de la persona denunciant regulat en aquest article s’entendrà sen-
se perjudici del que establesca la normativa estatal. En tot cas, quan l’agència 
denuncie davant de l’autoritat competent fets que puguen ser constitutius de 
delicte que hagen estat denunciats per persones que s’hagen acollit a l’esta-
tut del denunciant d’acord amb aquesta llei, haurà d’indicar-ho expressament i 
posar-ho de manifest quan hi puga concórrer, al seu parer, l’existència de perill 
greu per a la persona, la llibertat o els béns del denunciant o el testimoni, el 
cònjuge o la persona a qui es trobe lligat per anàloga relació d’afectivitat o els 
ascendents, els descendents o els germans.

II. Es crearà l’oficina virtual de l’empleat públic, que permetrà a aquest personal 
assenyalar de forma confidencial els expedients administratius que jutgen irregulars.

III. La falta de resolució expressa en els procediments relacionats amb la protecció 
a la persona denunciant a què es refereix aquest article té efectes desestimatoris. 

  

Article 15. Mesures cautelars
Durant la tramitació dels procediments sancionadors i disciplinaris, el director o la 

directora de l’agència pot sol·licitar motivadament a l’òrgan competent que adopte 
les mesures cautelars oportunes, si l’eficàcia i el resultat de les investigacions en curs 
o l’interès públic així ho exigeixen. L’òrgan competent, si ho creu convenient, podrà 
acordar i mantenir aquestes mesures fins que el director o la directora de l’agència 
comunique el resultat de les actuacions.
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 Article 16. Conclusió de les actuacions
Una volta finalitzada la tramitació, el director o directora de l’agència:
1. Haurà d’emetre un informe motivat sobre les conclusions de les investigacions, 

que haurà de tramitar l’òrgan que corresponga en cada cas, el qual, posteriorment i 
en el termini que s’haja establert a l’informe, haurà d’informar el director o la directo-
ra de l’agència sobre les mesures adoptades o, si escau, els motius que li impedeixen 
actuar d’acord amb les recomanacions formulades.

2. Finalitzarà el procediment, si escau, amb arxiu de les actuacions. L’arxiu serà 
comunicat al denunciant o sol·licitant en escrit motivat.

3. Iniciarà un procediment sancionador de conformitat amb el que disposa aquesta llei.
4. Si en el curs de les actuacions mampreses per l’agència s’observen indicis que s’ha-

gen comés infraccions disciplinàries, el director o la directora de l’agència ho haurà de 
comunicar a l’òrgan que en cada cas corresponga. Si hi ha indicis que hagen tingut lloc 
conductes o fets presumiblement constitutius de delicte, es traslladarà de forma imme-
diata al ministeri fiscal o a l’autoritat judicial i, en el cas que se’n puga derivar una pos-
sible responsabilitat comptable, es traslladarà a la jurisdicció del Tribunal de Comptes.

5. L’agència pot dirigir recomanacions motivades a les administracions i les entitats 
públiques en què se suggeresca la modificació, l’anul·lació o la incorporació de cri-
teris amb la finalitat d’evitar les disfuncions o les pràctiques administratives suscepti-
bles de millora, en els supòsits i les àrees de risc de conductes irregulars detectades.

6. Si la rellevància social o la importància dels fets que hagen motivat l’actuació 
de l’agència ho requereixen, el director o la directora pot presentar a la comissió 
parlamentària corresponent, a iniciativa pròpia o per resolució de les Corts, l’informe 
o els informes extraordinaris que corresponguen.

 
 
CAPÍTOL III
Del règim sancionador

 

Article 17. Responsabilitat
Són responsables de les infraccions, fins i tot a títol de simple inobservança, les 

persones físiques o jurídiques, qualsevol que siga la seua naturalesa, les autoritats, 
directius i el personal al servei de les entitats previstes en l’article 3, que realitzen 
accions o que incórreguen en les omissions tipificades en aquesta llei, amb dol, 
culpa o negligència.

 

Article 18. De les infraccions
I. Són infraccions sancionables a l’efecte d’aquesta llei les accions o omissions 

doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que estiguen tipificades i 
sancionades com a tals en aquesta llei. En particular, ho són:
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1. Obstaculitzar el procediment d’investigació:
a) Negar-se injustificadament a l’enviament d’informació en el termini esta-
blert a l’efecte en la sol·licitud de l’acord d’inici del expedient d’investigació.
b) Retardar injustificadament l’enviament de la informació en el termini esta-
blert a l’efecte en el acord d’inici de l’expedient.
c) Remetre la informació de forma incompleta.
d) Dificultar l’accés als expedients o documentació administrativa necessària 
per a la investigació.
e) No assistir injustificadament a la compareixença comunicada per l’agència.

2. Incompliment de les mesures de protecció del denunciant quan la manca de 
col·laboració haja causat un perjudici al denunciant o a la investigació.
3. No comunicar els fets que siguen susceptibles de ser considerats constitutius 
de corrupció o conductes fraudulentes o il·legals contràries a l’interès general.
4. Filtrar informació en el curs de la investigació i/o faltar a la diligència en la 
custòdia de l’expedient.
5. Les denúncies manifestament falses.

II. Classes d’infraccions
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1. Són infraccions molt greus:
a) Incompliment de les mesures de protecció del denunciant quan la manca 
de col·laboració haja causat un greu perjudici al denunciant o a la investigació.
b) La filtració d’informació en el curs de la investigació quan cause greus per-
judicis a la investigació o al denunciant.
c) No comunicar els fets que siguen susceptibles de ser considerats constitu-
tius de conductes fraudulentes o de corrupció o contràries a l’interès general, 
quan no hi haja investigació judicial oberta davant del jutge o del fiscal.
d) Denúncies manifestament falses que causen greus perjudicis a la persona denunciada.

2. Són infraccions greus:
a) L’incompliment de les obligacions de col·laboració activa previstes o de 
subministrament d’informació quan s’haja desatès el requeriment exprés de 
l’agència després d’un primer retard.
b) Negar-se injustificadament a l’enviament d’informació que retarde la investigació.
c) Retardar injustificadament l’enviament de la informació causant un perjudici 
al procés d’ investigació.
d) Dificultar l’accés als expedients o documentació administrativa necessària 
per a la investigació.
e) No assistir injustificadament a la compareixença que reba de l’agència.

3. Són infraccions lleus:
a) La remissió incompleta d’informació a posta.
b) La falta de diligència en la custòdia dels documents objecte d’investigació.
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Article 19. Sancions
1. A les infraccions de l’article anterior els són aplicables les sancions següents:

1. Sancions lleus:
a) Amonestació.
b) Multa de 200 fins a 5.000 euros.

2. Sancions greus:
a) Declaració de l’incompliment del deure.
b) Multa de 5.001 fins a 30.000 euros.

3. Sancions molt greus:
a) Declaració d’incompliment del deure.
b) Multa de 30.001 fins a 400.000 euros.

2. Seran nuls de ple dret qualsevol acte o resolució adoptada com base de con-
ductes corruptes o fraudulentes tipificades com a greus i molt greus.
3. Per a la graduació de les sancions l’òrgan competent s’ajustarà als principis 
de proporcionalitat i valorarà el grau de culpabilitat i, en el seu cas, el dany oca-
sionat o el risc produït o derivat de les infraccions i de la seua transcendència.
4. Les sancions per infraccions greus o molt greus establertes per l’agència, es pu-
blicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a coneixement general.

Article 20. Règim disciplinari
1. Al personal inclòs dins de l’àmbit d’aplicació del Reial decret legislatiu 5/2015, 

de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’em-
pleat públic, se li aplicaran les sancions que corresponguen d’acord amb el règim 
disciplinari que en cada cas resulte.

2. L’agència, quan constate incompliments susceptibles de ser qualificats com a alguna 
de les infraccions previstes en aquest capítol i que puga derivar en responsabilitat discipli-
naria, proposarà al superior jeràrquic competent la incoació del procediment disciplinari. 
En aquest últim cas, l’òrgan competent estarà obligat a comunicar-ne a l’agència el resultat.

3. La competència per a la imposició de sancions disciplinàries correspondrà a l’òr-
gan que determine la normativa aplicable en l’administració o organització en què 
preste serveis la persona infractora.

 

Article 21. Competència sancionadora i procediment
1. L’òrgan competent per a imposar sancions conseqüència de la comissió de les 

infraccions previstes en l’article 18 d’aquesta llei és la direcció de l’agència.
2. El procediment sancionador es regirà pel que estableix aquesta llei, el procedi-

ment administratiu comú i el procediment administratiu sancionador.
3. La duració de les actuacions sancionadores de l’agència no podrà excedir sis 

mesos des que es va adoptar l’acord d’inici del procediment sancionador, llevat que 
la complexitat del cas aconselle una ampliació del temps que, en tot cas, no podrà 
superar sis mesos més. La resolució haurà de estar motivada.
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CAPÍTOL IV
Dels resultats de la seua activitat

Article 22. Memòria anual
1. Anualment, dins dels tres primers mesos, l’agència donarà compte de l’activitat 

realitzada mitjançant l’elaboració d’una memòria que inclourà les actuacions desen-
volupades durant l’any anterior en l’àmbit de les seues funcions.

Aquesta memòria inclourà, almenys, el nombre i naturalesa de les denúncies pre-
sentades i també les que van ser objecte d’investigació i el resultat d’aquestes, amb 
especificació dels suggeriments o recomanacions formulades a l’administració i del 
nombre de procediments oberts a instància de l’agència, tant de caràcter adminis-
tratiu com de caràcter judicial, contra funcionaris i càrrecs públics.

2. En la memòria no constaran dades i referències personals que permeten la iden-
tificació de les persones afectades, excepte quan ja siguen públiques com a con-
seqüència d’una sentència penal o administrativa ferma.

3. De la memòria anual es donarà trasllat a les Corts prèvia compareixença del director 
o directora davant de la comissió corresponent. La memòria anual serà pública i serà tra-
mesa també al Consell de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes, al Síndic de Greu-
ges i al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Així mateix 
una copia d’aquesta memòria es trametrà al ministeri fiscal, a les audiències provincials de 
Castelló, València i Alacant i al Tribunal Superior de Justícia  de la Comunitat Valenciana.

Article 23. Informes especials i extraordinaris
1. Quan concórreguen circumstàncies especials, l’agència, d’ofici o a petició de 

les Corts o del Consell de la Generalitat, podrà elaborar i presentar davant de la 
comissió parlamentària corresponent de les Corts Valencianes o, si és el cas, davant 
la seua Diputació Permanent, informes especials o extraordinaris.

2. Tant la memòria anual com els informes especials o extraordinaris, seran publicats 
en el Butlletí Oficial de les Corts i en el portal de transparència del web de l’agència.

Article 24. Recomanacions i dictàmens
L’agència, a petició de les comissions parlamentàries, podrà elaborar recomana-

cions i dictàmens no vinculants sobre assumptes relacionats amb el frau i la corrupció.

Article 25. Rendició de comptes a la ciutadania
L’agència rendirà a la ciutadania comptes de la seua gestió en l’àmbit de la preven-

ció, investigació i avaluació de polítiques i pràctiques relatives al frau i la corrupció 
existent en les administracions públiques valencianes i el seu sector públic instrumen-
tal. A aquest efecte, se servirà de tots els mitjans que puguen ser suficients perquè la 
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ciutadania puga estar informada degudament. Proporcionarà els resultats de la seua 
acció als mitjans de comunicació i organitzarà també trobades amb la societat civil per 
a participar-los directament els resultats de la seua activitat i les actuacions portades a 
terme i assenyalarà les dificultats o reticències trobades.

CAPÍTOL V
Dels mitjans personals i materials

Secció 1. Mitjans personals

Article 26. Estatut personal de la direcció de l’agència
1. L’agència estarà dirigida per un director o directora, que exercirà el càrrec amb 

plena independència, inamobilitat i objectivitat en el desenvolupament de les fun-
cions i en l’àmbit de les competències pròpies de l’agència, i actuarà sempre amb 
sotmetiment ple a la llei i al dret. El director o directora tindrà la condició d’autoritat 
pública i estarà assimilat a un alt càrrec amb rang de director general.

2. El mandat del director o directora és de set anys des de la data de la seua elec-
ció per les Corts i no serà renovable.

3. El director o directora és triat per les Corts Valencianes entre els ciutadans i 
ciutadanes majors d’edat que gaudesquen del ple ús dels seus drets civils i polítics 
i que complesquen les condicions d’idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries 
per a exercir el càrrec. Hauran d’estar en possessió de títol universitari superior que 
resulte idoni per a les funcions atribuïdes i haurà de comptar amb més de deu anys 
d’activitat laboral o professional relacionada amb l’àmbit funcional de l’agència. Així 
mateix, hauran de tindre el veïnatge administratiu de la Comunitat Valenciana.

4. Les persones candidates a ocupar el càrrec seran proposades a les Corts per orga-
nitzacions socials que treballen en l’actualitat contra el frau i la corrupció a la Comunitat 
Valenciana i pels grups parlamentaris. Les persones candidates hauran de comparèixer 
davant de la comissió parlamentària corresponent en el marc d’una convocatòria públi-
ca a l’efecte per a ser avaluades amb relació a les condicions requerides per al càrrec. 
L’acord assolit en aquesta comissió serà traslladat al Ple de les Corts Valencianes.

5. El director o directora serà triat pel Ple de les Corts per majoria de tres cin-
quenes parts. Si no obté la majoria requerida, es faran noves propostes pel mateix 
procediment en el termini màxim de un mes.

6. El director o directora de l’agència, després de ser elegit per les Corts, és nome-
nat per la persona que ostente la Presidència de les Corts i ha de prendre possessió 
del càrrec en el termini d’un mes des de la data de la publicació del nomenament en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
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Article 27. Incompatibilitats
1. La condició de director o directora de l’agència és incompatible amb:

a) Qualsevol càrrec representatiu.
b) La condició de membre del Tribunal Constitucional, Síndic de Greuges, Sin-
dicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, Comitè Econòmic i Social, Consell Jurídic Consultiu o de qualsevol 
càrrec designat per les Corts, pel Congrés dels Diputats o pel Senat.
c) Qualsevol càrrec polític o funció administrativa de l’Estat, de les comunitats 
autònomes, dels ens locals i dels ens que estan vinculats amb aquests o que en 
depenguen, i també dels organismes o institucions comunitàries internacionals.
d) L’exercici de qualsevol activitat professional, mercantil o laboral.
e) L’exercici en actiu de la carrera judicial i fiscal.
f) Qualsevol càrrec directiu o d’assessorament en associacions, fundacions i al-
tres entitats sense ànim de lucre.
g) L’afiliació a qualsevol partit polític, sindicats o associacions professionals o empresarials.

2. Al director o directora de l’agència li és aplicable el règim d’incompatibilitats 
establert per la legislació aplicable als alts càrrecs i les previsions d’aquesta llei.

3. El director o directora de l’agència en una situació d’incompatibilitat que l’afecte, ha 
de cessar en l’activitat incompatible dins del mes següent al nomenament i abans de pren-
dre possessió. Si no ho fa, s’entén que no accepta el nomenament. En el cas d’incompa-
tibilitat sobrevinguda haurà de regularitzar la seua situació en el termini màxim d’un mes.

Article 28. Cessament
1. El director o directora de l’agència cessarà per alguna de les causes següents:

a) Renúncia.
b) Extinció del mandat per finalització d’aquest.
c) Incompatibilitat sobrevinguda. En aquest cas, se li donarà audiència prèviament.
d) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
e) Inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics declarada per decisió judicial ferma.
f) Imputació amb adopció de mesures cautelars, obertura de judici oral o con-
demna per sentència ferma per comissió d’un delicte.
g) Negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures del càrrec.
h) Pèrdua del veïnatge administratiu de la Comunitat Valenciana.

2. En el cas que la causa siga la determinada per la lletra g de l’apartat 1, el cessament 
del director o directora ha de ser proposat i aprovat per la comissió parlamentària correspo-
nent. Amb anterioritat a la votació en comissió es donarà audiència al director o directora, i 
després es procedirà a la votació per la majoria absoluta dels seus membres. La proposta de 
cessament haurà de ser elevada al Ple de les Corts i aprovada per majoria de tres cinquenes 
parts. En els altres casos, correspondrà el cessament a la Presidència de les Corts.

3. Una vegada produït el cessament del director o directora, s’inicia el procediment per 
a un nou nomenament. En el cas que es produesca el cessament per la causa determina-
da en la lletra b de l’apartat 1, el director o directora ha de continuar exercint en funcions 
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el seu càrrec fins que es faça el nou nomenament. En la resta dels supòsits, mentres no es 
procedesca a la nova designació i presa de possessió del nou director o directora, la Pre-
sidència de les Corts nomenarà una direcció en funcions entre el personal de l’agència.

4. Per tal de garantir la deguda publicitat i transparència en el procés de desig-
nació d’un nou director o directora, les Corts publicaran una convocatòria de candi-
datures en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana com a mínim sis mesos abans 
que finalitze el mandat del director o directora en actiu.

Secció 2. Del personal al servei a l’agència

Article 29. Del nomenament, principis, incompatibilitats i cessament
1. Els llocs de treball de l’agència seran exercits per funcionaris i funcionàries de 

carrera de les administracions públiques.
Aquest personal està obligat a guardar el secret de les dades, les informacions i els 

documents que conega en el desenvolupament de les seues funcions.
2. El personal al servei de l’Agència s’ha de proveir, d’acord amb els principis 

d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat adequats a la funció encomanada, entre els 
funcionaris de les diferents administracions públiques; i està subjecte a la normativa 
reguladora del personal de les Corts, sense perjudici del que puga establir-se espe-
cíficament en el reglament de règim interior i funcionament de l’Agència.

Els llocs de treball s’han de classificar i proveir d’acord amb les normes de la Llei 
de funció pública valenciana.

3. La relació de llocs de treball serà elaborada i aprovada per l’agència.
4. Al personal al servei de l’agència li seran aplicables les mateixes causes d’incom-

patibilitat establides per als funcionaris i funcionàries públics.
5. El personal al servei de l’agència cessarà per les causes determinades per la 

normativa que respectivament li siga aplicable.
6. A l’efecte que el personal adscrit a l’agència compte amb la capacitació tècnica 

i la formació continuada deguda, es podran subscriure convenis, acords o protocols 
docents amb l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP), les universitats públi-
ques valencianes o qualsevol altra entitat d’educació superior i oficines de naturalesa 
semblant de caràcter autonòmic, estatal, comunitari o internacional.

Secció 3. Mitjans materials i finançament

Article 30. Pressupost i comptabilitat 
1. La dotació econòmica necessària per al funcionament de l’agència constituirà 

una partida independent en els pressuposts generals de les Corts Valencianes.
2. La direcció de l’agència elaborarà i aprovarà el projecte de pressupost de funcio-

nament a què es refereix l’apartat anterior i el remetrà a la Mesa de les Corts als efectes 
oportuns, perquè siga integrat amb la deguda independència en el projecte de pressu-
posts de la Generalitat, d’acord amb la normativa reguladora en matèria pressupostaria.
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3. L’agència ha de disposar dels recursos econòmics necessaris i adequats per al 
compliment eficaç de les funcions assignades.

4. La gestió, l’administració i disposició dels béns i drets dels quals l’agència siga 
titular, així com la del patrimoni de la Generalitat que li siga adscrit per al compliment 
dels seus fins, s’ajustarà a la Llei de patrimoni de la Generalitat.

5. El pressupost de l’Agència s’ha d’ajustar als pressupostos de les Corts Valencianes.
6. La comptabilitat de l’Agència està subjecta als principis de comptabilitat pública i al sis-

tema d’autorització, disposició, obligació i pagament per a assegurar el control pressupostari.
L’Agència està subjecta a la Intervenció de les Corts, en la forma que es determine, 

i ha de justificar la seua gestió, anualment, a la Sindicatura de Comptes.
7. La memòria anual de l’agència contindrà la liquidació del pressupost.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única
La contractació de l’agència s’ajustarà als preceptes de la legislació sobre contrac-
tes del sector públic que siguen aplicables en cada cas.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
U. Durant l’any 2016, els recursos econòmics de l’agència estaran integrats per:

1. Les assignacions pressupostàries corresponents amb càrrec als pressuposts 
de la Generalitat valenciana.
2. Els rendiments procedents dels béns i drets que li siguen adscrits.
3. Qualsevol altre ingrés que li corresponga en virtut de llei, contracte i conveni.

Dos. El director o directora de l’agència, en el termini de sis mesos des del seu no-
menament, elaborarà i presentarà a les Corts Valencianes el projecte de reglament 
de funcionament i règim interior de l’agència per a la seua posterior aprovació per 
part de l’agència. Aquest reglament es publicarà en el Butlletí Oficial de les Corts 
i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segona
L’estructura orgànica provisional per a 2016 serà elaborada i aprovada en el termi-
ni d’un mes, des del seu nomenament, per la direcció de l’agència.

Tercera
Per a la posada en marxa de l’agència s’oferirà entre els funcionaris dels nivells assignats 
als llocs de treball aprovats l’adscripció en comissió de serveis a les places esmentades.



LLEIS POLÍTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

§16 Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

344

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que 
s’oposen al que disposa la present llei.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana. 

Desplegament

Resolució de 27 de juny de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita 
contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova el 
seu Reglament de funcionament i règim interior, en desenvolupament de la Llei 
11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat (BOCV 17/X de 26.07.2019 y 
DOGV 8582, de 02.07.2019).1

* Vegeu la Resolució de 8 de juliol de 2019, del director, per la qual es modifica el reglament de funcionament i règim interior 

d’aquesta, en desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat (DOGV 8591, de 15.07.2019).

Resolució 917/2021, de 16 de desembre, del director de l'Agència, per la qual s'aprova una modificació puntual del regla-
ment de funcionament i règim interior referida a l'organització interna d'aquesta Agència  (BOCV 214/X de 23.12.2021 i 
DOGV 9250 de 05.01.2022).

*



Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del 
Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana

PREÀMBUL

I

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana estableix en l’article 56, en el 
marc del títol IV relatiu a l’àmbit competencial de la Comunitat Valenciana:

«1. Correspon a la Generalitat, en el marc de les normes bàsiques de l’Estat, el 
desenvolupament legislatiu i l’execució del règim de radiodifusió i televisió i de la 
resta de mitjans de comunicació a la Comunitat Valenciana.

2. En els termes establits en l’apartat anterior d’aquest article, la Generalitat podrà 
regular, crear i mantenir televisió, ràdio i la resta de mitjans de comunicació social, 
de caràcter públic, per al compliment dels seus fins.

3. Per llei de les Corts, aprovada per majoria de tres cinquenes parts, es crearà el 
Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que vetlarà pel respecte dels 
drets, les llibertats i els valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit de la comunica-
ció i els mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana.

Quant a la composició, el nomenament, les funcions i l’estatut dels seus membres, 
igualment caldrà ajustar-se al que hi haja disposat en la llei.»

Alhora, la Llei 1/2006, del sector audiovisual, de la Generalitat Valenciana, preveu 
en l’article 5:

«Per mitjà d’una llei específica, es crearà el Consell de l’Audiovisual de la Comu-
nitat Valenciana, en què se’n determinarà la comesa, la naturalesa i el règim jurídic, 
l’àmbit i els principis d’actuació, l’estructura orgànica i la composició, l’estatut dels 
membres, els recursos econòmics, l’organització i el funcionament, el personal al seu 
servei i les relacions amb les institucions de la Generalitat.»

També, la recent Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de 
radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat, estableix en 
la disposició addicional setena:

«En el termini màxim de nou mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei el 
Consell presentarà el projecte de llei de creació del Consell de l’Audiovisual de la 
Comunitat Valenciana, que vetlarà pel respecte dels drets, les llibertats i els valors 
constitucionals i estatutaris en l’àmbit de la comunicació i els mitjans audiovisuals a 
la Comunitat Valenciana.

El Consell de l’Audiovisual es configurarà com una autèntica autoritat indepen-
dent sobre qualsevol classe de mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat 
o gestió pública o privada, i amb competències reguladores i sancionadores sobre 
els continguts del sector, inclosos els formats i les vies de transmissió, atenent les 
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prioritats derivades de l’interès públic i la responsabilitat davant de la ciutadania. El 
Consell de l’Audiovisual Valencià intervindrà també en els processos d’adjudicació 
de llicències. Així mateix, tindrà competències en la gestió de l’arxiu audiovisual que 
puga crear la Generalitat.

Els seus membres hauran de ser persones de reconegut prestigi i experiència en 
l’àmbit de la comunicació audiovisual, i el seu mandat ha d’anar més enllà de la le-
gislatura, de tal manera que se’n desvincule el nomenament del període de sessions 
i el mandat parlamentari.»

D’altra banda, la legislació europea també preveu la necessitat de crear autoritats in-
dependents en l’àmbit audiovisual. Així, la Directiva 2010/13/UE, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 10 de març de 2010, sobre la coordinació de determinades disposicions 
legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a la prestació de 
serveis de comunicació audiovisual (directiva de serveis de comunicació audiovisual), 
que marca les pautes normatives fonamentals sobre les quals ha d’articular-se la regula-
ció de la prestació del servei de comunicació audiovisual en els països europeus, preveu 
l’existència d’aquestes autoritats independents com a garantia de la defensa dels drets 
de la ciutadania davant dels propis mitjans i la possible ingerència dels poders públics. 
Fins i tot, la reforma de la Directiva 2010/13/UE que estan tramitant en aquests mo-
ments les institucions europees, reforça encara més les competències i el paper que 
han d’assumir aquestes autoritats independents en l’àmbit de la prestació de serveis de 
comunicació audiovisual.

Aquest mandat europeu, així mateix, ja va tenir una primera translació al dret espa-
nyol en la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, que va 
configurar una nova autoritat audiovisual independent, el Consell Estatal de Mitjans 
Audiovisuals, amb àmplies competències en l’àmbit de la comunicació audiovisual. 
Aquest consell va ser suprimit per la disposició derogatòria de la Llei 3/2013, 
de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, i 
va ser aquesta última la que va passar a exercir bona part de les seues competències, 
mentre que altres àmbits competencials continuen en l’esfera del poder executiu.

II

Per tot això, cal desenvolupar el mandat estatutari i regular la creació d’una au-
toritat audiovisual independent que, en l’àmbit de la comunicació audiovisual de la 
Comunitat Valenciana, s’encarregue de vetlar pel respecte dels drets i les llibertats 
reconeguts en la Constitució i en l’Estatut d’autonomia, especialment els referits a 
la lliure expressió d’idees i opinions, la lliure producció, creació i difusió de contin-
guts per qualsevol mitjà de difusió, el dret de la ciutadania a rebre una informació 
veraç i la seua compatibilitat amb els principis de pluralisme i lliure concurrència en 
el sector audiovisual, com també pel compliment de les funcions de servei públic 
assignades als mitjans de comunicació públics. Alhora que, també, haurà de vetlar 
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per la correcta articulació d’aquests drets amb els drets i els deures fonamentals 
que la Constitució recull en el títol primer i, en especial, per aquells que afecten el 
«dret a l’honor, a la intimitat, a la pròpia imatge i a la protecció de la joventut i de 
la infància». Es tracta, per tant, d’un organisme independent amb funcions consul-
tives, de proposta i administratives que es configura com un organisme públic amb 
potestat per a atorgar i renovar llicències, com també per a la gestió i l’organització 
d’un conjunt d’activitats que donen suport al desenvolupament del sector audiovi-
sual de la Comunitat Valenciana i el propicien, conciliant els interessos dels diferents 
agents econòmics, socioculturals i industrials d’aquest i per a garantir la pluralitat, 
l’autonomia i la imparcialitat dels mitjans de comunicació audiovisuals en l’exercici 
de les seues funcions, actuant com a òrgan representant de l’interès general i com a 
instància capaç d’adoptar les seues pròpies decisions i que propicia la intermediació 
entre les institucions, els agents del sistema audiovisual i la societat.

Amb aquesta llei, que crea el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, 
es compleixen, per tant, el mandat estatutari i els altres mandats de la legislació 
autonòmica, recollits en la Llei 1/2006, del sector audiovisual, i en la Llei 6/2016, del 
servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic de titularitat de la Gene-
ralitat. Alhora, s’avança en una premissa fonamental de les societats democràtiques 
actuals, com és el dret constitucional a comunicar i rebre informació veraç per part 
dels mitjans de comunicació de masses audiovisuals.

Alhora, amb la constitució i el funcionament del Consell de l’Audiovisual de la 
Comunitat Valenciana, no sols es complirà el mandat estatutari, sinó que s’obren 
noves vies per a dotar de majors garanties i transparència l’aplicació dels drets i 
les llibertats d’informació i comunicació, d’acord amb el que preveuen els postulats 
europeus i estatals; alhora que s’aconseguiran aquests objectius generant un espai 
de més seguretat jurídica per a tots els operadors en el sector de la comunicació 
audiovisual i per a la ciutadania, que disposarà de mecanismes fàcils, accessibles 
i plurals a què recórrer per a les seues propostes o reclamacions. En aquesta línia 
també han d’inscriure’s les reformes que s’inclouen en aquest text normatiu de la Llei 
1/2006, del sector audiovisual.

Així mateix, ha de destacar-se que l’aprovació d’aquesta llei no comportarà un 
major cost per a les arques públiques, ja que no s’augmenten les partides pressu-
postàries ja previstes, ni les comeses que correspon realitzar a la Generalitat en tot el 
que es refereix a la comunicació audiovisual, d’acord amb el seu marc competencial, 
sinó que les competències esmentades es traslladen a un organisme independent 
de l’estructura executiva. Però, a més, en incloure entre les funcions que corres-
ponen al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana altres competències 
relacionades amb la prestació directa del servei audiovisual, com són la participació 
en la direcció i la gestió de les infraestructures de la Generalitat que, en aquests mo-
ments, corresponen als liquidadors de Radiotelevisió Valenciana, SAU, en liquidació; 
o altres relacionades amb l’impuls del conjunt del sector audiovisual a la Comunitat 
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Valenciana, i, fins i tot, les que haurà d’assumir amb la creació de l’Arxiu Audiovisual 
de la Comunitat Valenciana, es generaran unes sinergies que propiciaran una major 
eficàcia i estalvi global en la gestió del conjunt de l’àmbit competencial que corres-
pon a la Generalitat en aquest sector audiovisual.

Sobre aquestes bases i el conjunt de l’articulat que incorpora aquest text normatiu, 
pot afirmar-se amb rotunditat que es compleixen totes les premisses de necessitat, 
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència, previstes en l’article 129.1 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les adminis-
tracions públiques, i que han de perseguir les administracions públiques en l’exercici 
de la iniciativa legislativa. En concret: necessitat, atès que és d’interès general vetlar 
pel respecte dels drets, les llibertats i els valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit 
dels mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana; eficàcia, perquè el Consell de 
l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, com a autoritat audiovisual independent, 
garanteix la consecució del respecte als drets, les llibertats i els valors anteriorment 
assenyalats; proporcionalitat, atès que conté la regulació imprescindible per a atendre 
la necessitat a cobrir i no imposa noves càrregues administratives o accessòries; segu-
retat jurídica, ja que, tal com s’ha exposat anteriorment, aquesta iniciativa normativa 
és coherent amb l’ordenament jurídic nacional, autonòmic i de la Unió Europea; i, 
finalment, transparència, atès que el text preveu que tant l’actuació com la gestió 
del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana hauran d’ajustar-se a criteris i 
normatives de transparència, de manera que es possibilite la participació de totes les 
ciutadanes i ciutadans interessats.

III

La llei s’estructura en sis capítols. El capítol I estableix les disposicions generals, en 
les quals es regula la creació, la naturalesa, l’àmbit i els principis d’actuació del Con-
sell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que es configura com una autoritat 
independent, dotada de personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i autonomia 
per al desenvolupament de les seues funcions, que exerceix les seues funcions en 
l’àmbit dels mitjans de comunicació audiovisual, que comprèn tant els gestionats di-
rectament per la Generalitat com els gestionats en virtut de qualsevol títol habilitant 
atorgat per aquesta, com també aquells altres que, per aplicació de la normativa 
vigent, queden sotmesos a l’àmbit de gestió i tutela de l’administració autonòmica, 
com també respecte d’aquells altres mitjans que realitzen emissions específiques 
per a la Comunitat Valenciana. La seua actuació ha d’inspirar-se en el respecte als 
principis de llibertat d’expressió, informació veraç, difusió i comunicació, d’igualtat i 
no-discriminació, i en la compatibilitat dels principis esmentats amb els de pluralis-
me, objectivitat i lliure concurrència en el sector audiovisual.

En el capítol II es regulen les funcions, les potestats i les facultats que s’atribueixen 
al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, entre les quals s’inclouen les 
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d’assessorament i consulta a les diferents instàncies públiques amb competència en 
el sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, d’estudi i informació, d’atorgar i 
renovar títols habilitants, de vigilància i control, de mediació i arbitratge, de foment, 
formació i cooperació i de comunicació amb la societat, etc.

El capítol III de la llei es dedica a l’estructura del Consell de l’Audiovisual de la 
Comunitat Valenciana; se’n regula la composició, la durada del mandat, que serà 
de cinc anys, limitada a un màxim de dos períodes, i les causes de cessament dels 
membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Finalment, es 
regula el seu estatut personal i se’n fixa el règim d’incompatibilitats i de dedicació.

El capítol IV regula el funcionament i el règim jurídic del Consell de l’Audiovisual 
de la Comunitat Valenciana. Es fixa el Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comu-
nitat Valenciana com a òrgan de govern i les funcions de la Presidència. Pel que fa 
al règim jurídic, el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es regirà 
d’acord amb el que hi ha establit en la llei mateixa, el reglament orgànic i de funcio-
nament i en les normes reguladores del règim jurídic i dels procediments adminis-
tratius de la Generalitat, i es fixa que els seus actes posen fi a la via administrativa. 
S’estableix que el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana exercirà la 
potestat sancionadora que les lleis reguladores de la comunicació audiovisual i de la 
publicitat atorguen a l’administració de la Generalitat, en l’àmbit d’actuació i de les 
funcions que la llei hi fixa. Els articles finals del text regulen el règim de contractació 
i patrimoni, de personal, com també els recursos econòmics i el règim pressupostari 
del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, i hi atribueixen la potestat 
d’aprovar el seu propi avantprojecte de pressupost.

El capítol V, per la seua banda, està dedicat al Comitè Consultiu del Consell de 
l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

El capítol VI estableix les relacions institucionals, amb les Corts Valencianes, i la 
col·laboració amb altres institucions.

La llei també té dues disposicions addicionals, la primera de les quals estableix un 
termini per a la constitució del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, 
i la segona, relativa a l’habilitació de crèdits; dues de transitòries per a la seua po-
sada en funcionament; una disposició derogatòria única i sis finals, la primera de les 
quals preveu un termini per a la presentació del projecte de reglament orgànic i de 
funcionament al Consell que en complemente la regulació; la segona modifica la Llei 
1/2006, del sector audiovisual, de la Generalitat Valenciana, en tots aquells aspectes 
que, com a conseqüència de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comuni-
cació audiovisual, resulta necessari perquè no s’ajusten al que hi ha disposat en la 
normativa bàsica vigent; la tercera, relativa a la societat de xarxes de comunicació 
de la Generalitat; la quarta, sobre les majories per a la modificació d’aquesta llei; la 
cinquena, modifica preceptes de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del 
servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Gene-
ralitat, i la sisena n’estableix l’entrada en vigor.
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L’apartat 2 de la disposició derogatòria és conseqüència dels compromisos as-
solits en l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació administració general de 
l’Estat-Generalitat, amb relació a la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del 
servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’administració de la Gene-
ralitat per a 2017.

Finalment, a més de les lleis que s’hi oposen, es deroga expressament el De-
cret 112/2015, de 17 de juliol, del Consell, pel qual crea l’Alt Consell Consultiu 
de Radiodifusió, Televisió i Altres Mitjans de Comunicació, per al desenvolupa-
ment de l’article 56 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL I
Creació, naturalesa i actuació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Article 1. Creació
1. Es crea el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana com a autoritat 

audiovisual independent, encarregada de vetlar pel respecte dels drets, llibertats i 
valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit dels mitjans audiovisuals a la Comuni-
tat Valenciana i pel compliment de la normativa vigent en matèria audiovisual i de 
publicitat, d’acord amb els principis d’actuació i funcions que li atribueixen l’Estatut 
d’autonomia i aquesta llei.

2. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es regirà pel que hi 
ha disposat en aquesta llei, en el seu reglament orgànic i de funcionament, en la 
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions, i per les normes reguladores del règim jurídic i dels 
procediments administratius de la Generalitat; i hi serà aplicable el que preveuen 
les lleis que regulen el procediment administratiu comú i els preceptes bàsics de la 
normativa estatal sobre el règim jurídic del sector públic.

Article 2. Naturalesa
1. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es configura com una en-

titat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat, autonomia 
orgànica i funcional per a l’exercici de les seues funcions, i independència respecte 
de qualsevol control polític en les seues decisions.

2. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana estarà adscrit funcio-
nalment a efectes pressupostaris a l’òrgan competent del Consell en matèria de 
comunicació i rendirà comptes davant Les Corts, tal com s’estableix en aquesta llei.

Article 3. Àmbit d’actuació
1. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en el marc de les com-

petències de la Generalitat, actuarà com una autoritat audiovisual independent que 
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exerceix les seues funcions en l’àmbit de la prestació dels serveis de radiodifusió 
sonora, televisió, plataformes de vídeo per encàrrec i qualsevol altre format de co-
municació audiovisual destinat a la comunicació de masses, independentment de la 
seua forma d’emissió o tecnologia utilitzada, tant si els serveis són gestionats directa-
ment o indirecta per les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, com 
els gestionats en virtut de qualsevol títol habilitant atorgat per aquella, com també 
sobre aquells altres que, per aplicació de la normativa vigent, queden sotmesos a 
l’àmbit de gestió i tutela de la Generalitat.

2. Així mateix, exerceix les seues funcions, en els termes que preveu la legislació 
vigent, amb relació a aquells altres mitjans audiovisuals de comunicació de masses que 
realitzen emissions específiques per a la Comunitat Valenciana respecte d’aquelles.

Article 4. Fins i principis d’actuació
1. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana té com a finalitat vetlar i 

garantir el compliment dels objectius següents:
a) El lliure exercici de la comunicació audiovisual en matèria de ràdio, televisió i 
serveis connexos i interactius en les condicions previstes en la legislació vigent.
b) La transparència i el pluralisme del sector dels mitjans de comunicació au-
diovisual.
c) Vetlar pel pluralisme polític, la neutralitat i l’honestedat informativa.
d) La independència i la imparcialitat dels mitjans públics i el compliment de la 
missió de servei públic que els siga encomanada.
e) La promoció i el suport al sector audiovisual de la Comunitat Valenciana.
f) La promoció i la difusió del coneixement i l’ús del valencià, dins del marc de la 
política lingüística de la Generalitat, d’acord amb el que hi ha previst en la Llei 
4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià.
g) La plena eficàcia dels drets de la ciutadania en la seua relació amb els mitjans 
audiovisuals i el compliment de les obligacions establits en la legislació vigent, 
en especial, el respecte a la pluralitat, a la diversitat, a la diversitat funcional, a la 
igualtat de gènere, als drets de les persones menors d’edat afavorint una aliança 
intergeneracional, a la no-discriminació i la igualtat de tracte cap a les minories, 
respectant els principis de transversalitat i la perspectiva de gènere.
h) Vetlar pels valors de tolerància, igualtat, solidaritat i respecte a la dignitat 
humana en els continguts de les emissions audiovisuals.
i) La defensa i protecció dels drets de les persones usuàries.
j) Impulsar que l’activitat dels operadors del sector audiovisual contribuïsca a re-
forçar la identitat i els trets culturals i lingüístics de la Comunitat Valenciana, com 
també la seua cohesió social, la seua activitat econòmica i la vertebració territorial.
k) Vetlar perquè les emissions dels ens públics de ràdio i televisió, com també 
les plataformes de vídeo sota demanda de titularitat pública, arriben a tot el 
territori de la Comunitat Valenciana.
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l) Vetlar perquè hi haja una competència justa i efectiva entre els diferents pro-
veïdors de serveis audiovisuals a la Comunitat Valenciana per a evitar les distor-
sions del mercat o els abusos de posició dominant entre proveïdors.
m) Afavorir l’educació mediàtica de la població i promoure que els infants dispo-
sen, tant en el marc escolar com en el familiar, d’accés a espais i materials que 
puguen afavorir el seu coneixement del llenguatge dels mitjans de comunicació, 
el desenvolupament d’un sentit crític davant dels seus continguts i la dotació 
d’eines per a fer front als nous entorns comunicatius.
n) Garantir la col·laboració amb associacions, organismes i altres entitats en 
aspectes vinculats amb la sensibilització social a través d’actuacions diverses, 
sobretot aquelles referides al gènere, l’orientació sexual, les persones amb di-
versitat funcional, la infància i la joventut.
o) Contribuir a garantir el dret a l’educació i, de manera opcional i voluntària, a 
l’aprenentatge de les llengües estrangeres per mitjà dels programes de producció 
aliena.

2. L’actuació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i la de ca-
dascun dels seus membres haurà d’inspirar-se en el respecte als principis de llibertat 
d’expressió i difusió, dret a l’honor i intimitat, dret a la comunicació i a la informació 
veraç, igualtat i no-discriminació, i en la compatibilitat dels principis esmentats amb 
els de pluralisme, objectivitat, transparència, lliure concurrència i foment del valencià 
en el sector audiovisual.

3. La gestió del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana haurà d’ajus-
tar-se als criteris de transparència, de responsabilitat social, d’accés a la informació 
pública i de bon govern.

CAPÍTOL II
Funcions del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Article 5. Funcions
Corresponen al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit au-

tonòmic de l’activitat i exercici de la comunicació audiovisual, les funcions següents:
1. Adoptar les mesures necessàries per a l’èxit dels objectius assenyalats en l’arti-

cle 4 d’aquesta llei.
2. Adoptar resolucions de caràcter vinculant dirigides als operadors a fi de garantir 

el compliment de la legislació vigent en l’àmbit de les seues competències, i atendre 
les queixes formulades per les persones usuàries dels serveis de comunicació audio-
visual. En especial, adoptarà resolucions que prevegen:

a) Vetlar pel compliment de la legislació vigent sobre publicitat en tot el que 
es refereix als continguts i a les diverses formes d’emissions publicitàries. I, en 
conseqüència, prendre les mesures necessàries per a neutralitzar els efectes de 
la difusió o la introducció en la programació o la publicitat de missatges o con-
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tinguts que atempten contra la dignitat humana i el principi d’igualtat, molt 
particularment quan aquests missatges o continguts són difosos en horaris d’au-
diència de públic infantil o juvenil, i restablir els principis que han sigut lesionats; 
a aquest efecte, podrà resoldre’s el cessament de les emissions de publicitat 
il·lícita, d’acord amb els supòsits que establisca la legislació aplicable.
b) Les mesures necessàries per a garantir els drets de la joventut, la infància 
i l’adolescència, la tercera edat, les persones amb diversitat funcional, els mi-
grants i altres col·lectius que necessiten una major protecció, pel que fa als con-
tinguts de la programació i a les emissions publicitàries, potenciant el respecte 
als valors de tolerància, solidaritat i voluntariat, evitant la inducció de compor-
taments violents i insolidaris, com també facilitant l’accessibilitat a les persones 
amb discapacitat auditiva o visual.
c) Les mesures necessàries per a garantir la igualtat de gènere a través de la 
promoció d’activitats, models socials i comportaments no sexistes en el conjunt 
de les programacions que s’ofereixen a la Comunitat Valenciana, com també en 
la publicitat que s’emeta.
d) Les mesures necessàries per a garantir la presència del valencià en la produc-
ció i en la difusió de continguts audiovisuals.

3. Assessorar les Corts i el Consell en les matèries relacionades amb el sector 
audiovisual i, en particular:

a) Emetre un informe previ pel que fa als projectes i les disposicions de caràcter 
general relatius al sector audiovisual i les seues eventuals modificacions.
b) Proposar al Consell l’elaboració de disposicions de caràcter general relatives 
a l’activitat audiovisual.
c) Trametre anualment a les Corts i al Consell, i presentar davant la Comissió cor-
responent de les Corts, un informe sobre la seua actuació i la situació i les pers-
pectives del sector audiovisual a la Comunitat Valenciana. L’informe inclourà un 
apartat referit a l’impacte econòmic i social dels mitjans de comunicació públics.
d) Elaborar estudis, informes, balanços estadístics i dictàmens sobre matèries 
de la seua competència a instància pròpia o a iniciativa de les Corts i el Consell.
e) Trametre periòdicament a les Corts i al Consell, i presentar-los davant la comissió 
corresponent de les Corts, els informes sobre el compliment del mandat marc i del 
contracte programa dels mitjans de comunicació autonòmics de titularitat pública.
f) Informar preceptivament en els procediments iniciats per qualsevol òrgan re-
gulador d’àmbit autonòmic que afecten o puguen afectar el sector audiovisual.
g) Impulsar el compliment dels objectius de servei públic que corresponen als 
mitjans de comunicació de gestió pública.

4. Atorgar els títols habilitants que corresponguen als prestadors públics d’àmbit 
local i autonòmic del servei de comunicació audiovisual i vigilar el compliment de la 
funció de servei públic que tenen encomanada, com també l’adequació dels recur-
sos públics assignats per a això.
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5. Redactar dictàmens amb recomanacions sobre el tractament que els serveis 
informatius, sense detriment del dret a la informació i de comunicació, han de dur a 
terme sobre informacions que, per la seua rellevància pública, puguen crear alarma 
social o atemptar contra la dignitat de les persones, els drets fonamentals i el lliure 
desenvolupament de la personalitat.

6. Vetlar perquè es desenvolupen sinergies de col·laboració entre la Corporació 
Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i la xarxa de prestadors públics locals 
i comarcals, per a la millor consecució de les funcions de servei públic encomanades, 
mitjançant convenis de col·laboració publicoprivats que permeten dinamitzar amb 
inversions públiques el sector audiovisual valencià local en el seu conjunt i afavorir 
l’intercanvi de continguts i la producció conjunta d’informatius i obres audiovisuals, 
amb l’objectiu d’oferir més continguts, serveis i qualitat als usuaris amb l’estalvi con-
següent en costos de producció de continguts.

7. Aprovar el plec de condicions dels concursos d’atorgament de llicències de 
comunicació audiovisual que corresponguen en l’àmbit competencial de la Gene-
ralitat i atorgar les llicències que habiliten per a prestar el servei de comunicació 
audiovisual.

8. Rebre les comunicacions d’inici d’activitat dels prestadors del servei de comu-
nicació audiovisual.

9. Autoritzar les peticions de renovació de les llicències, la celebració de negocis 
jurídics sobre aquestes, i les revocacions o l’extinció, de conformitat amb la legislació 
vigent.

10. Gestionar el registre autonòmic de prestadors de serveis de comunicació au-
diovisual.

11. Vetlar, en l’àmbit de les seues competències, pel compliment de la normativa 
de la Unió Europea, especialment en els àmbits relatius als serveis de comunicació 
audiovisual, com també de la normativa continguda en els tractats internacionals, 
relativa als mitjans de comunicació audiovisual.

12. Sol·licitar, de les altres autoritats reguladores o de les administracions públi-
ques amb competències en mitjans de comunicació audiovisual les emissions de les 
quals es difonguen a la Comunitat Valenciana i no queden subjectes a l’autoritat del 
Consell, l’adopció de les mesures adequades davant les conductes contràries a la 
legislació relativa a la programació i la publicitat audiovisuals, com també sol·licitar al 
ministeri fiscal la seua actuació en els casos en què les conductes detectades puguen 
ser susceptibles de sanció penal.

13. Promoure l’adopció de codis deontològics i normes d’autoregulació del sector 
audiovisual, especialment en matèries de publicitat i de continguts.

14. Elaborar un codi de bones pràctiques que oriente el sector audiovisual sobre 
els estàndards que han de seguir els programes quant al tractament de la privacitat, 
tractament igualitari, ús de la publicitat i del mecenatge i drets de la ciutadania, en 
termes de drets a l’educació, drets lingüístics i drets a la informació, i que pose en 
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pràctica les recomanacions i obligacions dels diferents radiodifusors dictades en la 
Directiva 2020/13/EU de la Comissió Europea i dels articles 8, 9, 10 i 14 de la Con-
venció europea dels drets humans, en concret, el dret a la llibertat d’expressió, que 
inclou el dret de l’audiència a rebre continguts creatius, informacions i idees sense 
interferències, però subjectes a les lleis en vigor, el dret de les persones a la priva-
citat en la seua vida i el seu entorn familiar, el dret a la llibertat de pensament, de 
consciència i de religió, i el gaudi dels drets humans sense discriminació per causa 
de naixement, sexe, identitat o orientació sexual, raça o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social.

15. Exercir, a instància de les parts en conflicte, i dins de l’àmbit de les seues 
competències, funcions arbitrals i de mediació en el sector audiovisual. A aquests 
efectes, els laudes que dicte tindran els efectes establits en la Llei 60/2003, de 23 
de desembre, d’arbitratge; la revisió, l’anul·lació i l’execució forçosa s’acomodaran 
al que hi ha disposat en la llei esmentada.

16. Rebre peticions i suggeriments formulats per les persones interessades, ja 
siguen individuals o col·lectives, a través de les associacions que els agrupen, i cana-
litzar-les, si escau, davant els operadors o els òrgans competents.

17. Crear i gestionar una oficina de defensa de l’audiència per a rebre, remetre i 
respondre les queixes de la ciutadania sobre els continguts de la programació i la 
publicitat que s’emeten en les emissores de ràdio i els canals de televisió locals i 
autonòmics valencians.

Així mateix, aquesta oficina podrà rebre i remetre a les empreses i ens de ràdio i 
televisió d’àmbit supraautonòmic les queixes de la ciutadania, amb petició expressa 
que siga resolta pel titular del mitjà corresponent.

18. Cooperar amb els òrgans anàlegs d’àmbit autonòmic, estatal o europeu, i, si 
escau, acordar convenis de col·laboració amb els òrgans esmentats.

19. Participar, en la mesura que es determine en la legislació vigent, en la direcció 
i la gestió de l’Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

20. Participar, en la mesura que es determine en la legislació vigent, en la direcció 
i la gestió de les infraestructures per a la prestació del servei de comunicació audio-
visual sobre el qual tinga la competència o la titularitat la Generalitat.

21. Aprovar i, si escau, modificar el Reglament orgànic i de funcionament del Con-
sell de l’Audiovisual. L’aprovació del reglament orgànic i de funcionament així com 
les seues propostes de modificació es realitzaran a través d’un decret del Consell.

22. Exercir totes les atribucions que hi assigna aquesta llei i qualssevol altres que 
hi siguen encomanades per disposició legal.

23. Participar, en la mesura que es determine en la legislació vigent, en la con-
cessió d’ajudes o subvencions sobre continguts audiovisuals susceptibles d’emetre’s 
a través dels mitjans audiovisuals que atorgue la Generalitat Valenciana al sector 
audiovisual.
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Article 6. Potestats, facultats i recursos
1. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana tindrà les potestats i les 

facultats següents:
a) Dictar els actes precisos per a l’adequat exercici de les competències i les fun-
cions que li atribueix aquesta llei i per al desenvolupament d’aquelles normes 
que l’habiliten expressament a l’efecte. Els actes adoptaran la denominació de 
«resolució» quan tinguen caràcter vinculant, i de «recomanació» en cas contrari.
b) Requerir als prestadors del servei de comunicació audiovisual les dades ne-
cessàries per a comprovar el compliment de les seues obligacions. La informa-
ció obtinguda serà confidencial i no podrà ser utilitzada per a fins diferents dels 
previstos en la legislació audiovisual.
c) Demanar informació de qualsevol radiodifusor que emeta a la Comunitat Va-
lenciana per tal de garantir el compliment dels objectius esmentats en aquesta 
llei.
d) Realitzar inspeccions, a l’efecte de les quals, el personal funcionari dependent 
del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana té la condició d’auto-
ritat pública.
e) Requerir el cessament d’aquelles pràctiques que contravinguen les disposi-
cions establides en aquesta llei i les seues normes de desenvolupament.
f) Requerir als anunciants i a les empreses audiovisuals, per iniciativa pròpia o a 
instància de les persones interessades, el cessament o la rectificació de la publi-
citat il·lícita o prohibida, i, quan escaiga, disposar el cessament o la rectificació 
de les emissions esmentades, de conformitat amb la legislació aplicable i en els 
supòsits que aquesta estableix.
g) Adoptar les mesures provisionals necessàries per a garantir l’eficàcia de les 
seues resolucions en els termes que preveu la legislació vigent.
h) Exercir la potestat d’inspecció i control relativa a la prestació dels serveis i la 
publicitat audiovisual, d’acord amb el que hi ha previst en la legislació vigent i, 
en especial, la Llei 1/2006, del sector audiovisual, de la Generalitat Valenciana, i 
la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.
i) Exercir la potestat sancionadora que les lleis reguladores de la comunicació 
audiovisual i de la publicitat atorguen a la Generalitat, a través dels òrgans que es 
determinen d’acord amb el que hi ha previst en la legislació vigent i, en especial, 
la Llei 1/2006, del sector audiovisual, de la Generalitat Valenciana, i la Llei 7/2010, 
de 31 de març, general de la comunicació audiovisual. La funció recaptadora per 
al cobrament de les sancions i altres ingressos de dret públic que li corresponguen 
en l’exercici de les seues funcions, tant en període voluntari com en via de cons-
trenyiment, es realitzarà a través de l’administració de la Generalitat.
j) Procedir a l’execució forçosa dels actes que adopte, davant la inactivitat de la 
persona obligada i després d’haver fet l’advertència corresponent, d’acord amb 
els procediments previstos per la normativa vigent.
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k) Exercir la resta de potestats i facultats que li atribueix aquesta llei i qualssevol 
altres que li siguen encomanades per la normativa vigent.

2. En l’àmbit de les seues competències, els actes de la Presidència i del Ple del 
Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana posen fi a la via administrativa.

CAPÍTOL III
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Article 7. Estructura
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana s’estructura en els òrgans 

següents:
a) Ple.
b) Presidència.
c) Vicepresidència.

Article 8. Composició
1. El Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana estarà com-

post per set membres elegits entre persones de reconegut prestigi i competència 
professional en l’àmbit periodístic, jurídic, científic, ètic, tècnic, educatiu, cultural 
o social, entre altres, que estiguen directament relacionats amb el sector de la 
comunicació audiovisual, i que acrediten fefaentment un mínim de quinze anys 
d’experiència professional.

2. Les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana 
seran proposades: cinc per les Corts i dos pel Consell.

3. Les persones del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana que corres-
pon proposar a les Corts, hauran de ser-ho a proposta, com a mínim, de la meitat dels 
grups parlamentaris, i ratificats, amb l’acreditació documental i el contrast previs de la 
seua experiència i la seua capacitat per a desenvolupar la tasca per a la qual són propo-
sades, en compareixença davant la comissió corresponent de les Corts, per una majoria 
de tres cinquenes parts del Ple de les Corts.

4. La designació de les dues persones que correspon proposar al Consell haurà 
de ser entre persones pertanyents o proposades per les principals organitzacions de 
persones usuàries, treballadores o professionals del sector audiovisual de la Comu-
nitat Valenciana, personal docent o investigador de les universitats de la Comunitat 
Valenciana i persones representants de les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

5. El president o la presidenta de la Generalitat designarà a qui corresponga ocu-
par la Presidència del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana entre 
les set persones proposades. Qui ocupe la Presidència haurà d’acreditar un mínim 
de vint anys d’experiència professional en el sector de la comunicació audiovisual, 
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i per a la seua elecció, entre les persones proposades per a les vocalies, es tindrà 
en compte la seua experiència i les seues capacitats professionals o de gestió, com 
també els altres mèrits docents i investigadors.

6. La composició del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana tindrà 
una representació igualitària de dones i homes. Així mateix, el principi esmentat 
haurà de ser observat en tots els supòsits de propostes o nomenaments que faça el 
Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

7. El nomenament de les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la 
Comunitat Valenciana, i el de la seua Presidència, es farà per decret del president 
o de la presidenta de la Generalitat, d’acord amb les propostes fetes per les Corts 
i el Consell, d’acord amb els tràmits previstos en aquesta llei. Els decrets de nome-
nament seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’eficàcia del 
nomenament tindrà lloc quan prenga possessió.

8. Els òrgans de govern del Consell de l’Audiovisual estaran assistits per la Secretaria 
General, amb les funcions previstes en l’article 16 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, com també totes les que establisca el reglament 
orgànic i de funcionament del consell.

Article 9. Durada del mandat
1. Les persones que es designen com a membres del Consell de l’Audiovisual de 

la Comunitat Valenciana seran nomenades per un període de cinc anys i podran ser 
reelegides una sola vegada per un nou període de la mateixa durada.

2. En el supòsit de vacant sobrevinguda, haurà de nomenar-se una altra persona 
membre de conformitat amb el que hi ha establit en l’article anterior, el mandat 
del qual conclourà en la data en què hauria d’haver finalitzat el de la persona a qui 
substituïsca.

3. Les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana 
continuaran en l’exercici de les seues funcions fins a la presa de possessió dels que 
hagueren de succeir-los.

Article 10. Pèrdua de la condició de membre del Consell de l’Audiovisual de la 
Comunitat Valenciana

1. Les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana 
cessaran per alguna de les causes següents:

a) Finalització del termini del seu mandat.
b) Renúncia.
c) Defunció.
d) Estar incurs en causa d’incompatibilitat, sense perjudici del que hi ha disposat 
en l’article 11.1 d’aquesta llei.
e) Incapacitat declarada per sentència ferma.
f) Condemna per delicte dolós declarada per sentència ferma.
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g) Incompliment greu en l’exercici de les seues funcions, per acció o omissió.
h) En el cas de les persones encausades o acusades judicialment per delictes 
contra l’administració pública, contra l’administració de justícia, les institucions 
de l’Estat, el patrimoni, la llibertat, l’ordre públic, el terrorisme, com també de-
lictes dolosos castigats amb penes greus o que comporten inhabilitació o sus-
pensió de càrrec públic, aquestes seran suspeses de les seues funcions mentres 
es mantinga la seua situació d’encausades.

2. En els supòsits previstos en les lletres d i g de l’apartat 1 d’aquest article, s’ins-
truirà el procediment que es determine en el reglament orgànic i de funcionament, 
amb audiència de l’interessat davant el Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comu-
nitat Valenciana. La formulació de la proposta de cessament pel Ple del Consell de 
l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana requerirà una majoria de dos terços dels 
seus membres i serà tramesa a la comissió corresponent de les Corts, que podrà 
proposar al Consell –en el cas dels membres nomenats per aquest– o al Ple de 
Les Corts –per a la resta de membres– el seu cessament. Per a aquests últims, la 
proposta de cessament requerirà el vot favorable de tres cinquens del Ple de les 
Corts. El cessament es realitzarà en tot cas per decret del president o presidenta de 
la Generalitat.

Article 11. Estatut personal
1. La condició de membre del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana 

serà incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec d'elecció o designació política, i 
amb l'exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions 
sindicals o empresarials. Tampoc no podrà tenir, directament ni indirecta, interessos 
en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, 
d'informàtica, de telecomunicacions o d'internet.

Si una persona membre del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana 
es troba en algun dels supòsits d'incompatibilitat especificats per aquest article, 
disposarà de dos mesos per a adequar la seua situació al que hi ha establit en 
aquesta llei.

2. En l'exercici de les seues funcions, les persones membres del Consell de 
l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana actuen amb absoluta independència, sense 
que puguen rebre instruccions, directrius o qualsevol classe d'indicació imperativa 
de cap administració o altres institucions o entitats en l'exercici de les seues funcions.

3. Les persones membres del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana 
exerciran el seu càrrec amb subjecció als deures d'administració diligent, fidelitat, 
lleialtat, secret i responsabilitat establits en la legislació pública i mercantil. Així 
mateix, ajustaran la seua actuació als principis de legalitat, objectivitat i bon govern.

4. L'exercici de les funcions de presidència i vicepresidència podrà tenir dedicació 
exclusiva i les retribucions corresponents a una secretaria autonòmica i a una direcció 
general de l'administració del Consell, respectivament.
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A més, les persones que exercisquen la presidència i vicepresidència, en cas de 
tenir dedicació exclusiva, tindran la consideració d'alts càrrecs de l'administració 
de la Generalitat a l'efecte del que disposa la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la 
Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs 
públics no electes.

CAPÍTOL IV
Funcionament del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana i règim jurídic

Article 12. Règim de funcionament del Ple
1. El Ple és l'òrgan de govern del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Va-

lenciana, format per la Presidència i les conselleres o els consellers, i assistits per la 
persona que ocupe la Secretaria General.

2. El Ple ha de reunir-se amb caràcter ordinari almenys una vegada al mes i amb 
caràcter extraordinari, quan siga convocat expressament amb aquest caràcter per la 
Presidència o ho sol·liciten la meitat més una de les seues persones membres.

3. De les resolucions adoptades per la persona que ocupe la Presidència en 
l'exercici de les seues competències, haurà de donar-se'n compte detallat al Ple del 
Consell de l'Audiovisual, almenys amb caràcter trimestral, mitjançant la inclusió d'un 
punt específic en l'ordre del dia de la sessió ordinària corresponent.

4. Perquè el Ple del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana es constituïs-
ca vàlidament ha de comptar amb la presència de la Presidència i, almenys, de la meitat 
més un dels conselleres o consellers, i amb l'assistència de la Secretaria General.

5. Les decisions del Ple del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana 
han d'adoptar-se per majoria simple, excepte les que s'indiquen a continuació, 
per a les quals es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus 
membres:

a) Les propostes de nomenaments que s'eleven a les Corts o al Consell.
b) L'aprovació del projecte del seu reglament orgànic i de funcionament, com 
també les propostes de la seua modificació.
c) L'aprovació de l'informe anual.
d) L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, l'organi-
grama i la proposta d'oferta pública d'ocupació.
e) La subscripció d'acords de cooperació i col·laboració amb altres autoritats de 
regulació audiovisual, entitats gestores del servei públic de comunicació audio-
visual i amb qualssevol altres administracions, entitats i institucions. Com també 
la incorporació a associacions d'autoritats de regulació audiovisual nacionals i 
internacionals ja existents o la participació en la creació d'aquestes.

6. La Presidència del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana dirimeix 
els empats en les votacions del Ple, per mitjà de vot de qualitat.
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7. Les persones membres del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana 
hauran d'abstenir-se d'intervenir en aquells assumptes en què pertoque, d'acord 
amb la normativa d'aplicació.

8. Sense perjudici del que hi ha disposat en els apartats anteriors, i del que es 
regule en el reglament orgànic i de funcionament al qual es refereix l'article 16 
d'aquesta llei, el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana es regirà per 
les normes de funcionament dels òrgans col·legiats, d'acord amb la legislació de 
règim jurídic de les administracions públiques.

Article 13. Competències i funcions de la Presidència
1. La Presidència del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana assumirà 

amb caràcter permanent les funcions de representació institucional del Consell de 
l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, a més de les atribucions que li conferis-
quen aquesta llei i el reglament orgànic i de funcionament.

2. Sense perjudici d'això, la Presidència tindrà entre les seues competències les 
següents:

a) La representació legal.
b) Disposar les despeses i ordenar els pagaments que corresponguen.
c) Exercir la direcció superior del personal en els termes dels instruments d'orde-
nació i gestió aprovats pel Ple del Consell de l'Audiovisual.
d) Executar i fer complir els acords del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat 
Valenciana.
e) Ordenar i dirigir l'elaboració de les propostes, els dictàmens, els informes, les 
activitats i la resta d'actuacions que hagen de realitzar el personal o els organis-
mes dependents del Consell.
f) Convocar i presidir el Ple.
g) Exercir la potestat sancionadora.
h) Aquelles altres que resulten necessàries per a l'exercici de les funcions del 
Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, com també per a la seua 
direcció i la seua administració.

3. Les competències de la Presidència es podran delegar en la Vicepresidència, 
d'acord amb el que hi ha previst en la normativa vigent.

Article 14. La Vicepresidència
1. El Ple del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana elegirà entre 

les seues persones membres la titular de la Vicepresidència. Aquesta assumirà la 
Presidència en funcions en cas d'absència, renúncia o incapacitat sobrevinguda de 
qui ocupe la Presidència, situació que finalitzarà amb la reincorporació d'aquella 
o amb el nomenament, d'acord amb el procediment establit, de la nova persona 
que haja d'ocupar la Presidència del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Va-
lenciana.
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2. La persona que ocupe la Vicepresidència podrà tenir dedicació exclusiva en els 
termes que s'establisquen en el reglament orgànic.

3. Per a garantir la igualtat entre homes i dones, la Vicepresidència haurà de ser 
ocupada per una persona de gènere diferent d'aquella que ocupe la Presidència.

Article 15. La Secretaria General
1. El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana tindrà una secretaria 

general la persona titular de la qual no serà conseller o consellera i haurà d'ostentar 
la condició de funcionari o funcionària de carrera de qualsevol administració pública 
per a l'accés del qual es requerisca titulació superior i estar en possessió de la llicen-
ciatura o el grau de dret.

2. A més de les funcions que li corresponguen, exercirà la secretaria dels plens del 
Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, amb veu però sense vot.

3. El nomenament i el cessament correspondrà a la Presidència del Consell de 
l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la normativa aplicable en 
matèria de funció pública valenciana que regeix per a la provisió de llocs de treball 
per mitjà del sistema de lliure designació. La cobertura temporal del lloc esmentat 
es farà per mitjà de les formes de provisió previstes en la llei de funció pública va-
lenciana.

4. La Secretaria General, a més d'estendre acta de les reunions del Consell de 
l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, certificar-ne els acords i assessorar la Pre-
sidència i el consell en dret, tindrà les funcions que li assigne el Reglament orgànic 
i de funcionament.

5. A la persona titular de la Secretaria General li correspondrà l'organització i di-
recció dels serveis generals, com també l'assessorament en matèries de contingut 
jurídic, tècnic i pressupostari que es considere oportú per al millor compliment de les 
funcions pròpies del Consell de l'Audiovisual.

Article 16. Reglament orgànic i de funcionament
1. Dins del marc establit en aquesta llei, el reglament orgànic i de funcionament 

desenvoluparà les funcions, el règim interior i d'administració i les altres previsions 
que siguen necessàries per a facilitar l'adequat funcionament del Consell de l'Audio-
visual de la Comunitat Valenciana, i podrà crear a tal efecte les comissions que es 
consideren convenients.

2. La proposta de reglament orgànic i de funcionament i les seues modificacions, 
acordades pel Ple del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, s'ele-
varan al Consell, a través del departament del Consell competent en matèria de 
comunicació, perquè aprove el decret corresponent.
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Article 17. Col·laboració i informació
1. L'administració de la Generalitat prestarà la col·laboració necessària al Consell 

de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana per al millor i més eficaç desenvolupa-
ment de les seues funcions.

2. Per al compliment de les seues funcions, el Consell de l'Audiovisual de la Co-
munitat Valenciana podrà demanar les dades i els informes que estime necessaris de 
les administracions públiques, com també dels agents del sector audiovisual i de les 
associacions, les institucions i els organismes que s'hi relacionen.

També mantindrà una especial col·laboració amb les universitats de la Comunitat 
Valenciana que imparteixen estudis de comunicació audiovisual o similars, per a la 
realització dels estudis i els informes que li siguen necessaris.

3. El reglament orgànic i de funcionament preveurà els mecanismes adequats que 
garantisquen l'accés de la ciutadania a la informació que genere el Consell de l'Au-
diovisual de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la normativa vigent.

Article 18. Contractació i patrimoni
1. El règim de contractació i patrimoni del Consell de l'Audiovisual de la Comuni-

tat Valenciana s'ajustarà, respectivament, a les previsions de la legislació de contrac-
tes i del patrimoni de les administracions públiques.

2. El patrimoni del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana estarà 
integrat pels béns i els drets que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qual-
sevol altra administració pública, com també per qualssevol altres béns i drets que 
adquirisca o reba per qualsevol títol.

Article 19. Personal
1. El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana comptarà amb el perso-

nal que es determine en la corresponent relació de llocs de treball.
2. El personal del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana podrà ser 

tant personal funcionari com laboral.
3. Els llocs de treball de naturalesa funcionarial, com també les persones que els 

ocupen, seran gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública 
i es regiran per la llei de funció pública valenciana.

4. Quant al personal laboral adscrit al Consell de l'Audiovisual de la Comunitat 
Valenciana, la gestió d'aquest personal i dels llocs que ocupen correspondrà a la 
conselleria competent en matèria de funció pública; quedaran sotmesos al mateix 
règim jurídic que la resta de personal laboral que presta serveis en l'administració 
de la Generalitat.

5. El personal funcionari de l'administració de la Generalitat que siga adscrit al 
Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana no veurà modificada la seua 
relació jurídica, els seus drets ni la seua situació administrativa.
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6. L'elaboració i l'aprovació de la relació de llocs de treball del Consell de l'Au-
diovisual de la Comunitat Valenciana correspondrà a la conselleria competent en 
matèria de funció pública, en els termes establits en la normativa en matèria de 
funció pública valenciana.

Article 20. Recursos econòmics
El finançament del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana es farà a 

càrrec dels recursos següents:
a) Les assignacions pressupostàries establides en el pressupost de la Generali-
tat.
b) Les subvencions que li siguen concedides.
c) Els rendiments de les publicacions, els estudis i la resta d'actuacions del Con-
sell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
d) Les contraprestacions derivades dels convenis signats pel Consell de l'Audio-
visual de la Comunitat Valenciana.
e) Els rendiments dels béns o els valors del seu patrimoni.
f) Qualssevol altres que puga rebre basant-se en la normativa que se li aplique.

Article 21. Règim pressupostari i control
1. Correspon al Ple del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana apro-

var l'avantprojecte del seu pressupost, tenint les despeses caràcter limitador, que 
s'incorporarà com a secció a l'avantprojecte de pressupostos de la Generalitat.

2. El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana estarà sotmès a la nor-
mativa vigent en matèria d'hisenda pública de la Generalitat.

CAPÍTOL V
El Comitè Consultiu del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Article 22. Composició, funcionament i facultats
1. El Comitè Consultiu és l'òrgan de participació ciutadana i d'assessorament 

del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana i estarà compost per tret-
ze membres, dotze vocalies i la Presidència. La composició del Comitè Consultiu 
serà paritària.

2. Les dotze vocalies del Comitè Consultiu s'elegiran entre les persones usuàries, 
les persones que presten el servei de comunicació audiovisual i el sector audiovisual, 
segons la distribució que es detalla en els subapartats següents, i la seua propos-
ta, la seua elecció i el seu nomenament s'ajustaran al procediment establit en el 
Reglament orgànic i de funcionament del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat 
Valenciana:

a) Dues persones en representació de les associacions més representatives de per-
sones usuàries i consumidores del servei de comunicació audiovisual de la Comuni-
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tat Valenciana. Una, almenys, s'elegirà entre aquelles que realitzen regularment, en 
l'exercici del seu objecte social, la defensa dels drets de la infància i l'adolescència.
b) Una persona en representació dels prestadors del servei de comunicació au-
diovisual de televisió per ones terrestres inscrits en el corresponent registre de 
prestadors de la Comunitat Valenciana.
c) Una persona en representació dels prestadors del servei de comunicació au-
diovisual de radiodifusió per ones terrestres inscrits en el corresponent registre 
de prestadors de la Comunitat Valenciana.
d) Una persona en representació dels altres prestadors del servei de comunica-
ció audiovisual inscrits en el corresponent registre de prestadors de la Comuni-
tat Valenciana.
e) Una persona, a proposta de les organitzacions empresarials més representati-
ves en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en representació de les empreses de 
producció i doblatge del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana.
f) Una persona, a proposta de les organitzacions sindicals més representatives 
en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en representació de les treballadores i els 
treballadors del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana.
g) Una persona en representació dels actors, les actrius i els guionistes del sector 
audiovisual de la Comunitat Valenciana.
h) Una persona en representació de les persones que exerceixen la professió 
periodística a la Comunitat Valenciana.
i) Una persona en representació dels agents, les empreses i els creatius i les 
creatives de publicitat de la Comunitat Valenciana.
j) Dos persones en representació de les universitats i la resta de centres 
d'ensenyament oficials en l'àmbit de la comunicació audiovisual de la 
Comunitat Valenciana.

3. El Comitè Consultiu estarà presidit per la persona que ocupe la Presidència del 
Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

4. Desenvoluparà les funcions de secretaria del Comitè Consultiu una persona 
pertanyent al col·lectiu funcionarial del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Va-
lenciana amb veu i sense vot.

5. El Comitè Consultiu del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana 
serà convocat, com a mínim, cada quatre mesos a fi de ser informat periòdicament 
de les actuacions desenvolupades pel Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Va-
lenciana. En tot cas, el Comitè Consultiu tindrà com a facultats:

a) Informar amb caràcter general sobre les orientacions de la política audiovi-
sual, la situació del sector i l'oferta de continguts dels serveis de comunicació 
audiovisual.
b) Ser consultat respecte de les propostes de disposicions del Consell de l'Au-
diovisual de la Comunitat Valenciana i sobre els criteris d'interpretacions i apli-
cació del règim d'infraccions i sancions previstes en aquesta llei.
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c) Informar i assessorar a petició del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat 
Valenciana sobre tots aquells assumptes que siguen sotmesos a la seua consi-
deració.
d) Elevar al Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana qualssevol in-
formes i propostes que crega oportú relacionats amb el funcionament del sector 
audiovisual.

6. Les persones que ocupen les vocalies del Comitè Consultiu podran assistir, amb 
veu i sense vot, a les sessions del Ple del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat 
Valenciana, amb invitació prèvia de la Presidència, i quan es tracte de qüestions 
sobre les quals no tinguen un interès directe, d'acord amb la normativa d'aplicació.

7. La condició de persona membre del Comitè Consultiu no exigirà dedicació 
exclusiva ni donarà dret a remuneració, excepte les indemnitzacions per assistència 
a les sessions que s'establisquen per acord del Ple del Consell de l'Audiovisual de la 
Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL VI
Relacions institucionals

Article 23. Relacions amb les Corts Valencianes
1. El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana es relaciona amb les 

Corts d'acord amb el que establisquen a este efecte aquesta llei reguladora, el Re-
glament de les Corts i el seu propi reglament orgànic i de funcionament.

2. En tot cas, la Presidència del Consell de l'Audiovisual i la resta de les persones 
que integren el consell donaran compte dels informes i de les seues actuacions, i se 
sotmetran al control periòdic de la comissió competent de les Corts almenys una 
vegada a l'any amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari quan hi siguen con-
vocats expressament, a fi de donar compte de la informació que els siga requerida, 
a través dels procediments previstos en el Reglament de les Corts.

Article 24. Col·laboració amb altres institucions
1. El Consell de l'Audiovisual pot establir acords de cooperació i col·laboració 

amb altres autoritats de regulació audiovisual, entitats gestores de serveis públics de 
comunicació audiovisual i amb altres administracions, entitats i institucions.

2. El Consell de l'Audiovisual pot ser membre d'associacions d'autoritats regula-
dores audiovisuals i participar en activitats internacionals sobre comunicació audio-
visual, especialment en relació amb el desenvolupament i l'aplicació de la normativa 
comunitària del sector audiovisual.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Termini de constitució
El Ple del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana es constituirà en 

el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, i per a facilitar 
aquesta primera constitució en la designació les persones que correspon proposar a 
les Corts, en el cas que en el Ple de les Corts totes les candidatures o la d'alguna de 
les persones proposades, en una primera votació, no superen la majoria requerida 
de tres cinquenes parts conforme es preveu en l'article 8.3 d'aquesta llei, podran ser 
ratificades per majoria absoluta del Ple en una segona votació, que ha de fer-se en 
la mateixa sessió.

Segona. Habilitació de crèdits
La conselleria competent en matèria d'hisenda habilitarà els crèdits necessaris i 

farà les modificacions pressupostàries oportunes per a la posada en marxa, funcio-
nament i exercici de les funcions i les competències del Consell de l'Audiovisual de 
la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Òrgan competent fins a la posada en funcionament del Consell de l'Au-
diovisual de la Comunitat Valenciana

Fins que no es pose en funcionament el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat 
Valenciana, l'òrgan competent en matèria audiovisual de la Generalitat serà la Secre-
taria Autonòmica de Comunicació.

Segona. Dotació de personal i infraestructures del Consell de l'Audiovisual de la 
Comunitat Valenciana i compliment de les seues funcions

Des de la constitució del Ple del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valen-
ciana fins que dispose de dotació de personal i infraestructures suficients, l'admi-
nistració de la Generalitat i, en especial, el departament competent en matèria de 
comunicació, li prestarà tota la col·laboració i suport necessari per a la posada en 
funcionament i l'exercici de les seues competències.

En concret, les unitats i els llocs de treball de nivell administratiu configurades amb 
anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei continuaran subsistents, retribuïdes 
amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris amb què ho eren fins al moment, i 
donant el suport administratiu amb relació a aquells assumptes i expedients que els 
corresponguen en les matèries que gestionaven amb anterioritat a l'entrada en vigor 
d'aquesta llei, sense perjudici de la competència per a resoldre dels òrgans als quals 
els ha sigut atribuïda.
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Tot això es mantindrà fins que es duguen a terme les modificacions pressupos-
tàries derivades d'aquesta llei, com també les actuacions que escaiguen sobre els 
llocs de treball esmentats en el marc de la normativa vigent en matèria de funció 
pública per a l'adequació de la nova estructura orgànica, i sense perjudici que, pos-
teriorment, siguen aprovades les relacions de llocs de treball adaptades a aquella. 
Alhora, des del moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, i sense perjudici de tot 
això, es podran produir els canvis d'adscripció d'unitats administratives que perto-
quen, de conformitat amb la reorganització efectuada.

Aquest procés s'acompanyarà amb l'assumpció progressiva de competències i 
funcions per part del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana i haurà 
de concloure abans de l'entrada en vigor del reglament orgànic i de funcionament 
d'aquest consell.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació de normes
1. Es deroga el Decret 112/2015, de 17 de juliol, del Consell, pel qual crea l'Alt 

Consell Consultiu de Radiodifusió, Televisió i Altres Mitjans de Comunicació, per al 
desenvolupament de l'article 56 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana.

2. Es deroga l'apartat 4.t de l'article 42, de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la 
Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic.

3. Queden derogades totes les normes del mateix rang o d'un rang inferior que 
s'oposen al que hi ha establit en aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Reglament orgànic i de funcionament
El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana presentarà al Consell el 

projecte del seu reglament orgànic i de funcionament en el termini màxim de sis 
mesos des de la constitució.

Segona. Modificació de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del sector 
audiovisual

1. Es modifica l'apartat b de l'article 2 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Gene-
ralitat, del sector audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:

«b) Als serveis de difusió sonora i televisiva la prestació dels quals siga realitzada 
directament per la Generalitat o per operadors públics i privats a què aquesta haja 
conferit un títol habilitant, o haja rebut una comunicació prèvia dins de l'àmbit au-
tonòmic.»
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2. Es modifica l'article 4 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del sec-
tor audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:

«Article 4. Competències de la Generalitat
1. Correspon a la Generalitat, a través dels organismes o departaments que osten-

ten les competències en matèria de comunicació audiovisual, la regulació i l'ordena-
ció del sector dels mitjans de comunicació audiovisual a la Comunitat Valenciana i de 
la prestació dels serveis de comunicació audiovisual que realitzen.

2. També correspon a la Generalitat, a través dels organismes o dels departaments 
que ostenten les competències en matèria de comunicació audiovisual i els que 
ostenten les competències en matèria de cultura, el foment de totes les activitats 
relacionades amb la creació, la producció, la investigació i la conservació d'obres 
audiovisuals valencianes.»

3. Es modifica el capítol IV del títol II de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Genera-
litat, del sector audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:

«Capítol IV.
De l'Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Article 7. Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana
1. Es crea l'Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana per a coordinar els 

arxius i els fons audiovisuals de la Generalitat i les seues institucions, en especial 
els arxius de l'Institut Valencià de Cultura i els de la Radiotelevisió Valenciana, SAU, 
en liquidació, com també d'aquelles altres institucions públiques o privades que 
vulguen adherir-s'hi, amb els objectius de:

a) Facilitar a la ciutadania el coneixement i la difusió del patrimoni audiovisual valencià.
b) Fomentar l'arxiu i la sistematització de la documentació sonora, fílmica, gràfi-
ca i audiovisual de la Comunitat Valenciana.
c) Donar suport a aquelles institucions públiques o privades que vulguen di-
gitalitzar els seus arxius audiovisuals i integrar-los o connectar-los amb l'Arxiu 
Audiovisual de la Comunitat Valenciana i assessorar-les.
d) Assessorar les administracions públiques de la Comunitat Valenciana en ma-
tèria d'arxius audiovisuals.
e) Fomentar la difusió i la internacionalització de l'audiovisual i els actius audio-
visuals de la Comunitat Valenciana.
f) Aquells altres que se li puguen encomanar.

2. Per mitjà de desplegament reglamentari es determinarà l'organització i la gestió 
de l'Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana, com també les bases del sistema 
de protecció, conservació, tractament, difusió i accés als seus fons documentals.

3. Els fons documentals que conformen el conjunt documental de l'extinta RTVV 
podran cedir-se per a la seua difusió i la seua explotació, en els termes que determi-
ne el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana i d'acord amb els drets que 
puga haver-hi sobre aquests, als prestadors del servei de comunicació audiovisual, 
públics i privats, amb títol habilitant atorgat per la Generalitat.»
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4. Es modifica l'article 19 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del 
sector audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:

«Article 19. Comunicacions d'interès públic
Les empreses i les entitats públiques o privades que presten serveis de difusió 

d'informació per ràdio, televisió o altres suports tècnics audiovisuals a la Comunitat 
Valenciana estan obligades a difondre, gratuïtament i amb indicació del seu origen, 
les comunicacions o les declaracions que el Govern d'Espanya i el Consell de la 
Generalitat estimen necessàries quant al seu interès públic, d'acord amb el que hi ha 
establit en la legislació vigent.

Així mateix, estaran obligats a subtitular, audiodescriure i emetre en llengua de 
signes totes aquelles comunicacions que emeten d'interès públic efectuades pel 
Govern d'Espanya o pel Consell de la Generalitat.»

5. Es modifica l'article 34 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del 
sector audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:

«Article 34. Emissions i espai radioelèctric
La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, les televisions a què se'ls 

haja atorgat títol habilitant per part de la Generalitat i les altres televisions públi-
ques autonòmiques amb les quals, d'acord amb la normativa vigent, s'hagen signat 
acords de reciprocitat, disposaran dels programes de televisió digital necessaris per 
a la difusió de les seues emissions, d'acord, en tot cas, amb les disponibilitats de 
l'espectre radioelèctric.»

6. Es modifica l'article 35.4 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del 
sector audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:

«4. L'atorgament dels títols habilitants que corresponguen als prestadors públics 
d'àmbit local i autonòmic del servei de comunicació audiovisual correspondrà al 
Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana.»

7. S'afegeix l'apartat 4 a l'article 44 de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generali-
tat, del sector audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:

«4. Amb l'objecte de garantir el manteniment del pluralisme informatiu i au-
diovisual de les emissions televisives a la Comunitat Valenciana, els operadors de 
xarxes de suport de serveis de difusió per cable i per protocol d'internet (IPTV), 
que distribuïsquen el seu senyal en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana 
i oferisquen un paquet de difusió de televisió, hauran d'incloure en l'oferta bà-
sica per a les seues abonades i els seus abonats, els canals de televisió d'àmbit 
autonòmic o de les corresponents demarcacions comarcals que hagen resultat 
adjudicataris de la llicència per a la prestació del servei públic de televisió ator-
gades per la Generalitat, sense contraprestació econòmica per als cessionaris del 
senyal, ni cost addicional per a les persones usuàries. La Corporació Valenciana 
de Mitjans de Comunicació garantirà la cessió dels seus canals de ràdio i televi-
sió als prestadors dels serveis de difusió de televisió per cable, per satèl·lit i per 
protocol d'internet (IPTV) que ho sol·liciten.
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Amb l'objecte de garantir el manteniment del pluralisme informatiu i audiovisual 
de les emissions radiofòniques a la Comunitat Valenciana, en els concursos per a ad-
judicar noves llicències de radiodifusió en freqüència modulada que corresponguen 
atorgar a la Generalitat, s'establiran limitacions per a evitar que un mateix grup de 
comunicació puga resultar adjudicatari amb un percentatge majoritari de les llicèn-
cies convocades.»

8. Es modifica la denominació del capítol I del títol VI i l'article 47 de la Llei 1/2006, 
de 19 d'abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que quedaran redactats en 
els termes següents:

«Capítol I.
Règim sancionador
Article 47.Potestat sancionadora
1. La potestat sancionadora regulada en aquesta llei es regirà per les disposicions 

previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, i en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic 
del sector públic.

2. Sense perjudici de les infraccions i les sancions previstes en aquesta llei, s'apli-
carà el règim sancionador bàsic previst en la Llei 7/2010, de 31 de març, general 
de la comunicació audiovisual, en els supòsits i dins de l'àmbit establits en la llei 
esmentada.»

9. Es modifica la disposició addicional única de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la 
Generalitat, del sector audiovisual, que quedarà redactada en els termes següents:

«Disposició addicional única
Totes les referències contingudes en aquesta llei a concessions administratives 

s'entendran referides a llicències administratives en virtut del que hi ha disposat en 
la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.»

Tercera. Societat de xarxes de comunicació per ones de la Generalitat
La societat mercantil prevista en la disposició addicional cinquena de la Llei 4/2017, 

de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat 
i Resposta a les Emergències, tindrà la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'ad-
ministració del Consell, els seus organismes públics i la resta de societats mercantils, 
fundacions i consorcis de la Generalitat, de conformitat amb el que hi ha previst l'arti-
cle 26.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.

Quarta. Majories per a la modificació d'aquesta llei
L'article 22 i les disposicions finals segona i tercera no requeriran per a la modifi-

cació la majoria de tres cinquenes parts de les Corts, en no ser matèries previstes en 
l'article 56.3 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana.
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Cinquena. Modificació de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del 
servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Gene-
ralitat

1. Es modifica l'article 18.1.d de la Llei 612016, de 15 de juliol, de la Generalitat, 
del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la 
Generalitat, que quedaria redactat de la manera següent:

«Article 18. Cessament o destitució dels membres del Consell Rector
1. Els consellers o conselleres cessaran en el seu càrrec per:
d) Separació aprovada per les Corts, a proposta del Consell Rector, per causa d'incom-

patibilitat sobrevinguda o per acord motivat d'aquest consell per incompliment o negli-
gència greu en l'exercici de les seues funcions. La formulació de la proposta pel Consell 
Rector requerirà una majoria de dos terços dels seus membres i exigirà la incoació d'un 
expedient amb procediment contradictori que trametrà a la comissió corresponent de 
les Corts, que podrà proposar el seu cessament al Ple de les Corts. La proposta de ces-
sament requerirà el vot favorable de tres cinquens del Ple de les Corts.»

2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 28 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Ge-
neralitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat 
de la Generalitat, que quedaria redactat de la manera següent:

«Article 28. Pautes generals de la producció de continguts audiovisuals
3. La corporació i les seues societats propiciaran la celebració de convenis específics 

de col·laboració amb els prestadors dels serveis de ràdio i televisió locals de la Comu-
nitat Valenciana, públics i privats que vulguen acollir-s'hi, per a aprofitar sinergies, reduir 
costos i oferir més continguts, serveis i qualitat als usuaris dels serveis audiovisuals a la 
Comunitat Valenciana. En aquest sentit, la corporació elaborarà un pla de col·laboració 
amb aquestes entitats que inclourà la programació pressupostària plurianual a destinar.»

3. Es modifica l'apartat 3 de l'article 36 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Ge-
neralitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat 
de la Generalitat, que quedaria redactat de la manera següent:

«Article 36. Principis pressupostaris
3. Com a garantia de la independència de la corporació, s'adoptaran les mesures i els 

compromisos pressupostaris plurianuals que doten a aquesta d'un model de finança-
ment ajustat, estable, suficient i viable per al compliment dels objectius establits en 
aquesta llei, i els costos del capítol I no podran superar un terç del total del pressupost.»

4. S'afegeixen dos apartats a l'article 47 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Ge-
neralitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat 
de la Generalitat, que quedaria redactat de la manera següent:

«Article 47. Control parlamentari
4. Quan se sol·licite una compareixença d'alguna de les persones que integren 

el Consell Rector o de la Direcció General per un dels grups parlamentaris, aquesta 
haurà de substanciar-se en termini màxim d'un mes dins del mateix període de ses-
sions en què s'haja sol·licitat.
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5. Els òrgans de la corporació i les seues societats a les quals les Corts requeris-
quen una resposta o una informació, no poden negar-se a facilitar-los-la, sempre 
que siga d'interès i estiga relacionada amb la funció de control que les Corts exer-
ceixen sobre la corporació i les seues societats. En el cas que facilitar la resposta o 
la informació requerida puga resultar perjudicial per als interessos de la corporació 
o les seues societats, aquest requeriment ha de substituir-se per una compareixença 
davant la comissió corresponent de les Corts.»

5. S'afegeix un punt 4 nou a l'article 49 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Ge-
neralitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat 
de la Generalitat, amb la redacció següent:

«4. Control intern de la gestió econòmica i financera
a) El control de la gestió econòmica i financera de la corporació correspondrà a la 

Intervenció General de la Generalitat en el termes que hi ha previstos en el títol VI de 
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions de la Comunitat Valenciana.

b) La corporació també haurà de regular en el seu reglament orgànic els mecanis-
mes propis de control intern de la gestió econòmica i financera de la seua activitat, el 
control del compliment de la legalitat de l'actuació econòmica i financera, el grau de 
compliment dels objectius, com també l'anàlisi del cost de funcionament i del rendi-
ment de les activitats i de les inversions que s'establisquen en la seua normativa, en 
el mandat marc i en el contracte programa.»

6. Es modifica l'apartat 3 de la disposició transitòria novena de la Llei 6/2016, 
de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió 
d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, que quedaria redactat de la 
manera següent:

«3. Per a la provisió definitiva de llocs de treball correspon a la direcció general 
proposar al Consell Rector el calendari i les condicions de provisió del conjunt dels 
llocs de treball necessaris per al funcionament de la corporació i les societats que de-
penguen d'ella mitjançant concurs oposició, que se celebrarà dins del termini màxim 
de tres anys des de l'aprovació de la present disposició. D'aquest concurs oposició 
formaran part, dins de la fase de valoració de mèrits, l'experiència en l'extinta RTVV, 
la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i les societats que en depenen 
o un altre ens audiovisual públic en un lloc de treball de característiques anàlogues al 
lloc de treball a ocupar. Les condicions de provisió en relació a la valoració de mèrits 
no podran suposar l'exclusió per complet de qui no compte amb algun d'aquests 
mèrits, d'acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 103.3 de la Constitució.»

Sisena. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana.
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ÍNDEX ANALÍTIC1

A

Acadèmia Valenciana de la Llengua, EACV- 20, 41, 44.5; RCV- 176
Acadèmics/iques, §8- 10 a 14

Cessament, §8- 13
Durada, §8- 11 
Elecció, §8- 11 i DT 1.a 
Igualtat, §8- 11
Inamovibilitat, §8- 13
Incompatibilitats, §8- 12 
Nomenament, §8- 11.3 i DT 2.a 
Nombre, §8- 10
Renovació, §8- 11
Requisits, §8- 10
Retribucions, §8- 14
Substitució, §8- 13
Presa de possessió, §8- 11.3
Tractament, §8- 23
Vacant, §8- 13.2
Vot particular, §8- 25.2

Competències, §8- 7 a 9 
Decisions obligatòries, §8- 5

Dictàmens, §8- 7, 8, 16.2 i 17.2
Termini, §8- 8;

Memòria, §8- 7, 16.2, 17.2, 19 i 21
Normativa lingüística, §8- 7

Publicitat, §8- 26;
Disposicions generals, §8- 1 a 6 
Funcionament
Sessions, §8- 24.2

Actes, §8- 21

1 RCV: Reglament de les Corts Valencianes

 EACV: Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana
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Acords, §8- 25.2 i 29
Assistència, §8- 27
Convocatòries, §8- 19
Ordre del dia, §8- 21
Quòrum, §8- 25.1 i 29
Règim ordinari, §8- 16.2
Votació, §8- 25.2

Funcions, §8- 3
Idioma valencià, §8- 3, 7, 4 i 10
Naturalesa, §8- 1 i 2 
Organització
Òrgans de govern, §8- 15 a 23

Junta de Govern, §8- 15, 28 i 29
Acords, §8- 29
Atribucions, §8- 17.2
Composició, §8- 17.1
Reunió, §8- 28
Vocals, §8- 17

Ple, §8- 15, 24 a 27
Acords, §8- 25
Assistència, §8- 27
Atribucions, §8- 16.2
Composició, §8- 16.1
Reunió, §8- 24

Presidència, §8- 15 i 18
Atribucions, §8- 19
Cessament, §8- 13
Durada, §8- 18
Elecció, §8- 18
Nomenament, §8- 18
Substitució, §8- 20

Secretaria, §8- 17
Atribucions, §8- 21
Substitució, §8- 22
Vacant, §8- 22

Vicepresidència, §8- 17 i 20 
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Òrgans de treball
Comissions, §8- 9.1, 16.2, 30 i 31
Seccions, §8- 9.1, 16.2, 30 i 31

Personal, §8- 21 i 32
Nomenament, §8- 19
Plantilla, §8- 16.2
Règim Jurídic, §8- 32
Principis d’actuació, §8- 4

Règim econòmic, §8- 33
Contractació administrativa, §8- 17.2
Pressupost, §8- 16.2, 17.2, 19, 33 i 34

Règim patrimonial, §8- 33 i 35
Reglament, §8- 16.2
Relacions externes, §8- 9.2 i 9.3
Seu, §8- 6

Acció exterior, EACV- 62
Consell §1- 16

Acords de cooperació, EACV- 59.2
Consell §1- 17
Corts Valencianes, RCV- 179
(Vegeu Relacions amb l’Estat i altres comunitat autònomes)

Administració autonòmica
Delegació de competències, §1- 63
Direccions generals, §1- 70
Organització, §1- 64 a 76
Principis generals, §1- 60 a 63
Secretaries autonòmiques, §1- 68
Serveis perifèrics, §1- 74 a 76
Subsecretaries, §1- 69
(Vegeu també Competències de la Generalitat; Conseller/a; Conselleria)
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Administració de Justícia
Competències de la Generalitat, EACV- 36.1 

Facultats, EACV- 36.11.a

Justícia gratuïta, EACV- 36.15.a 
Planta judicial, EACV- 36.2 
Provisió de mitjans, EACV- 36.14.a

Tribunal de les Aigües i consuetudinaris, EACV- 36.13.a 
Competències òrgans jurisdiccionals, EACV- 37
Consell de la Justícia, EACV- 33.3 
Dret civil foral valencià, EACV- 37.2 
Dret de gràcia, EACV- 35.2
Jurat, EACV- 36.2
Ministeri Fiscal, EACV- 35.2; §3, 19; §4, 25 i 29; §9, 45; §16, 5, 16 i 22
Policia Judicial, EACV- 55.4
Provisió de vacants, EACV- 35.1
Tribunal Superior de Justícia, EACV- 33, y 34; §1, 77 y 78; §4, 6 y 25; §16, 22

Administració local 
Àrees metropolitanes, EACV- 65.3
Autonomia, EACV- 63.1
Comarques, EACV- 65
Comissió Mixta Generalitat/FVMP, EACV- 64.4
Consultes populars, EACV- 50.8; §1- 12
Corporacions locals, §4- 17, 25, 74, §6- 7.2, 8, 17; §7- 1, 9, 10, 11; §12- 7; 
10, 29, 30; §13- 9; §16- 1.2, 3, 5
Delegació de competències, EACV- 64.2; §1- 17
Diputacions provincials, EACV- 66; §1- 16 i 17; §13- 9; §15- DA 2.a

Federació Valenciana de Municipis i Províncies, §6- 8.3; §15- DA 2.a

Fiscalització, §3- 2, 5, 10, 11, 15
Fons cooperació municipal, EACV- 64.3
Ingressos, EACV- 70

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana

Àmbit d’actuació, §16- 3
Col·laboració, §16- 5
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Comptabilitat, §16- 30
Contractació, §16- DA
Dictàmens, §16- 24
Direcció, §16- 26

Cessament, §16- 28
Elecció, §16- 26.4 i 5
Estatut personal, §16- 26.1
Incompatibilitats, §16- 27
Mandat, §16- 26.2
Nomenament, §16- 26.6
Requisits, §16- 26.3

Fins, §16- 4
Funcions, §16- 4, 5
Independència, §16- 1, 26.1
Informes, §16- 16, 21
Investigació (procediment), §16- 6 a 16

Agents de l’autoritat (consideració), §16- 6.3, 26
Deures

Col·laboració, §16- 7
Comunicació, §16- 11.3
Confidencialitat, §16- 8, 14
Incompliment, §16- 7, 8
Protecció de dades, §16- 9
Secret, §16- 8, 10.3, 29

Denunciant, §16- 14
Durada, §16- 13
Finalització, §16- 16
Garanties, §16- 10
Iniciació, §16- 11 i 12
Mesures cautelars, §16- 15
Potestats, §16- 6
Silenci, §16- 14

Memòria anual, §16- 22, 30
Naturalesa jurídica, §16- 1
Objecte, §16- 1
Personal, §16- 29
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Pressupost, §16- 30
Recomanacions, §16- 16, 24
Règim disciplinari, §16- 20
Règim jurídic, §16- 2
Règim sancionador, §16- 16 a 21

Responsabilitat, §16- 17
Infraccions, §16- 16, 18
Procediment sancionador, §16- 16, 21
Sancions, §16- 19

Reglament, §16- 10, 29, DT 1.a

Relacions amb les Corts, §16- 4, 5, 11, 22, 23, 26, 28, 29, DT 1.a

Rendició de comptes, §16- 25

Alacant, EACV- 2 i 4; §4- 3; §8- 35, 36; §13- 3

B

Bandera
(Vegeu Símbols de la Comunitat Valenciana)

Bon govern
(Vegeu Transparència)

C

Castelló, EACV- 2 i 4; §8- 35, 36

Castelló de la Plana, §6- 3; §8- 3; §13- 3

Comitè Econòmic i Social, EACV- 20.3, 42 i 44.5 
Composició, §6- 6 i 7
Funcionament

Acords i deliberacions, §6- 21
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Assistència, §6- 22
Contractació administrativa, §6- 29
Dictàmens i recomanacions, §6- 23
Quòrum, §6- 21
Termini d’emissió d’informes, §6- 24

Funcions i àmbit, §6- 4 a 6
Membres

Designació, §6- 8, DT 1
Incompatibilitats, §6- 11
Mandat, §6- 10
Pèrdua de la condició , §6- 12 
Vacants, §6- 13

Mitjans, §6- 26
Objecte i naturalesa jurídica, §6- 1 i 2 
Òrgans de govern

Col·legiats i unipersonals, §6- 14
Comissions de treball, §6- 17
Junta directiva, §6- 16
Ple, §6- 15
Presidència, §6- 18
Secretaria, §6- 20
Vicepresidències, §6- 19

Patrimoni, §6- 27
Pressupost, §6- 28
Règim de personal, §6- 29
Reglament, §6- 25, DT 3

Competències de la Generalitat, EACV- 49 a 60 i DA 2.a 
Abocaments, EACV- 51.1.6
Aeroports, EACV- 51.2
Agricultura, EACV- 49.3.1, 3 i 4
Aigües, EACV- 49.1.16
Artesania, EACV- 49.1.18
Assegurances, EACV- 50.4
Assistència social, EACV- 49.24
Associacions, EACV- 51.1.8
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Banca, EACV- 50.4
Biblioteques, EACV- 49.1.6 i 51.1.5
Cadastre, EACV- 51.3
Caça, EACV- 49.1.17
Caixes d’estalvi, EACV- 49.1.34
Cambres oficials, EACV- 49.1.33
Carreteres, EACV- 49.1.14
Col·legis professionals, EACV- 49.1.22
Comerç, EACV- 49.1.35
Competències implícites, EACV- 46
Consumidors i usuaris, EACV- 49.1.35
Contractes, EACV- 50.2; §15- 20
Contrast de metalls, EACV- 51.3
Cooperatives, EACV- 49.1.21
Cultura, EACV- 49.1.4
Denominacions d’origen, EACV- 49.3.15
Dona, EACV- 49.1.26
Dret civil foral valencià, EACV- 49.1.2 i DT 3.a 
Educació, EACV- 53
Empreses públiques, EACV- 79.2 i 3 
Ensenyaments nàutics, EACV- 49.36 i 7 
Espectacles, EACV- 49.1.30
Esport, EACV- 49.1.28
Estadística, EACV- 49.1.32
Expropiació forçosa, EACV- 50.2
Farmàcies, EACV- 49.1.19 i 54.3
Fires internacionals, EACV- 51.1.4
Funció pública, EACV- 50.1
Fundacions, EACV- 49.1.23
Habitatge, EACV- 49.1.9 i 49.3.12
Higiene, EACV- 49.1.11
Indústria, EACV- 52.1.2 i 3
Instal·lacions radioactives, EACV- 49.3.11
Institucions de crèdit, EACV- 49.1.34 i 78
Investigació, EACV- 49.1.7, 52.2 i 79.1
Joc, EACV- 49.1.31
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Joventut, EACV- 49.1.25
Justícia, EACV- 36.1 i 49.1.36
Lleis de transferència o delegació, EACV- 60.2 
Lleis marc i de bases, EACV- 60.1
Medi ambient, EACV- 50.6
Mines, EACV- 50.5
Monts, EACV- 49.1.10
Museus, EACV- 51.1.5
Notaris, EACV- 58
Notaris i registradors, EACV- 58
Noves tecnologies, EACV- 49.3.16
Obres públiques, EACV- 49.1.13
Ocupació, EACV- 49.38a i 79.1
Organització d’institucions, EACV- 49.1.1
Patrimoni històric, EACV- 49.1.5
Pesca, EACV- 49.1.17 i 50.7
Pesos i mesures, EACV- 51.1.3
Policia autònoma, EACV- 55
Ports, EACV- 51.2
Procediments administratius, EACV- 49.1.3
Productes farmacèutics, EACV- 54.3
Propietat intel·lectual i industrial, EACV- 51.1.2 
Protecció civil, EACV- 49.3.14
Publicitat, EACV- 49.1.29
Radiodifusió, EACV- 56
Ramaderia, EACV- 49.3.23
Règim local, EACV- 49.1.8
Registradors, EACV- 58
Relacions laborals, EACV- 51.1.1
Salvament marítim, EACV- 51.1.6
Sanitat, EACV- 54
Sector públic, EACV- 52.1.4 i 79
Seguretat social, EACV- 54.2
Serveis socials, EACV- 49.1.24
Sol·licitud de transferència o delegació, EACV- 60.3 
Televisió, EACV- 56
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(Vegeu també Mitjans de comunicació)
Transports, EACV- 49.1.15
Turisme, EACV- 49.1.12
Urbanisme, EACV- 49.1.9; §15- 24
Vies pecuàries, EACV- 49.1.10

Comunitat Valenciana, EACV- 1 
Condició política de valencià, EACV- 3 

Idiomes oficials, EACV- 6
Símbols, EACV- 4
Territori, EACV- 2

Consell, EACV- 20 i 29 a 32
Acció exterior, EACV- 62; §1- 16
Actuacions davant el Tribunal Constitucional, EACV- 32; §1- 20; §7- 10
Atribucions, EACV- 29.1; §1- 13 a 21
Banc especial, RCV- 57.2
Comissió de secretaris/àries autonòmics/iques i subsecretaris/àries, §1- 26 
Comissions, RCV- 40.4, 44.1, 165 i 171
Comissions delegades, §1- 24

Ordres de les comissions delegades, §1- 32 
Comissions interdepartamentals, §1- 25
Composició, EACV- 29; §1- 14 i 15
Comunicacions, RCV- 168 i 169
Conflictes d’atribucions, §1- 12, 28; §7- 10
Conflictes de competència, RCV- 175; §1- 20; §7- 10
Conformitat a l’augment dels crèdits, RCV- 118 i 136 
Control de la legislació delegada, RCV- 140; §1- 18
Control de les diputacions, EACV- 66.5; §1- 16
Convenis amb comunitats autònomes, EACV- 59; §1- 17; §7- 10; RCV- 183
Decret del Consell, §1- 32 i 33
Decret llei, EACV- 44.3; RCV- 141; §1- 58
Funcionament, §1- 22 a 26
Impuls i control de l’acció de govern, §1- 50 a 52
Iniciativa legislativa, EACV- 26.1; RCV- 114 i 115; §1- 42; §15- 59, 60
Legislació delegada, EACV- 44.3; RCV- 140; §1- 18, 42.7, 53 a 57; §7- 10
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Membres, EACV- 29.2; §1- 14 i 15
Moció de censura, EACV- 28; RCV- 149 a 151; §1- 47 a 50
Ordre del dia, RCV- 66.3 i 67.1
Participació en la Junta de Síndics, RCV- 39.2
Petició a la Diputació Permanent, RCV- 59.1 
Petició de procediment d’urgència, RCV- 93.1
Potestat reglamentària, EACV- 29.1 i 4; §1- 31 a 40 i 43; §7- 10; §15- 59, 60
Preguntes i interpel·lacions, RCV- 152 i 156 a 161; §1- 45
Pressuposts de la Generalitat, EACV- 76.1; RCV- 134 a 136; §1- 18 i 28; 
§6- 4; §7- 10; §15- 17.2; 
Projecte de llei, EACV- 26.1; RCV- 115 a 127 i 131; §1- 42; §7- 10
Qüestió de confiança EACV- 30; RCV- 146 a 148; §1- 51 i 52
Relacions amb les Corts Valencianes, EACV- 22.k; §1- 44 a 59
Responsabilitat, EACV- 22.d, 30 i 31, RCV- 146-151
Responsabilitat patrimonial, EACV- 50; §1- 79
Responsabilitat penal i civil, EACV- 31; §1- 77 i 78
Responsabilitat política, EACV 22.d, 30; §1- 46-52
Seu, EACV- 29.3
Tributs, EACV- 73.1
(Vegeu també Administració autonòmica; Conselleria; Conseller/a; Corts 
Valencianes)

Consell Audiovisual, EACV- 56.3, §14- DA 7a
Col·laboració amb altres institucions, §18- 17 i 24
Comité Consultiu, §18- 22
Composició, §18- 6 i 7

Igualtat, §18- 8.6
Contractació administrativa, §18- 18
Finalitat, §18- 1 a 3
Funcionament

Acords, §18- 12
Quòrum, §18- 12.4
Reunions, §18- 12

Funcions, §18- 5 i 6; §14- 11, 13, 14 i 48
Membres

Designació, §18- 8
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Incompatibilitats, §18- 11
Mandat, §18- 9
Pèrdua de la condició , §18- 10 
Vacants, §18- 9.2

Objecte i naturalesa jurídica, §14- DA 7.a; §18- 1 a 3
Òrgans 

Ple, §18- 8 i 12
Presidència, §18- 8 i 13
Secretaria General, §18- 8.8 i 15
Vicepresidència, §18- 14

Patrimoni, §18- 18
Pressupost, §18- 20, 21 i DA 1.a

Principis d’actuació, §18- 1 a 4
Règim de personal, §18- 18 i DT 2.a

Reglament, §18- 16
Relacions amb les Corts Valencianes, §18- 23

Consell Jurídic Consultiu, EACV- 20.3, 43 i 44.5; RCV- 181
Autonomia, §7- 1.2
Competències, §7- 9 a 12 i DA 2.a; §1- 43.1.f
Composició, §7- 3 a 8
Consellers i conselleres, §7- 3 a 8

Abstenció, , §7- 6.3
Cessament, §7- 7
Compareixença en les Corts, §7- 6.1
Durada, §7- 3.2 i 3.3
Electes, §7- 3, 4 i 6; 
Inamovibilitat, §7- 7
Incompatibilitats, §7- 6
Nats, §7- 3; §2- 4 i DF 1.a

Nomenament, §7- 6
Presa de possessió, §7- 6

Consulta, §7- 1 i 2
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Dictamen, §7- 2, 9, 10, 11 i DA 2.a

Aspectes generals, §7- 2
Caràcter

Facultatiu, §7- 2.2, 11 i DA 2.a

No vinculant, §7- 2.3
Preceptiu, §7- 2.2, 10 i 11

Termini, §7- 14 i 15.1
Sol·licitud, §7- 9, 11 i DA 2.a

Presa en consideració, §7- 2.5
Vot particular, §7- 13.3

Disposicions generals, §7- 1 a 2
Funcionament, §7- 6.2 i 13 a 15 

Acords, §7- 13
Deliberacions, §7- 6.2 i 13.1
Quòrum, §7- 3.3 i 13.1
Secret, §7- 6.2
Votació, §7- 13.2

Memòria, §7- 1.3
Personal, §7- 16 a 18 i DA 1.a

Lletrades i lletrats, §7- 18 
Presidència

Cessament, §7- 7.1
Elecció, §7- 4
Funcions, §7- 5
Obligacions, §7- 6.2
Substitució, §7- 4
Tractament, §7- 5 

Reglament, §7- 10 i DF 1.a 
Secretaria General, §7- 3 i 8

Consell Valencià de Cultura, EACV- 20.3, 40, 44.5 i DA 3.a: RCV- 178
Funcionament, §5- 21 a 25
Funcions, §5- 3 a 6 
Membres

Condicions, §5- 9 a 10
Nomenament, §5- 7 i 8
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Pèrdua, §5- 11
Vacant, §5- 12

Objecte, EACV- 20.3, 40, 44.5 i DA 3.a; §5- 1 i 2
Organització, §5- 13

Comissió de Govern, §5- 16 i 17
Consell en Ple, §5- 14 i 15
Presidència, §5- 18 i 19
Secretaria, §5- 20
Vicepresidència, §5- 20

Personal, §5- 26
Règim econòmic, §5- 27

Conseller/a
Assistència a comissions, RCV- 40.4 i 44.1 
Banc especial en el saló de sessions, RCV- 56 
Cessament, §1- 29.2
Compareixences, RCV- 44.1 i 172; §1- 45
Control, §1- 45
Funcions, §1- 28
Intervenció en els debats, RCV- 68.5, 115.2, 164 i 169.6
Nomenament, EACV- 29.2; §1- 12
Ordre de participació en votacions, RCV- 85 
Prerrogatives i incompatibilitats, §1- 30
Responsabilitat, §1- 46 i 77 
(Vegeu Consell, Corts Valencianes)

Conselleria
Estructura, §1- 64 a 73
Ordres de conselleria, §1- 32.4
Organització territorial, §1- 74 a 76
Reglament orgànic, §1- 64 
(Vegeu Administració autonòmica)

Consultes populars, EACV- 28.5 i 50.8
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Convenis de col·laboració, EACV- 59; §7- 10; §15- 21
Corts Valencianes, RCV- 183
(Vegeu Relacions amb l’Estat i amb altres comunitats autònomes)

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, §14- 4
Contractació, §14- 41 i 42
Contracte programa, §14- 6, 44, 45, 51 i DA 6.a; §15- 21
Control

Comptabilitat i auditoria, §14- 51
Consell Audiovisual, §14- 48
Economicofinancer, §14- 49
Parlamentari, §14- 47
Sindicatura de Comptes, §14- 50

Convenis de col·laboració §14- 9
Estatuts socials, §14- 8
Estructura, §14- 8
Mandat Marc, §14- 6 i DA 5.a

Naturalesa jurídica, §14- 7
Òrgans, §14- 10

Compareixences davant les Corts, §14- 11.2, 14.1, 22.2
Consell d’Informatius, §14- 24
Consell de la Ciutadania, §14- 10, 20 i DA 2.a

Composició, §14- 20
Estatut personal, §14- 20.9
Funcions, §14- 20.8
Incompatibilitats, §14- 20.5
Mandat, §14- 20.6
Secretaria, §14- 21

Consell Rector, §14- 10 i 13
Cessament, §14- 11 i 18
Composició, §14- 13
Elecció, §14- 14 i DT 6.a

Estatut personal, §14- 15
Funcionament, §14- 17
Funcions, §14- 16
Incompatibilitat, §14- 13.4 i 15
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Mandat, §14- 14
Nomenament, §14- 14.3
Reglament, §14- 17.3, DA 1.a

Secretaria, §14- 19
Direcció General
(també Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comuni-
tat Valenciana [SAMC])

Cessament, §14- 24
Elecció, §14- 22.2
Estatut personal, §14- 22.4
Funcions, §14- 23
Mandat, §14- 22.3
Substitució, §14- 22.5

Presidència, §14- 11
Cessament, §14- 11 i 18
Elecció, §14- 11
Funcions, §14- 11 i 12

Vicepresidència, §14- 11
Patrimoni, §14- 40
Personal, §14- 46 i DT 9.a

Pluralisme, §14- 31
Producció i programació, §14- 26 a 35 i DT 7.a

Règim econòmic, §14- 36 a 39, DA 4.a i DA 8.a

Règim jurídic, §14- 7
(Vegeu Mitjans de comunicació social)

Corts Valencianes, EACV-20 i 21 a 26
Actuacions davant el Tribunal Constitucional, §7- DA 2.a

Compareixences abans del nomenament, §4- 4; §7- 6.1; §16- 26.4
Transparència, §15- DA 4.a

D

Decret legislatiu, EACV- 44.3; RCV- 140
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Decret llei, EACV- 44.3; RCV- 141

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Acord comissió mixta, EACV- DT 1.a.2 
Pla de Govern, §15- 57

Diputats/ades de les Corts Valencianes
Atribució d’escons, §9- 12
Causa d’inelegibilitat, §9- 3, 4 i 5
Cessament, §9- 6.4
Distribució per províncies, RCV- 8; §9- 11
Elecció, EACV- 23.1; §9- 1
Examen i control d’incompatibilitats, RCV- 21 i 22; §9- 6
Nombre de diputats/ades, EACV- 23.1, §1- 59; §9- 11 i 14 
Proclamació de diputats electes, §9- 36 
Requisits d’elegibilitat, §9- 3 a 6
Retribucions, RCV- 13; §9- 8
Vacants, §9- 13

Dret d’accés, §14- 31 i DA 3.a; §15- 26, 47, DA 1.a i DA 4.a

E

Eleccions
(Vegeu Procediment electoral)

Emblema
(Vegeu Símbols de la Comunitat Valenciana)

Estatut d’Autonomia
Norma institucional bàsica, EACV- 1.2 
Reforma, EACV- 81 i DT 5.a; RCV- 133; §1- 18; §7- 10
(Vegeu Competències de la Generalitat; Corts Valencianes)
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Estendard
(Vegeu Símbols de la Comunitat Valenciana)

Expresidents/tes de la Generalitat
Consideració i tractament, §2- 1 i 2
Membres nats/tes del Consell Jurídic Consultiu, §2- 4; §7- 3 i 7.
Oficina de suport, §3- 3

F

Furs, EACV- 7

G

Generalitat
Institucions, EACV- 20
Potestats i privilegis, EACV- 48
Seu, EACV- 5

H

Himne oficial
(Vegeu Símbols de la Comunitat Valenciana)

I

Idiomes oficials
Principis generals, EACV- 6
Ús, §10- 9; §12- 4, 5 i 7
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Iniciativa legislativa popular EACV- 26.2; RCV- 114 i 130
Admissió de la iniciativa, §10- 6 
Audiència a la comissió promotora, §10- 16
Bestreta, §10- 19
Causes d’inadmissió, §10- 6.2
Comissió promotora, §10- 5
Compensació de despeses, §10- 18 a 21 
Criteri del Consell, §10- 15
Dictamen del Consell Jurídic Consultiu, §7- 11
Fedataris/àries especials, §10- 10
Iniciació, §10- 5
Legitimació activa, §10- 2
Matèries excloses, §10- 4
No caducitat en cas de dissolució de Corts Valencianes, §10- 17; RCV- 
190.2
Objecte, §10- 1 
Publicació i inclusió en l’ordre del dia, §10- 14 i 15
Recursos, §10- 7
Signatures

Autenticació de signatures, §10- 10 
Certificats del cens electoral, §10- 11
Comprovació i recompte de signatures, §10- 12 i 13
Plecs de recollida de signatures, §10- 9 
Signatura electrònica, §10- 9
Termini de recollida de signatures, §10- 8 
Tramesa de plecs a la Junta Electoral, §10- 12 

Tràmit d’esmena, §10- 6
Tramitació parlamentària, RCV- 130, §10- 14 a 17

J

Junta Electoral de la Comunitat Valenciana
(Vegeu Procediment electoral; Iniciativa Legislativa Popular)



LLEIS POLÍTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Índex Analític

394

L

Les Corts
(Vegeu Corts Valencianes)

Lleis autonòmiques 
Control, §1- 47 
Decret llei, §1- 44.4
Eficàcia territorial, §1- 72
Iniciativa legislativa, EACV- 26.2; RCV- 114; §1- 18; §10- 5
Legislació delegada, EACV- 44.3; RCV- 130; §1- 59 a 63; 
Llei de la Generalitat, EACV- 44.1
Lleis de desenvolupament institucional, EACV- 44.5 
Prelació de normes, EACV- 45
Principis generals, EACV- 8, 26 a 30
Publicació, EACV- 25.5
Règim jurídic, EACV- 44 a 48 
(Vegeu Corts Valencianes)

Lleis de la Generalitat, EACV- 25.5
Normes, disposicions i actes, EACV- 29.4

Lleis marc i de bases, EACV- 60.1

Lleis orgàniques de transferència o delegació, EACV- 60.2

Llengües oficials
(Vegeu també Idiomes oficials, Territori castellanoparlant; Territori valenciano-
parlant; Valencià)
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M

Mitjans de comunicació social, EACV- 56.2; §4- 81; §16- 25
Distribució d’espais electorals, §9- 20; §9- 31 a 32
Ús del valencià, §12- 1, 25 a 26;
(Vegeu Servei Públic audiovisual i Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació)

Moció de censura EACV- 28; RCV- 145 a 147 (Vegeu Corts Valencianes; 
Consell)

P

Patrimoni, EACV- 71

Participació, EACV- 1.3, 9, 10, 13, 54, 70, 80; §15- DF 1.a

Policia Autònoma, EACV- 55

Procediment electoral, EACV- 23 i 24
Acta d’escrutini, §9- 36
Administració electoral, §9- 15 a 25

Apoderats/ades, §9- 23 i 24
Interventors/res, §9- 25
Junta Electoral Central, §9- 18 i 31
Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, §9- 16 a 20 i DT 2.a 

Competències, §9- 20, 21, 26, 27, 31, 36, 39 i 43 a 45
Composició, §9- 16 a 19
Constitució, §9- 17
Designació vocals, §9- 17
Deure de col·laboració, §9- 19
Estatut dels membres, §9- 18 
Mitjans personals i materials, §9- 19 
Nomenament de membres, §9- 17
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Seu, §9- 16
Substitució de membres, §9- 17 i 18 

Juntes electorals
Disposicions generals, §9- 15 i 19
Juntes electorals de zona, §9- 15 i 19
Juntes electorals provincials, §9- 19 a 21, 26 a 29, 31, 33, 36 a 39, 
42 i 43
Representants de les candidatures, §9- 21 i 22

Campanya electoral, §9- 30 a 36
Disposicions generals, §9- 30
Distribució d’espais publicitaris, §9- 31 i 32
Durada, §9- 14
Paperetes i sobres electorals, §9- 33 a 35 
Proclamació de diputats/ades electes, §9- 36 

Cens electoral, §9- 2, 5, 16, 26, 27 i 35
Circumscripció, EACV- 24
Convocatòria d’eleccions, EACV- 23.4; §1- 56; §9- 14

Dia de votació, §9- 14
Despeses i subvencions electorals, §9- 37 a 45

Adjudicació de subvencions i control de la comptabilitat electoral, §9- 
43 a 45 
Administradors/es

De candidatura, §9- 37 a 39
Generals, §9- 37 a 39, 43 i 44 

Límits de despeses electorals, §9- 40
Sindicatura de Comptes, §3- 2; §9- 44 i 45
Subvenció pública de despeses electorals, §9- 41 i 42 

Bestretes, §9- 42 i DT 4.a

Regles, §9- 41
Dret de sufragi, §9- 2 a 9 

Actiu
Requisits, §9- 2
Vot per correspondència, §9- 35

Passiu, §9- 3
Causes d’inelegibilitat, §9- 3 a 5
Compatibilitats, §9- 7 a 9
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Incompatibilitats, §9- 4, 6 a 9 i DT 3.a

Requisits, §9- 3
Escons, EACV- 23.1
Escrutini resultats, §9- 26 
Funcionaris/àries 

Gratificacions, §9- DA 2.a

Infraccions i sancions electorals, §9- 46 
Llei electoral, EACV- 24
Meses electorals, §9- 15 i 35
Presentació de candidatures, §9- 26 a 28
Proclamació de candidats/tes, §9- 29 
Proclamació de diputats/ades electes, §9- 36
Règim electoral general, §9- 2, 4, 6, 19, 24, 25, 33 a 36, 43 i DF 1.a

Sistema electoral, §9- 10 a 13 
Atribució d’escons

Regles, §9- 12
Vacants, §9- 13

Circumscripció electoral, §9- 10 
Distribució per províncies, §9- 11
Nombre, EACV- 23.1; §1- 59; §9- 11 i 14

Sufragi, EACV- 23.1
Tribunal Superior de Justícia, §9- DT 1.a 

Procediment legislatiu (Vegeu Corts Valencianes)

Procediment normatiu
Avaluació d’impacte en protecció de dades, §15- 9
Avaluació d’impacte i resultat de les normes, §15- 62
Bona regulació, §15- 59
Impacte normatiu, §15- 61
Informes o dictàmens, §5- 5, 6; §6- 4, 23; §7- 10; §8- 8
Iniciativa legislativa, EACV- 26.1; RCV- 114 i 115; §1- 42, 48; §15- 59, 60
Legislació delegada, EACV- 44.3; RCV- 140; §1- 18, 42.7, 53 a 57; §7- 10
Pla anual normatiu, §15- 62
Potestat reglamentària, EACV- 29.1 i 4; §1- 31 a 40 i 43; §7- 10; §15- 59, 60
Projecte de llei, EACV- 26.1; RCV- 115 a 127 i 131; §1- 42; §7- 10
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Publicació, EACV- 25.5  
Simplificació normativa, §15- 59, 60

Q

Qüestió de confiança
(Vegeu també Corts Valencianes; Consell) 

R

Règim jurídic, EACV- 44 a 48

Relacions amb l’Estat i amb altres comunitats autònomes, EACV- 59 i 
60; §1- 10, 17, 20, 63; §7- 10

S

Senadors/res, EACV- 22
Cessament, §11- 14
Compareixences, §11- 15
Designació, EACV- 22; RCV- 176; §11- 9 a 12
Mandat, §11- 13
Nombre, §11- 2
Proposta, §11- 3
Requisits, §11- 4

Servei Públic audiovisual
Contingut, §14- 3, 27, 28, 30
Instruments, §14- 4
Naturalesa, §14- 2
Objecte, §14- 1
(Vegeu també Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació)
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Símbols de la Comunitat Valenciana, EACV- 4 
Administracions locals, §13- 9
Bandera, §13- 2

Correcció d’infraccions, §13- 14 
Utilització, §13- 8 a 10 i 13

Corts Valencianes, §13- 12 i DA 1.a

Emblema, §13- 6
Utilització, §13- 16 i 17

Estendard, §13- 7
Utilització, §13- 12 i 13

Himne oficial, §13- 3 a 5 i DA 3.a 
Ultratges i ofenses, §13- 15

Síndic de Greuges, EACV- 20.3, 38 i 44.5
Adjunt i adjunta, §4- 12

Cessament, §4- 15
Elecció, §4- 13
Incompatibilitats, §4- 16
Nomenament, §4- 14
Prerrogatives, §4- 16
Suspensió de funcions, §4- 15

Codi de bon govern, §4- 7
Compareixences davant les Corts, §4- 4, 15, 39.3.a, 53, 57, 61, 63, 64
Compensació de despeses, §4- 36
Concepte, §4- 1
Funcions, EACV- 38; §4- 17 a 47

Actuació preferent, §4- 19
Actuacions davant el Tribunal Constitucional, §4- 48 a 50
Àmbits exclosos, §4- 18
Conciliació, §4- 46
Documentació reservada, §4- 43 a 45
Incompliment de resolucions, §4- 41
Investigació, §4- 17
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Obligació de col·laboració, §4- 37 a 39
Procediment d’investigació, §4- 22 a 36

Finalització del procediment, §4- 33 a 36
Informe anual, §4- 51 a 54
Informes especials, §4- 55 a 58
Informes extraordinaris, §4- 59 a 61
Junta de Coordinació i Règim Interior, §4- 86 i 87 
Naturalesa jurídica, §4- 2
Objecte, §4- 1
Promoció, §4- 77 a 81
Règim de personal, §4- 92 a 96
Règim econòmic, §4- 37 a 38; §4- 88 a 91
Reglament, §4- 82 a 84
Relacions amb altres institucions, §4- 65 a 76
Relacions amb les Corts Valencianes, §4- 63 a 64
Síndic de Greuges (persona titular)

Cessament, §4- 8
Elecció, §4- 4; RCV- 177 i 182
Incompatibilitats, §4- 11 
Mandat, §4- 6
Nomenament, §4- 5 
Prerrogatives, §4- 10
Suspensió de funcions, §4- 9

Secretaria General, §4- 85
Seu, §4- 3
Transparència, §4- 68
(Vegeu també Corts Valencianes)

Sindicatura de Comptes, EACV- 20.3, 39 i 44.5 
Administracions locals, §3- 10
Àmbit d’aplicació en el sector públic, §3- 2
Col·laboració, §3- 4.2; , §3- 12
Compte general de la Generalitat, §3- 9
Concepte, §3- 1
Confidencialitat, §3- 8
Control de la comptabilitat electoral, , §3- 2.4; §9- 44 i 45 
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Corts Valencianes, §3- 4, 11, 12, 13, 14, 15, 31
Elecció, RCV- 179 i 182; §3- 23 bis, 24 i 25
Funcions, §3- 6

Assessorament, §3- 14
Fiscalització, §3- 2, 7, 9, 10; §4- 91

Iniciativa, §3- 15
Tramitació, §3- 16

Jurisdiccional, §3- 5
Independència, §3- 3
Inelegibilitats i incompatibilitats, §3- 25
Memòria anual, §3- 13, 19
Multes, §3- 11
Obstrucció i conflictes, §3- 11
Òrgans, §3- 17

Consell, §3- 19, 20
Secretaria general, §3- 23; 
Síndic/ca major, §3- 18, 24 
Síndics/iques, §3- 21, 23 bis, 25, 27 i 28
Vacants, §3- 26

Persones físiques, §3- 4
Prerrogatives, §3- 11
Pressupost, §3- 31
Principis d’actuació, §3- 8
Règim de personal, §3- 33

Auditors/res, §3- 22, 29, 33
Tècnics/iques d’auditoria, §3- 30 i 33

Reglament, §3- DA
Relacions amb tercers, §3- 4
Tribunal de Comptes, §3- 5, 9 i 19

T

Territori castellanoparlant
Municipi, §12- 36
(Vegeu també Llengües oficials; Territori valencianoparlant; Valencià)
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Territori valencianoparlant
Municipi, §12- 35
(Vegeu també Llengües oficials; Territori castellanoparlant; Valencià)

Transparència, §12- 36; §15
Administració local, §15- 3, 6, 10, 75 i DA 2.a 
Alt càrrec, §15- 6, 15, 17, 54, 56, 66, 67, 68 71, 75 i 76
Àmbit d’aplicació, §15- 3
Arxius públics, §15- 8
Avaluació, §15- 2.12, 2.15

Avaluació de compliment d'obligacions, §15- DA 6.a

Avaluació d’impacte i resultat de les normes, §15- 62
Avaluació d’impacte en protecció de dades, §15- 9
Avaluació de plans i programes, §15- 64
Avaluació de polítiques i serveis, §15- 63

Bon govern, §15- 2.14, 54
Bona regulació, §15- 59
Codis ètics i de conducta, §15- 55
Comissió Interdepartamental de Transparència, §15- 44
Corts Valencianes, §15- 3, 48.11, 49, 57.4, DA 4.a

Consell Valencià de Transparència
Naturalesa, §15- 47
Funcions, §15- 13, 48, DA 1.a

Col·laboració, §15- 52
Composició, §15- 49

Cessament, §15- 49.6
Designació, §15- 49.2
Estatut personal, §15- 49.5
Mandat, §15- 49.3, DT 1.a

Presència equilibrada, §15- 49.1
Presidència, §15- 49.4
Vacants, §15- 49.3

Organització, §15- 50
Pressupost, §15- 53, DA 7.a

Dades obertes, §15- 40 a 43
Dret d’accés, §15- 27-39
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Límits, §15- 28 i 29
Mediació, §15- 39
Naturalesa, §15- 27
Procediment, §15- 30 a 36
Reclamacions, §15- 38
Règims especials, §15- DA 1.a

Impacte normatiu, §15- 61
Institucions estatutàries, §4- 68; §15- 3, DA 4a 41
Integritat pública, §15- 2.13, 56; §16- 4, 8
Neutralitat tecnològica, §15- 2.11
Objecte, §15- 1
Obligacions, §15- 4, 5
Organització de la Generalitat, §15- 45
Participació, §15- DF 1.a

Pla de formació, §15- DA 5.a

Pla de Govern, §15- 57, DT 3.a

Planificació, §15- 46
Planificació de polítiques i serveis, §15- 63
Planificació estratègica, §15- 46
Planificació normativa, §15- 62

Portal de transparència, §15- 12
Principis generals, §15- 2
Protecció de dades, §15- 9
Publicitat activa, §15- 4.1, 10 a 26

Control, §15- 13
Criteris, §15- 11
Informació, §15- 14 a 26
Obligacions, §15- 10

Rendició de comptes, §15- 2.12, 
Reutilització, §15- 2.6, 41
Sancions, §15- 65 a 76
Simplificació normativa, §15- 59, 60
Subjectes obligats, §15- 3 i 4
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V

Valencià, EACV- 6 i 9.2 
Discriminació, §12- 4 a 5
Educació permanent d’adults, §12- 21
Ensenyament, §12- 1, 2, 18 i 19
Ensenyament especialitzat, §12- 22
Excepcions, §12- 24
Foment, §12- 27 a 34 i 37 
Normativa, §8- 3, 7, 8 i 26
Mitjans de comunicació, §12- 25 i 26; §14- 5, 29, 33 i 35; §18- 4 i 5
No-discriminació, §12- 20
Professorat, §12- 23
Protecció, §12- 6
Ús, §12- 3
Ús normal, §12- 17
Ús oficial, §12- 7 a 16
(Vegeu també Idiomes oficials; Llengües oficials; Territori castellanoparlant; 
Territori valencianoparlant)

València, EACV- 2 i 4; §1- 5; §8- 6, 35, 36; §12- 35; §13- 3

Valenciana (Condició política), EACV-3; §7- 6, 7; §8- 10, 13; §9- 2; §10- 10; 
§11- 4; §12- 35


