PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
NORMATIVA
General:
-Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la

Comunitat Valenciana (Text consolidat)

-Reglament de les Corts (Edició demaig 2019)

Econòmico-financer
-Acord 2894/IX, de 8 d'octubre de 2018, de la Mesa de les Corts
Valencianes, sobre actualització de les Normes reguladores de la
fiscalització de les despeses que hagen de finançar-se amb càrrec al
pressupost de les Corts Valencianes, per a adaptar-les a les
modificacions introduïdes per les lleis 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, i 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i
aprovació del text refós que s'incorpora com a annex a l'acord

-Acord 2.947/IX, de 25 d’octubre de 2018, sobre l’aprovació del
pressupost de les Corts per a l’exercici 2019, així com les bases
d’execució i gestió d’aquest

-Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Comunitat
Valenciana (Text consolidat)
Acord 3.087/IX, de 21 de desembre, sobre l’aprovació de la norma
reguladora dels fons de caixa fixa i pagament a justificar (BOC n. 333, de
28.12.2018)
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Personal
-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (Text consolidat)
-Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana (Text consolidat)

-Estatut del personal de les Corts (Text consolidat)
-Estatus de govern i règim interior
-Reglamento para la selección de personal interino de Les Corts

Transparència i protecció de dades
-Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (Text consolidat)
-Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (Text consolidat)
-Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern
i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (Text consolidat)
-Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat
institucional per a l'interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les
infraestructures publiques (Text consolidat)
-Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la
responsabilitat social
-Llei 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de
l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat
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Resolución de Presidencia de carácter general número 3/IX, por la que
se desarrolla el artículo 110 ter del RC sobre el Portal de Transparencia
y se establece el procedimiento de acceso a la información de Les Corts
Acuerdo número 2967/IX, de 6 de octubre de 2018, de la Mesa de Les
Corts, sobre Norma reguladora de la Oficina de Información
-Acuerdo de la Mesa de les Corts Valencianes nº 3.222/IX, de 5 de marzo,
por el que se crea la figura del delegado de protección de datos
Acuerdo de la Mesa de les Corts Valencianes nº 3.223/IX, de 5 de marzo,
por el que se designa delegado de protección de datos
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