
 

 

NORMATIVA BÀSICA, ADMINISTRATIVA I LOCAL 

 

NORMATIVA BÀSICA 

 Constitució Espanyola 

 Estatut d’Autonomia de Catalunya 

 

NORMATIVA DRET ADMINISTRATIU I LOCAL 

 

DECRETS 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats, obres i 

serveis dels ens locals. 

 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

 

 Decret Llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a 

l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l'Administració local. 

 Decret Llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s’estableixen mesures urgents per adaptar 

els convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l’Administració 

de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional novena de la 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

local. 

 Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació 

pública.  

 

LLEIS 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

del Procediment Administratiu Comú. 

 Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents.  

 Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.  

 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 

https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con
https://web.gencat.cat/ca/generalitat/estatut/estatut2006/
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=119847&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/2003/04/28/2
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2014/06/17/3
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2014/07/22/4
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2021/02/09/8
https://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1992/11/26/30/con
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=253313&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=542820&action=fitxa
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con


 

 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures al Sector Públic. 

 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

local. 

 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures 

de reforma administrativa. 

 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern. 

 Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la que es modifica el text refós de la Llei General 

de la Seguretat Social.  

 Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, que entra en 

vigor l’1 d’abril. 

 Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.  

 Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.  

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

 Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 

de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes i de la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 

RESOLUCIONS 

 Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques 

per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de política de gestió de 

documents electrònics. 

REIALS DECRETS 

 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 Reial Decret-Llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma del Sistema de Formació 

Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral. 

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/27/25/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/27/27/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2014/09/16/15/con
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2014/12/29/19
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2015/07/21/16
https://www.boe.es/eli/es/l/2014/12/26/35
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/03/30/2/con
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2015/03/11/3
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/40/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/03/30/3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-10049
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1986/04/18/781/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2015/03/22/4/con


 

 Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de 

Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.   

 Reial decret 951/2015, de 23 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 3/2010, de 

8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en matèria 

d'Administració Electrònica. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/10/23/951

