
Temari TÈCNIC/A GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA 

 

 

1. Constitució Espanyola: Els drets fonamentals i llibertats públiques en la Constitució i la seua 

garantia i suspensió.  

2. Constitució Espanyola: Principi de reserva de llei. Procediment legislatiu. Lleis orgàniques i 

lleis ordinàries. Decrets llei i decrets legislatius. Tractats internacionals. L'Administració 

pública. Organització territorial de l'Estat. 

3. Organització de la Generalitat en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

Competències de la C. Valenciana en matèria de radiodifusió i televisió. 

4. La Llei de Consell: Composició, atribucions i funcionament. Consellers i conselleries. 

Iniciativa legislativa i potestat reglamentària del Consell. Relacions Consell i Corts. 

L'Administració Pública de la Generalitat. 

5. Organització i estructura del Sector Públic Instrumental de la Generalitat en la Llei 1/2015, 

de 6 de febrer, de la Generalitat d'Hisenda Pública, del sector instrumental i de subvencions. 

El Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 

Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.  

6. Sector públic audiovisual: Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual 

i Reial decret legislatiu 1624/2011, de 14 de novembre. Llei GV 1/2006 del Sector 

Audiovisual. La Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmiques (FORTA): 

objectius, organització i funcionament. 

7. Llei 6/2016: Principis generals. Principis sobre programació continguts i emissions. Règim 

econòmic i del personal de la CVMC i la SAMC. Control i seguiment de l'activitat de la CVMC 

i la SAMC. El Mandat Marco. El Contracte Programa. 

8. L'organització de la CVMC i la SAMC en la Llei 6/2016 i reglaments de desenvolupament. 

9. Normativa interna de CVMC i SAMC: Codi de conducta sobre activitat comercial i 

publicitària. Carta de valors per als continguts infantils i juvenils. El Llibre d’Estil: Estructura 

i contingut general, principis generals, principis sobre deontologia professional. 

10. Normes de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i de la Llei GV 10/2010, de Règim Jurídic i 

Gestió de la Funció Pública Valenciana aplicables al personal de la CVMC i la SAMC. La Llei 

53/1984, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. 

11. Normativa estatal i de la Generalitat Valenciana en matèria d'igualtat de dones i homes. Pla 

d'Igualtat de la CVMC i la SAMC. 

12. La Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 

Àmbit d'aplicació. Interessats en el procediment. Normes generals d'actuació de les 

administracions públiques. Termes i terminis. 

13. La Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic: Àmbit d'aplicació i principis generals. Els 

òrgans administratius. La competència. Òrgans col·legiats. Abstenció i recusació. 



14. Els convenis en la llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic i en la normativa de la 

Generalitat Valenciana. El Registre de Convenis de la Generalitat. 

15. Normativa estatal bàsica i de la Generalitat Valenciana en matèria d'administració 

electrònica. Normativa estatal bàsica i de la Generalitat Valenciana en matèria de 

transparència. 

16. Normativa sobre protecció de dades personals: Principis. Drets de les persones. 

Responsable, encarregat i delegat de protecció de dades. Codis de conducta i certificació. 

Funcions i potestats de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de les autoritats 

autonòmiques de protecció de dades. Garantia de drets digitals. 

17. Contractes del Sector Públic (I): Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector 

públic. Delimitació dels tipus contractuals. Contractes administratius i contractes privats. 

Configuració general de la contractació del sector públic i elements estructurals dels 

contractes.  

18. Contractes del Sector Públic (II): Normes de la Llei de Contractes del Sector Públic sobre 

preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes i la seua aplicació 

específica per als poders adjudicadors que no són administracions públiques.  

19. Contractes del Sector Públic (III): Contracte d'obres. Contracte de subministrament. 

Contracte de serveis. Òrgans competents en matèria de contractació, Registres oficials. 

Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. 

20. Principis constitucionals en matèria pressupostària. La Llei orgànica d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera. Àmbit d'aplicació. Principis generals. Estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera. Mesures preventives, correctives i coercitives. 

Mesures de transparència i gestió pressupostària.  

21. El règim de la Hisenda Pública de la Generalitat en l'Estatut d'Autonomia i en la Llei 1/2015, 

de 6 de febrer, de la Generalitat d'Hisenda Pública, del sector instrumental i de subvencions.  

22. El pressupost de la Generalitat: regulació jurídica. L'estabilitat pressupostària. L'estructura 

pressupostària. L'elaboració del pressupost: procediment i remissió a les Corts . Tramitació 

i aprovació. Execució i liquidació. La pròrroga del pressupost. El pressupost de les entitats 

que integren el Sector Públic Instrumental de la Generalitat: Estructura. Elaboració i 

aprovació. 

23. Els crèdits pressupostaris en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda 

pública, del sector instrumental i de subvencions. Modificacions dels crèdits inicials: 

requisits, procediment i competències. Despeses pluriennals: concepte i funcionament. La 

gestió pressupostària en les entitats que integren el Sector Públic Instrumental de la 

Generalitat.  

24. Gestió de la despesa de personal en el Sector Públic Instrumental de la Generalitat: Règim 

retributiu del personal. Requisits per a la determinació o modificació de les retribucions del 

personal laboral. Limitacions a la contractació laboral temporal en lleis de pressupostos. 

Contractes mercantils d'alta direcció. 

25. Operacions de tresoreria, operacions de crèdit i règim d'avals en l'àmbit del Sector Públic 

Instrumental de la Generalitat. Els ingressos de les entitats que integren el Sector Públic 



Instrumental de la Generalitat: Ingressos procedents d'operacions mercantils i ingressos de 

Dret Públic. 

26. El control intern de la gestió econòmic financera de les entitats que integren el Sector Públic 

d'Instrumental la Generalitat: Funció de la Intervenció respecte d'aquestes entitats. Règims 

especials de fiscalització. Control financer. Auditoria pública. Supervisió contínua. 

27. La fiscalització externa dels comptes del sector públic valencià: la Sindicatura de comptes. 

Competències, àmbit d'aplicació i funcions en relació amb el Sector Públic Instrumental 

28. Principis comptables del Sector públic de la Generalitat i la seua aplicació al sector públic 

instrumental. Informació comptable. Rendició de comptes. Responsabilitats. 

29. El Pla General de Comptabilitat (I): Marc conceptual. Normes de registre i valoració. 

30. El Pla General de Comptabilitat (II): Normes d'elaboració dels comptes anuals en el PGC 

31. El Pla General de Comptabilitat (III): Models normals i abreujats de comptes anuals. Quadre 

de comptes. 

32. El Pla General de Comptabilitat (V): Definicions i relacions comptables.  

33. Gestió del circulant a curt termini: Decisions operatives sobre Gestió de Tresoreria, El pla de 

Tresoreria, Crèdit a clients, Crèdit a Proveïdors, Gestió d'Estocs, Política de Cobraments i 

Pagaments. Gestió de projectes d'inversió. 

34. Anàlisi i control d'estats comptables: Avaluació de la situació financera, anàlisi de la liquiditat 

i de l'endeutament. Avaluació de la situació econòmica: anàlisi del marge i de la rendibilitat. 

Avaluació del resultat: moviment de fons, anàlisi dels fons generats i de la variació del deute. 

35. Els sistemes de costos en l'empresa: definició; esquema del procés d'imputació de costos i 

càlcul de resultats; sistemes de costos basats en l'anàlisi d'activitats (sistemes ABC). Anàlisi 

de projectes d'inversió: avaluació econòmica; liquiditat; període de recuperació; rendibilitat; 

excedent brut; VAN, TIR. Anàlisi del risc econòmic: anàlisi de sensibilitat, generació 

d'escenaris. Elaboració i control de projeccions i pressupostos. Elaboració del balanç de 

situació previsional. Elaboració de l'estat de tresoreria previsional: determinació de la 

demanda de fons. Anàlisi de desviacions. 

36. Consolidació comptable de grups empresarials: Concepte de grup de societats i 

consolidació, mètodes de consolidació. Comptes anuals consolidats  

37. Concepte econòmic d'empresa. Empresa privada i pública. Empresa individual. L'empresa 

mercantil. Tipologia d'empreses. Dissolució i liquidació de l'empresa. Prova, adquisició i 

pèrdua de la qualitat d'empresari. Les societats mercantils: concepte i classificació. Requisits 

de constitució de les societats mercantils. La dissolució de les societats mercantils.  

38. Les societats de Capital: concepte i caràcters. Escriptura social i estatuts. Capital Social. 

Òrgans de govern. Comptes anuals. Transformació, fusió i escissió. Dissolució i liquidació.  

39. Impost de societats: Base imposable i mètodes per a la seua determinació. Amortitzacions. 

Correccions per deterioració de valor i provisions Liquidació de l'impost: Compensació de 

bases imposables negatives. Tipus de gravamen. Deduccions i bonificacions. Gestió de 

l'impost: Retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats 



40. L'impost sobre el valor afegit. Característiques generals: Fet Imposable, exempcions, lloc de 

Realització, base imposable, deduccions i devolucions. Gestió i Liquidació de l'Impost: 

obligats a declarar, declaracions mensuals/trimestrals i anual, pagament de l'impost. 

Comptabilització de l'IVA. El SII presentador de declaracions mensuals i llibres d'IVA. Grup 

fiscal d'IVA. Declaracions individuals i consolidada. 

41. L'Impost sobre la renda de les persones físiques. Característiques generals: Base imposable, 

base liquidable i deduccions i quota íntegra. Gestió de l'IRPF: retencions i pagaments a 

compte. Obligacions del retenidor. Impost sobre la renda de no residents: retencions i 

pagaments a compte. 

42. El Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, Reglament d'obligacions de facturació. Casos 

particulars de factures: Factures i minutes de professionals. L'obligació de retindre; 

Justificació de les provisions de fons i suplits; Factures per bestretes; Factures de vendes 

amb pagament ajornat; Factures expedides en nom i per compte d'un tercer; Factures 

electròniques, telemàtiques o digitals; Factures electròniques per a les Administracions 

públiques; Factures electròniques rebudes de tercers països. 

 

 

 


