Annex per matèries de les disposicions dictades per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
(Actualitzat a 30 de Juny 2022)
Matèries
INTERVENCIÓ GENERAL
Obligacions Econòmiques

Control financer específic
Control financer
permanent
Reintegraments

Reintegraments
Verificacions

Verificacions

Fiscalització
SA HISENDA-TRESORERIA
Caixa fixa
Caixa fixa

Caixa fixa
Caixa fixa
Caixa fixa
Caixa fixa
Confirming

Denominació

Data
aprovació

2022.- RESOLUCIÓ i Annex de 28 de gener de 2022, de la Intervenció
General de la Generalitat, per la qual s'aproven les Instruccions per
a l'elaboració de l'informe a emetre per les Intervencions Delegades
en virtut del que es preveu en l'article 26.4 de la Llei 1/2015, de 6 de
febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de
Subvencions.
2021.-RESOLUCIÓ de la Intervenció General de la Generalitat, de
26 de febrer de 2021, per la qual es dicten instruccions en relació
amb l'exercici del control financer específic
2021.- RESOLUCIÓ de la Intervenció General de la Generalitat, de
26 de febrer de 2021, per la qual es dicten instruccions en relació
amb l'exercici del control financer permanent.
2014.- INSTRUCCIÓ de la Intervenció General, de 14 de novembre
de 2014, per la qual es desplega el Decret 204/1990 del Consell de
la Generalitat Valenciana, sobre reintegrament de transferències
corrents i de capital.
2011.- ESCRIT de 9 de febrer de 2011 sobre reintegraments de
nòmina d'exercicis tancats
2007.- CIRCULAR de la Intervenció General, de 7 de novembre de
2007, sobre verificació de determinats aspectes per les
intervencions delegades en el registre de documents comptables
d'ingressos i despeses
2004.- INSTRUCCIONS de 30 de juny de 2004 sobre determinades
verificacions a realitzar en el mòdul de comptabilitat corresponent
al Sistema de Deutes de Tercers (quantitats a retindre per
embargament).
2007.-CIRCULAR de 22 de maig de 2007, de la Intervenció General,
per la qual es dicten instruccions sobre la fiscalització de
nomenaments en places de personal estatutari sanitari.

28/01/2022

2021.- COMUNICAT 2021/07 de la Subdirecció General de
Tresoreria, relatiu al pagament d'impostos del SUMA Alacant a
través de caixa fixa
2020.-CIRCULAR 2020/01 de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda,
sobre la gestió de devolucions de pagaments de caixa fixa i la
cancel·lació de comptes bancaris de tercers en la base de dades de
comptabilitat per part de la Tresoreria
2020.- COMUNICAT. 2/2020, de la Subdirecció General de
Tresoreria, per a les instruccions de tancament de l'exercici 2020 i
obertura del 2021 de caixa fixa
2019.- COMUNICAT 6/2019 de la Subdirecció General de Tresoreria
per a la millora en la gestió d'assumptes relatius als pagaments per
caixa fixa
2017.- COMUNICAT 3/2017, Subdirecció General de Tresoreria,
caixa fixa
2017.-RECOMANACIÓ Tresoreria 1/2017 per a pagar per caixa fixa
anuncis del BOE
2022.- CIRCULAR 1/2021 CONFIRMING. ANNEX-1. Entitats
Privades y Condicions financeres a 11-02-2022

07/06/2021

26/02/2021
26/02/2021
14/11/2014

09/02/2011
07/11/2007

30/06/2007

22/05/2007

14/12/2020

10/12/2020
29/11/2019
18/05/2017
06/02/2017
01/02/2022

Confirming
Confirming
Confirming

2022.- CIRCULAR 2/2021 CONFIRMING. ANNEX-2. Entitats del
Sector Públic y Condicions financeres a 11-02-2022
2019.- CIRCULAR 2019/01, de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda
relativa a la gestió del sistema de pagaments mitjançant confirming
puntual de la Generalitat Valenciana
2019.- CIRCULAR 2019/01 -ANNEX-1 declaració responsable a
l'efecte de sol·licitud d'acceptació de la inclusió en el sistema de
pagament mitjançant confirming puntual de la Generalitat
Valenciana.

Confirming

2021.- CIRCULAR 2019/01 -ANNEX-2 Confirming. Entitats i
condicions financeres a 31-01-2021.

Confirming

2021.- CIRCULAR 2019/ 0 -ANNEX-3 Confirming. Sector públic
entitats i condicions financeres a 31-01-2021.
2018.-COMUNICACIÓ 4-10-2018, per mitjà de correu electrònic,
dirigida a tots els proveïdors/empreses adherits al confirming per a
proveïdors de Generalitat Valenciana, relativa a la desactivació
d'aquests en l’esmentat sistema de confirming.
2018.- CIRCULAR 1/2018 de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda,
relativa a l'obertura i cancel·lació de centres docents dependents de
la Generalitat.
2016.- INFORME JURÍDIC C/I/14970/2016 CHME 563/2016, a la
consulta formulada per la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, en
relació a si els centres docents públics no universitaris de titularitat
de la Generalitat tenen personalitat jurídica pròpia, a la vista que
poden tindre el seu propi número d'identificació fiscal.
2018.- CIRCULAR 2/2018 de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda,
sobre la gestió de les devolucions de pagament i cancel·lació de
comptes bancaris de tercers en la base de dades de comptabilitat
per la Tresoreria.
2015.- INSTRUCCIÓ 01/2015 de la Subdirecció General de
Tresoreria, relativa a la gestió de nòmines pagades i retornades pel
banc.

Confirming

Comptes centres docents
Comptes centres docents

Devolucions pagaments

Devolucions pagaments

Embargaments
Embargaments

Embargaments
Embargaments

Formalitzacions
Gestió i comptabilització

01/02/2022
17/01/2019

04/10/2018

14/02/2018
05/12/2016

13/07/2018

04/06/2015

2021.- COMUNICAT 9/2021 de la Subdirecció General de Tresoreria,
en relació amb els embargaments d'òrgans judicials o
administratius de subvencions.
2019.- INSTRUCCIÓ 01/2019 de la Subdirecció General de
Tresoreria en relació amb l'enregistrament de subvencions (rendes)
l'embargament de les quals s'ha de gestionar com els
embargaments de salaris, sous, jornals, retribucions o pensions.
2019- COMUNICAT 2/2019 de la Subdirecció General de Tresoreria,
relacionat amb la inembargabilitat de les prestacions concedides
per la Generalitat Valenciana.
2016.- INFORME JURÍDIC C/I/564/2016 CHME 564/2016 a la
consulta formulada per la Secretaria Autonòmica d'HisendaSubdirecció General de Tresoreria, en relació a si els fons públics
depositats en compte bancari de la Generalitat poden ser
embargats.

08/06/2021

2014.- INSTRUCCIÓ NÚM. SGT 01/2014, relativa a la documentació
necessària per a la realització de formalitzacions d'ingressos i
despeses en la fase de Tresoreria.
2021.- COMUNICAT 8/2021 de la Tresoreria, sobre criteris de les
obligacions susceptibles d'incloure's en el fons de liquiditat

03/04/2014

27/09/2019

30/04/2019
16/12/2016

04/06/2021

autonòmic (FLA) o en el càlcul del termini de pagament a proveïdors
(PMP).

Gestió i comptabilització

2019.- RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, de la secretària
autonòmica d'Hisenda, per la qual s'aproven les instruccions en
relació amb la tramitació de les factures en l'Administració de la
Generalitat.

17/01/2019

Gestió i comptabilització

2018.- RESOLUCIÓ de 23 novembre de 2018, de la Intervenció
General de la Generalitat, per a l'execució de l'Acord de 31 d'octubre
de 2018, del Consell, d'aplicació del control financer permanent en
substitució de la intervenció prèvia per al reconeixement de les
obligacions derivades d'expedients de rescabalament per
enriquiment injust en la conselleria competent en matèria de
sanitat.
2016.- ACTUALITZACIÓ 2016 de la RECOMANACIÓ Subdirecció
General Tresoreria núm. 1/2014, per la qual s'estableixen criteris
generals i bones pràctiques en l'enregistrament de documents amb
propostes de pagaments.

23/11/2018

Gestió i comptabilització

2014.- RECOMANACIÓ Subdirecció General Tresoreria núm.
1/2014, per la qual s'estableixen criteris generals i bones pràctiques
en l'enregistrament de documents amb propostes de pagaments.

01/10/2014

Gestió i comptabilització

2013.- INSTRUCCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i
Pressupostos de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública per
la qual es requereix als òrgans competents l'anul·lació o modificació
de documents.
2021.- INSTRUCCIÓ 1/2021 relativa a motius de venciment en
comptabilitat.
2019.- COMUNICAT 3/2019 de la Subdirecció General de Tresoreria
sobre Model.980, declaració informativa d'interessos de demora
pagats als contribuents per a les comunitats autònomes.
2015.- INSTRUCCIÓ 3/2015 de la Subdirecció General de Tresoreria,
relativa a l'enregistrament de documents de pagament a jutjats.

10/07/2013

2015.- ANNEX a la INSTRUCCIÓ 3/2015 de la Subdirecció General
de Tresoreria, relativa a l'enregistrament de documents de
pagament a jutjats.
2021.- COMUNICAT 2/2021 de la Subdirecció General de Tresoreria,
sobre condicions financeres pel sector públic.

29/10/2015

2019.- CIRCULAR 2/2019, de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda,
relativa a la gestió de la Tresoreria, a realitzar pels ens del sector
públic instrumental de la Generalitat.
2016.- INFORME sobre la comptabilització de pagaments a través
de l'ICO (pagaments FLA i MECANO) a proveïdors
d'empreses/entitats públiques (EEPP).
2016.- CIRCULAR 3/2016 de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda
per la qual es regula el procediment d'informació sobre moviments
bancaris dels comptes d'entitats del sector públic.
2016.- CIRCULAR 2/2016, de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda,
per la qual s'estableix el procediment per a la gestió dels pagaments
finançats pel Fons de Liquiditat Autonòmica per a atendre
venciments de deute financer i deute comercial d'entitats del sector

04/10/2019

Gestió i comptabilització

Motius venciment
Pagaments jutjats
Pagaments jutjats
Pagaments jutjats
Sector públic
Sector públic
Sector públic
Sector públic
Sector públic

22/06/2016

02/06/2021
09/09/2019
29/10/2015

02/06/2021

19/07/2019
12/06/2016
18/05/2016

Sector públic

Sector públic

Sector públic

Tributs i deute no tributari

Tributs i deute no tributari
Tributs i deute no tributari
Tributs i deute no tributari

Tributs i deute no tributari
Tributs i deute no tributari
Tributs i deute no tributari

Tributs i deute no tributari
Tributs i deute no tributari

Tributs i deute no tributari

Tributs i deute no tributari
Altres

públic valencià, així com de compromisos per finançament
mitjançant mètode alemany.
2015.- ACORD del Consell pel qual es regulen els pagaments
realitzats per la Generalitat per compte d'entitats, amb motiu de
l'adhesió de la Comunitat al Fons de Finançament de les Comunitats
Autònomes.
2015.- INSTRUCCIÓ 2/2015 de la Generalitat per la qual concreta el
procediment comptable d'un supòsit addicional no previst en la
Circular 2/2015 de la secretària autonòmica d'Hisenda i
Pressupostos.
2015.- CIRCULAR 2/2015, de la secretària autonòmica d'Hisenda i
Pressupostos, per la qual s'estableix el procediment per a la gestió
comptable dels pagaments realitzats per la Generalitat Valenciana,
derivats del Fons de Liquiditat Autonòmica i de compromisos per
finançament mitjançant mètode alemany.
2022.- INSTRUCCIÓ 3/2022 de la Subdirecció General de Tresoreria
sobre les retencions per IRPF a aplicar en el pagament
d'indemnitzacions per impartició de cursos, assistència a tribunals i
altres supòsits.
2021.- INSTRUCCIÓ 2/2021 de la Subdirecció General de Tresoreria,
sobre la comptabilització i formalització de documents d'ingrés DRK
associats a factures amb IVA repercutit i el seu enviament a l’SII.
2021.- COMUNICAT 6/2021 de la Subdirecció General de Tresoreria,
sobre pagament liquidacions AEAT en via executiva.
2021.- COMUNICAT 5/2021, de la Subdirecció General de
Tresoreria, sobre la manera de practicar la retenció als becaris
conforme al procediment establit en la Llei 35/2006 d'IRPF i el Reial
decret 439/2007.
2021.- COMUNICAT 4/2021, de la Subdirecció General de
Tresoreria, sobre l'abonament d'endarreriments percebuts pel
personal de la Generalitat i la seua repercussió fiscal.
2021.- COMUNICAT 3/2021, de la Subdirecció General de
Tresoreria, sobre obligacions tributàries amb l’AEAT.
2021.-COMUNICAT 1/2021, Tractament tributari aplicable al
reconeixement i percepció de complement de carrera professional
al personal fix de la Generalitat Valenciana (GVA), corresponent al
període 2015-2020.
2020.- COMUNICAT 1/2020, de la Subdirecció General de
Tresoreria, sobre la retenció que ha de practicar-se al col·lectiu de
becaris a tancament d'exercici.
2019.- COMUNICAT 1/2019, de la Subdirecció General de
Tresoreria, sobre l'obligació dels centres titulars amb CAE (codi
d'activitat i establiment) d'acord amb el Reglament 1165/1995, de
7 de juliol, d'impostos especials.
2016.- CIRCULAR 03/2016, de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda,
per la qual s'estableix el procediment per a la gestió dels ingressos
de dret públic mitjançant domiciliació bancària.
2008- NOTA INFORMATIVA sobre l'enregistrament de documents
de despeses amb IVA intracomunitari.
2021.- CIRCULAR 1/2021 de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i
de la Secretaria Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials, per
la qual s'estableix el procediment d'acreditació de les
circumstàncies per a accedir a un compte de pagament bàsic, en
règim de gratuïtat, a les persones beneficiàries i potencialment
beneficiàries de renda valenciana d'inclusió.

21/05/2015

05/06/2015

26/03/2015

06/04/2022

08/06/2021
04/06/2021
04/06/2021

04/06/2021
02/06/2021
21/05/2021

27/11/2020
26/02/2019

25/11/2016

11/2018
04/06/2021

SOTSSECRETARIA
Comissió Delegada del
Consell d'Hisenda i
Assumptes Econòmics
Delegació competències
Delegació competències

Delegació competències

Delegació competències

SECTOR PÚBLIC
Comissió Diàleg Social

Comissió Diàleg Social

Comissió Diàleg Social

Comissió Diàleg Social

Comissió Diàleg Social

Comissió Diàleg Social

2021.- CIRCULAR 1/2021, de 16 d'abril de 2021, de la Sotssecretaria
de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i secretària de la
Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics,
per la qual s'estableixen els criteris per a la tramitació de les
autoritzacions i altres actuacions que té encomanades.
2022.- RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, del conseller d’Hisenda i
Model Econòmic, de delegació de determinades competències en
òrgans d’aquesta conselleria. [2022/5407]
2022.- CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de juny de 2022,
del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, de delegación de
determinades competències en òrgans d’aquesta conselleria.
[2022/5660]
2021.- RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, del conseller d'Hisenda i
Model Econòmic, de delegació de competència en un òrgan
d'aquesta conselleria per a la gestió de les ajudes directes de suport
a la solvència empresarial per la Covid-19.
2020.- RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del conseller d'Hisenda i
Model Econòmic i president de l'Agència Tributària Valenciana
(ATV), de delegació de determinades competències en òrgans de
l’ATV.

16/04/2021

2022.- RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2022, del conseller d’Hisenda
i Model Econòmic, per la qual es dicten instruccions i es disposa la
publicació del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector
Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals
d’aplicació a les ofertes d’ocupació pública i les seues convocatòries,
a les borses d’ocupació temporal, com també als processos
d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació
pública, en el sector públic instrumental de la Generalitat.
[2022/3612]
2021.- RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, del conseller d'Hisenda i
Model Econòmic, per la qual es dicten instruccions i es disposa la
publicació del V Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector
Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a teletreball.
2020.- RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2020, de la directora general
del Sector Públic i Patrimoni, per la qual es disposa la publicació de
l'Acord de 9 de desembre de 2019, de la Comissió de Diàleg Social
del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, pel qual es modifica
l'Acord de 21 de juliol de 2016, pel qual es crea la Comissió de Diàleg
Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat.
2020.- RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, de la directora general
del Sector Públic i Patrimoni, per la qual es disposa la publicació de
les normes de funcionament de la Comissió de Diàleg Social del
Sector Públic Instrumental de la Generalitat.

27/04/2022

2019.- RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la directora general
del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, per la qual es disposa
la publicació del IV Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector
Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu al Pla de formació
global per al personal del sector públic instrumental de la
Generalitat.
2018.- RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2018, del director general de
Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, per la qual es disposa la
publicació de l'Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector

19/02/2019

08/06/2022
14/06/2022

03/06/2021

05/03/2020

22/04/2021

19/06/2020

20/02/2020

15/05/2018

Comissió Diàleg Social

Sector públic instrumental
Sector públic instrumental
Sector públic instrumental

Sector públic instrumental

PATRIMONI
Arxiu
Arxiu
Arxiu
Delegació competències

Públic Instrumental de la Generalitat relatiu a criteris per a la
reducció de temporalitat del sector públic instrumental de la
Generalitat i l'oferta d'ocupació pública per al període 2017-2019.
2017.- RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2017, de la directora general
del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, per la qual es disposa
la publicació de l'Acord de creació de la Comissió de Diàleg Social
del Sector Públic Instrumental de la Generalitat.
2020.- CIRCULAR de 24 de març de 2020, de la directora general del
Sector Públic i Patrimoni, sobre frau financer.

17/02/2017

24/03/2020

2020.- INSTRUCCIÓ de 15 de març de 2020, del conseller d'Hisenda
i Model Econòmic, en relació amb les mesures davant la COVID-19,
en el sector públic instrumental.
2016.- RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2016, de la Secretaria
Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, relativa a la
interpretació i seguiment de l'aplicació de la Resolució de 14 d'abril
de 2016, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual
s'aproven les instruccions sobre mesures de control i publicitat
activa en el sector públic instrumental de la Generalitat.
2016.- RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2016, del conseller d'Hisenda i
Model Econòmic, per la qual s'aproven les instruccions sobre
mesures de control i publicitat activa en el sector públic
instrumental de la Generalitat.

15/03/2020

2021.- PROCEDIMENT de 8 de març de 2021, per al control de les
transferències a l'Arxiu Intermedi de la Generalitat.
2021.- MANUAL de juny de 2021, d'ús i manteniment del complex
logístic i arxiu de la Generalitat de Riba-roja de Túria.
NORMATIVA d'ús de l'Arxiu Intermedi de la Generalitat.
2017.- RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2017, de la directora general del
Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, per la qual s'efectua la
delegació de competències en matèria d'autorització per a la
conducció de vehicles al servei del Consell i la seua administració,
de la classe D.

08/03/2021

1997.- INSTRUCCIÓ de 30 de setembre de 1997, per a la remissió
de documentació relativa a determinats acords financers de les
cooperatives amb secció de crèdit de la Comunitat Valenciana.
1986.- CIRCULAR 1/1986, de 27 d'agost de 1986, de la Direcció
General de Política Financera, de la Conselleria d'Economia i
Hisenda, sobre publicitat de les cooperatives de crèdit de la
Comunitat Valenciana.
1984.- CIRCULAR núm. 2/1984, de 2 de maig, de la Direcció General
de Política Financera de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre
publicitat de caixes d'estalvi de la Comunitat Valenciana.
1984.- RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 1984 per la qual es modifica,
desplegant el seu contingut, la Circular núm. 2/1984, de 2 de maig,
de la Direcció General de Política Financera de la Conselleria
d'Economia i Hisenda sobre publicitat de caixes d'estalvi de la
Comunitat Valenciana.
2022.-RESOLUCIÓ de 8 de març de 2022, del conseller d'Hisenda i
Model Econòmic, per la qual s'amplia el termini de justificació de les
subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial

30/09/1997

31/10/2016

14/04/2016

06/2021

09/06/2017

MODEL ECONÒMIC
Cooperatives amb secció
de crèdit
Cooperatives de crèdit

Caixes d'estalvis
Caixes d'estalvis

Subvencions

27/08/1986

02/05/1984
27/07/1984

08/03/2022

Subvencions

Subvencions

FONS EUROPEUS
Beques

Beques

Beques

Subvencions

Subvencions

Subvencions

Delegació competències

Delegació competències

Conflicte interessos

Conflicte interessos

per la covid-19 regulades pel Decret 61/2021, de 14 de maig, del
Consell.
2022.- INSTRUCCIÓ 1/2022 de la conselleria d'hisenda i model
econòmic relativa a la justificació de les subvencions extraordinàries
de suport a la solvència empresarial per la covid-19 regulades pel
decret 61/2021
2021.- INSTRUCCIÓ 1/2021 de la Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic, relativa a la tramitació de les subvencions
extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la COVID19 regulades pel Decret 61/2021.
2022.- RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2022, de la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’aprova l’autorització i
compromís de la despesa, i per la qual es prorroga una beca de
pràctiques professionals en la Direcció General de Fons Europeus,
durant els exercicis 2022 i 2023, a favor de l’actual persona
adjudicatària. [2022/5630]
2021.- RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, de la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’adjudica una beca per a
la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de
Fons Europeus durant l’exercici 2021/2022. [2021/8610]
2021.-RESOLUCIÓ de 9 de març de 2021, de la Conselleria
d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoca, per a l'exercici
2021, una beca per a la realització de pràctiques professionals en la
Direcció General de Fons Europeus
2021.- RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2021, del conseller
d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es concedeixen les
subvencions en matèria de suport a la participación en projectes
enquadrats en el programa europeu «Horitzó 2020», convocades
per a l’exercici 2021, i se’n dona publicitat. [2021/12626]
2021.- RESOLUCIÓ de 8 d’abril de 2021, del conseller d’Hisenda
i Model Econòmic, per la qual es convoquen subvencions en matèria
de suport a la participació en projectes enquadrats en el Programa
Europeu Horitzó 2020. [2021/3836]
2021.- RESOLUCIÓ de 10 de març de 2021, de la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen les ajudes del
Programa Eurodissea per a l’exercici 2021. [2021/2708]
2019.- RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2019, de la Direcció General de
Fons Europeus, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la
qual es deleguen funcions en matèria de personal en altres òrgans
de la Generalitat.
2019.- CORRECCIÓ D'ERRORS DE LA RESOLUCIÓ d'11 de juliol de
2019, de la Direcció General de Fons Europeus, per la qual es
deleguen funcions en matèria de personal en altres òrgans de la
Generalitat.
2022.- INSTRUCCIÓ de 28 de febrer de 2022, del Director General
de Fons Europeus en matèria de conflicte d'interessos en el marc de
les operacions cofinançades en la Comunitat Valenciana a través
dels programes operatius regionals Fons Europeu de
Desenvolupament Regional Comunitat Valenciana 2014-2020 i
Fons Social Europeu Comunitat Valenciana 2014-2020, Programa
Operatiu Pluriregional d'Ocupació Juvenil 2014-2020 i Fons Europeu
d'Adaptació a la Globalització.
2022.- ANNEX DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE
D'INTERESSOS.
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2020.- RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2020, de la Direcció General
de Pressupostos, per la qual es dicten les instruccions de
desplegament de l'article 40.4.c del Decret 77/2019, de 7 de juny,
del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost
de la Generalitat.

21/02/2020

2021.- RESOLUCIÓ de 1 de juliol de 2021, del director general de
Tributs i Joc, per la qual es delega la signatura per a determinades
resolucions d'expedients instruïts per les direccions territorials en
matèria de joc.
2020.- RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2020, del director general
de Tributs i Joc, per la qual es delega la signatura per a
determinades resolucions d'expedients instruïts per la Subdirecció
General de Joc.

1/07/2021

2016.-RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2016, de la Direcció
General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la
qual s'estableix un procediment d'autorització i de revisió de les
renovacions dels dominis no normalitzats pel Decret 220/2014,
Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
2016.- RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2016, del director general de
Tecnologies d'Informació i les Comunicacions, per la qual es fa
públic l'Acord de 22 de juliol de 2016, del Ple de la Comissió
Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat
i la Societat del Coneixement en la Comunitat Valenciana (Comissió
CITEC), pel qual s'extingeix la comissió tècnica actualment existent
i es creen dues comissions tècniques de caràcter permanent.

23/11/2016

2016.- RESOLUCIÓ de 20 de març de 2013 per la qual es fa públic
l'Acord de 5 de març de 2013 del Ple de la Comissió
Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat
i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC).
2012.-INSTRUCCIÓ de servei núm. 4/2012 sobre la coordinació
informàtica dels projectes normatius, actes administratius, etc. en
l'àmbit de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.
2020.-RESOLUCIÓ de 12 març de 2020, de la Direcció General de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que modifica
l'annex I de la Resolució de 28 de març de 2018, per la qual
s'estableixen els criteris d'estandardització tecnològica i les
polítiques d'ús correcte del lloc de treball normalitzat dels usuaris i
de les usuàries TIC en l'Administració de la Generalitat i dels seus
organismes autònoms.
2018.-RESOLUCIÓ de 28 de març de 2018, de la Direcció General de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual
s'estableixen els criteris d'estandardització tecnològica i les
polítiques d'ús correcte del lloc de treball normalitzat dels usuaris
TIC en l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes
autònoms.
2016.-INSTRUCCIÓ de servei núm. 2/2016 sobre instruccions per a
la gestió dels serveis no planificats (SNP).
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2013.-INSTRUCCIÓ de servei núm. 3/2013 sobre mesures per al
control de la despesa en dispositius mòbils.

20/03/2013

2013.-INSTRUCCIÓ de servei núm. 1/2013 sobre mesures per al
control de la despesa en consum elèctric de l'equip informàtic.

04/03/2013

2016.-INSTRUCCIÓ de servei núm. 1/2016 sobre la implantació de
mesures de seguretat en l'edifici de la CA9O.
2020.-RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2020, de la Direcció General de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual
s'estableixen les especificacions tècniques per a instal·lacions de
telecomunicacions en centres de la Generalitat Valenciana.
2019.- INSTRUCCIÓ 1/2019, de la Direcció General de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions, per la qual es regula l'alienació
directa de dispositius mòbils, així com els dispositius
d'emmagatzematge autoritzats, de caràcter obsolet.
2017.- INSTRUCCIÓ de servei núm. 1/2017 sobre els requisits per a
l'homologació de terminals fixos, mòbils i portàtils per a la seua
utilització en la xarxa COMDES.
2012.- INSTRUCCIÓ de servei núm. 3/2012 sobre la numeració
mòbil corporativa en la Generalitat.
2021.- RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2021, del director general
de Tecnologies de la Informació de les Comunicacions de la
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es crea el
catàleg d’equipament i productes TIC susceptible de ser contractat
pels centres educatius de la Generalitat i s’estableix el seu
pressupost. [2021/12180]
2021.- RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2021, del conseller d’Hisenda
i Model Econòmic, sobre delegació de competències en la persona
que exercisca la direcció dels centres educatius públics no
universitaris de la Generalitat per a adquisición d’equipament i
productes TIC per a ús en l’entorn educatiu. [2021/11088]
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