
PRINCIPALS NORMES QUE DETERMINEN EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONSORCI.
Actualització: 30/09/2017

El Consorci es constitueix a l’empara del que estableixen els articles 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, 110 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb la previsió regulada en l’article 6, de la Llei 7/2011,
d’1 d’abril, dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana i en les
normes d'interès general  emanades de la Comunitat  Valenciana.  (Article 1.1 dels Estatuts del Consorci)
(Vegeu enllaç més avall)

Administració d’adscripció:

1.  L’administració  a  la  qual  queda adscrit  el  consorci,  de  conformitat  amb el  que disposa la  disposició
addicional  vintena  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, és la Diputació Provincial de València, tenint en compte el
que disposa el punt segon de la referida disposició.

2. El consorci estarà subjecte al règim de pressupostació, comptabilitat i control de la Diputació Provincial
de  València, administració  a  què  està  adscrit,  sense  perjuí  de  la  seua  subjecció  al  que  preveu  la  Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. En tot cas, es durà a
terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de l’òrgan de control  de la Diputació
Provincial de València. El consorci haurà de formar part dels pressupostos de la Diputació Provincial de
València i incloure’s en el compte general d’aquesta. (Article 3 dels Estatuts del Consorci)

3. Per acord del Ple de la Diputació Provincial de València, en sessió celebrada el 27 de setembre de 2016,
es classifica a aquest Consorci en el Grup 1 de les seves entitats dependents amb les conseqüències sobre el
nombre  de  membres  del  Consell  d'Administració  i  directius  i  les  seves  retribucions  que  en  el  mateix
s'indiquen: http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=2934311&miIdioma=C

Normes d’aplicació.

1. L’activitat del consorci se subjectara a allò que s’ha disposat en aquests estatuts. I en el no disposat en
aquests serà aplicable la normativa de règim local i la resta de normes del dret administratiu, així com el
que preveu el  Codi Civil sobre la Societat Civil, excepte el règim de liquidació,  que se sotmetrà al que
disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats
de Capital.

2. El règim de contractació s’ajustara a la Llei de Contractes del Sector Públic.

3. Els actes i resolucions dels òrgans del consorci són susceptibles dels recursos administratius previstos en
la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. En tot cas hi serà aplicable la  normativa que en matèria de prevenció extinció d’incendis i salvament
dicte la Generalitat, així com per a la coordinació dels serveis.

5. Els actes, acords i resolucions dels òrgans consorcials que s’adopten en virtut de competències pròpies,
esgoten la via administrativa i podran ser recorreguts davant de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
(Article 11 dels estatuts del Consorci) 

Règim jurídic.

L’estructura orgànica i funcional del consorci es regularan per allò que s’ha disposat en els seus estatuts i en
el present reglament,  sense perjuí  de l’aplicació de les normes específiques que puguen regular el seu



establiment, organització i funcionament. (Article 4 del Reglament Orgànic del Consorci)(Vegeu enllaç més
avall)

Relació de les principals normes d’aplicació al consorci:

a) Estatal:

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

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 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals 

Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals 

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

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i  del Procediment
Administratiu Comú .

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

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics .

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’Empleat Públic 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic .

b) Comunitat Valenciana:

Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències.

Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la
Comunitat Valenciana.

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  DOGV núm. 7976 , de 09.02.2017

Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

DECRET 132/2011, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es regula l'organització i funcionament de la
Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6617 de 27.09.2011)

DECRET 23/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es regula la composició i funcionament de la Mesa
Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana.  (DOCV núm. 6702 de 30.01.2012)

DECRET  83/2015,  del  29  de  maig,  del  Consell,  pel  qual  es  regulen  els  requisits  i  el  procediment
d'homologació d'accions formatives dirigides al personal de seguretat i emergències.  (DOCV núm. 7537 de
01.06.2015) 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/09/pdf/2017_1042.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/09/pdf/2017_1042.pdf


DECRET 27/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es regula la composició i el règim de funcionament de
la Comissió  de Coordinació  dels  Servicis  de Prevenció,  Extinció  d'Incendis i  Salvament  de la  Comunitat
Valenciana.  (DOCV núm. 6708 de 07.02.2012) 

DECRET 187/2016, de 16 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 27/2012, de 3 de febrer, del
Consell, pel qual es regula la composició i el règim de funcionament de la Comissió de Coordinació dels
Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana. DOGV núm. 7942 , de
22.12.2016

DECRET 92/2015, de 12 de juny, del Consell, de modificació del Decret 27/2012, de 3 de febrer, pel qual es
regula la composició i règim de funcionament de la Comissió de Coordinació dels Servicis de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.  (DOCV núm. 7548 de 15.06.2015)

DECRET 224/2015, de 4 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Registre de Bombers de la Comunitat
Valenciana i  s'establixen les condicions i  requisits  per a l'acreditació del  personal  bomber voluntari  i  el
personal bomber d'empresa.  (DOCV núm. 7676 de 11.12.2015) 

DECRET 22/2015, de 22 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es regula el Curs Selectiu de
Formació per al personal bomber de nou accés als Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de
la Comunitat Valenciana. [2015/10451] (DOCV núm. 7689 de 31.12.2015) Ref. Base de dades 009940/2015 

DECRET 1/2016, de 19 d'abril, del president de la Generalitat, pel qual es regula el Curs Selectiu de Formació
per al Personal de l'Escala de Comandament i  Inspecció dels Serveis  de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvament de la Comunitat Valenciana. [2016/2980] (DOCV núm. 7774 de 04.05.2016) 

DECRET 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de
l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. DOGV núm. 8136 , de 27.09.2017

c) Diputació Provincial de València

ACORD del Ple de data 26 de setembre de 2016 sobre classificació de les seves entitats depenents. BOP
València, 190, de 30 de setembre de 2016.

http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=2934311&miIdioma=C

d) Consorci

Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció d’Incendis i de Salvament del Consorci.

http://www.bombersdv.es/auf/EstatutosConsorcio_2015_es_BOP20150915.pdf
http://www.bombersdv.es/auf/EstatutosConsorcio_2015_val_BOP20150915.pdf

Reglament orgànic del Consorci per al Servei de Prevenció d’Incendis i de Salvament del Consorci.

http://www.bombersdv.es/auf/ReglamentoConsorcio_2015_es_BOP20150624.pdf 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis per part del consorci. (BOP de València de
23 d’agost de 2012) (Vegeu document següent en aquest portal)

http://www.bombersdv.es/auf/EstatutosConsorcio_2015_es_BOP20150915.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/27/pdf/2017_8425.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/27/pdf/2017_8425.pdf
http://www.bombersdv.es/auf/ReglamentoConsorcio_2015_es_BOP20150624.pdf
http://www.bombersdv.es/auf/EstatutosConsorcio_2015_val_BOP20150915.pdf

