•

Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya (EAC).

•

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (LTC).

•

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (LTE).

•

Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

•

Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat
pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (TRRL).

•

Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre (TRLOCC).

•

El Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

•

Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP).

•

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).

•

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals (RPC).

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
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•

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL).

•

Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d'agost (TRLUC).

•

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei
d'urbanisme (DLUC).

•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP).

•

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