
Avantprojecte de llei de finances del sector públic de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
Preàmbul  
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya és la norma institucional bàsica que defineix els drets i 
deures de la ciutadania de Catalunya, les institucions polítiques de la nacionalitat catalana, les 
seves competències i relacions amb l'Estat i el finançament de la Generalitat de Catalunya. Pel 
que fa a les finances de la Generalitat, el Títol VI de l’Estatut atribueix a aquesta, de forma 
exclusiva, la competència per a ordenar i regular les seves finances, establint els límits i 
condicions per a assolir els objectius d’estabilitat pressupostaria dins els principis i la normativa 
de l’Estat i la Unió Europea.  
 
Per altra banda, la Llei de finances públiques de Catalunya vigent fins ara es va aprovar l’any 
1982 i amb posterioritat es van aprovar dos textos refosos, l’any 1994 i l’any 2002, que van 
anar recollint les nombroses modificacions que s’havien anat aprovant per les lleis de 
pressupostos i per les lleis de mesures fiscals i administratives de cada any. També la Llei de 
l’Estatut de l’Empresa pública vigent fins ara és un text refós del 2002 que originalment data de 
1985. El pas del temps ha fet que aquestes normes hagin quedat obsoletes i que no recullin 
moltes de les novetats i canvis esdevinguts durant el seu període de vigència. La progressiva 
assumpció de competències ha comportat que la Generalitat gestioni una part molt important 
dels serveis públics generals i pràcticament la totalitat dels béns i serveis públics que 
configuren l’estat del benestar. El sector públic de la Generalitat ha anat creixent i diversificant 
les seves vies d’actuació, de forma que a mesura que augmentava en dimensió, també ho feia 
en complexitat organitzativa. Aquesta complexitat, juntament amb el que disposa l’Estatut 
d’Autonomia de 2006 que assenyala que el pressupost de la Generalitat inclou totes les 
despeses i tots els ingressos de la Generalitat, i també dels organismes, les institucions i les 
empreses que en depenen, fa necessari clarificar, ordenar i enumerar els subjectes que 
conformen el sector públic de la Generalitat, i establir els procediments de coordinació i els 
aspectes financers de les relacions entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les 
entitats que l’integren. 
 
Tot aquest procés de creixement del sector públic de la Generalitat s’ha produït, a més, en el 
context d’una major integració Europea amb la incorporació d’Espanya, primer a les Comunitats 
Europees i, més recentment, a la Unió Monetària, la qual ha comportat dotar els països de la 
Unió d’una política monetària única i d’una necessària harmonització de la política fiscal. 
També ha comportat la necessitat d’una major adequació de l’actuació del sector públic en el 
marc de l’economia de mercat i en conseqüència de respecte de les condicions de mercat. En 
aquest sentit, la llei s’inspira en els principis d’igualtat i no discriminació financera a l’hora de 
regular les subvencions i les altres relacions amb les empreses. 
 
Pel que fa a la necessitat d’una major disciplina fiscal i la convicció de que l’estabilitat  
pressupostària era una garantia pel creixement sòlid de l’economia i pel benestar de la societat 
s’instaura en les línies de la política econòmica. Al conjunt de l’Estat, això té la seva màxima 
expressió en la normativa sobre estabilitat pressupostària, de la ma de les Lleis d’Estabilitat 
pressupostària (Reial Decret legislatiu 2/2007 de 28 de desembre pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària i Llei Orgànica 3/2006 de 26 de maig de 
Reforma de la Llei Orgànica 5/2001, Complementària de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària), d’aplicació a totes les administracions públiques, les quals introdueixen el 
concepte d’estabilitat al llarg del cicle econòmic. El nou marc d’estabilitat pressupostaria, 
derivat de la normativa europea i estatal, impregna el conjunt de la llei i té concrecions 
específiques com és la regulació del fons per a contingències. 
 
D’altra banda, la mateixa concepció del paper del sector públic i de gestió pública també ha 
anat evolucionant en aquests anys cap a posicions en les quals la creació de valor públic està 
en el epicentre de l’atenció i la gestió pública ha de garantir-ne la millor forma d’assolir-lo. En 
aquest context, la gestió i la pressupostació orientades a objectius i resultats esdevenen eixos 
estratègics per a la Generalitat i implica establir un sistema d’objectius i d’indicadors de 
seguiment que conjuguin la responsabilització del gestor públic amb la introducció d’elements 
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de flexibilitat en la gestió. En aquest context, un dels criteris per a l’assignació de recursos 
haurà d’estar relacionat amb l’obtenció de resultats. A aquests efectes, s’introdueix, també, 
l’avaluació continuada de les polítiques de despesa, com a un instrument que ha de permetre 
comprovar si s’estan assolint els objectius proposats i que faciliti, si cal, revisar alguns aspectes 
de les polítiques. Per tal que això sigui efectiu i que contribueixi a l’aportació de valor cal que el 
rendiment de comptes a la societat es faci també en termes de resultats. Per això la llei preveu 
que els sistemes de control i d’informació incorporin aquesta dimensió, a banda de 
l’estrictament econòmica i financera. 
 
En part, derivat del principi d’estabilitat pressupostària i estretament vinculat a la 
pressupostació per objectius i resultats, cal destacar, també,  la introducció en la llei del marc 
d’actuació pluriennal. La planificació dels recursos, en un marc d’estabilitat pressupostària, 
comporta la necessitat d’instrumentar escenaris pressupostaris pluriennals que tindran caràcter 
previ a l’elaboració dels pressupostos anuals. A la vegada, per tal de vincular els recursos 
pressupostaris amb l’estratègia del govern,  els departaments de la Generalitat hauran 
d’elaborar plans estratègics referits al conjunt de la seva acció, tant la del departament en sentit 
estricte, com la del conjunt d’entitats que tinguin adscrites, en els quals es concretaran les 
prioritats del govern i hauran de ser coherents amb els escenaris pressupostaris. 
 
Per altra banda, els instruments de programació i pressupostació que es regulen en aquest nou 
text legislatiu han de permetre avançar també en l’extensió i desenvolupament de les 
perspectives pressupostàries transversals, com la d’igualtat de gènere o la de sostenibilitat 
mediambiental, que en els darrers anys s’han anat incorporant al procés pressupostari. 
 
Finalment la llei fa una sistematització de les normes de comptabilitat i control de la gestió 
econòmica i financera del sector públic de la Generalitat que actualment es troben disperses en 
diferents normes i instruccions. 
 
La llei de finances del sector públic de la Generalitat de Catalunya és el marc de referència per 
al procés pressupostari, comptable i de control de la Generalitat de Catalunya i vol donar 
resposta en el seu text als principals canvis que han esdevingut en els darrers anys a la 
Generalitat de Catalunya. D’acord amb aquesta voluntat, la Llei té com a objectius generals 
establir el marc de relacions econòmiques i financeres entre la Generalitat i les entitats que en 
depenen i regular les finances i l’administració financera del sector públic de la Generalitat, sota 
els principis bàsics d’estabilitat pressupostaria, de transparència i d’orientació a objectius i 
resultats en l’assignació i en la gestió dels recursos públics, amb la finalitat de garantir-ne 
l’eficàcia i l’eficiència. 
 
Formalment el text articulat de la Llei es divideix en 12 títols: objecte i àmbit d’aplicació, el 
sector públic de la Generalitat i les relacions entre les seves entitats, drets i obligacions 
econòmiques de la Generalitat, la programació pressupostària, els pressupostos anuals, la 
comptabilitat, el control econòmic i financer, endeutament i avals, la tresoreria, règim de 
subvencions i les responsabilitats. Finalment la Llei conclou amb una disposició addicional, sis 
disposicions transitòries i una derogatòria. 
 
El títol I determina l’objecte, l’àmbit d’aplicació i els principis generals de la llei, sent d’aplicació 
al conjunt del sector públic de la Generalitat, és a dir, Generalitat i tots els organismes i entitats 
controlades de forma total o majoritària per la Generalitat de Catalunya. A alguns efectes inclou 
també organismes i entitats no participades majoritàriament per la Generalitat però que formen 
part del sector Administració pública de la Generalitat segons el Sistema Europeu de Comptes 
(SEC). El títol I es completa amb la identificació de les matèries que són objecte de llei: 
pressupostos, tributs, endeutament, subvencions, sector públic, patrimoni i contractació. 
 
El títol II defineix el marc general i els instruments de relació de les entitats del sector públic  
amb la Generalitat, entre els que destaca com instrument habitual el contracte programa.  
 
El títol III estableix els principis d’estabilitat, transparència i orientació a objectius i resultats en 
què s’inspiren les finances públiques, especifica quins són els drets i les obligacions 
econòmiques de la Generalitat i n’estableix la regulació. 
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El títol IV es dedica a la gestió per objectius i resultats introduint alguns aspectes innovadors de 
la denominada nova gestió pública. Estableix els principis generals de la gestió encaminats a 
l’assoliment dels objectius establerts i de l’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos 
públics, determina que cada centre responsable de despesa ha d’establir, en la seva 
programació, un sistema d’objectius i a la vegada estableix que cal relacionar l’assignació dels 
recursos, entre d’altres factors, al nivell d’acompliment d’aquests. Finalment, regula els 
informes de gestió i els balanços de resultats com a eines per a fer efectiva la transparència de 
gestió i avaluació de resultats. 
 
El títol V es refereix a la programació pluriennal mitjançant la definició dels escenaris 
pressupostaris pluriennals, dels plans estratègics departamentals i dels plans sectorials i 
territorials i regula de forma més amplia els compromisos de despesa amb càrrec a exercicis 
futurs. Defineix el concepte d’aquest tipus de despesa, determina els òrgans competents per a 
la seva autorització i estableix límits quantitatius per a la seva tramitació. 
 
El títol VI fa referència als pressupostos anuals, al seu contingut, elaboració i aprovació, així 
com també a la seva execució, modificació i liquidació. Es defineix l’àmbit institucional o 
subjectiu dels pressupostos de la Generalitat. Addicionalment i a efectes informatius i de 
consolidació pressupostària, s’inclouran pressupostos d’altres entitats que hagin estat 
classificades dins del sector Administració pública de la Generalitat, d’acord amb el SEC. Les 
directrius per la elaboració dels pressupostos s’han d’emmarcar dins els escenaris pluriennals 
establerts pel Govern i el procés d’elaboració s’ha d’iniciar abans del 31 de maig de cada any 
mitjançant la publicació d’una Ordre del Departament d’Economia i Finances en la que 
s’estableixi, com a mínim, els criteris generals, les estructures pressupostàries, la 
documentació complementaria i el procediment i terminis d’elaboració. La nova documentació 
que s’ha d’adjuntar al Projecte de llei de pressupostos fa referència als pressupostos 
consolidats, a les memòries explicatives dels programes així com a les previsions dels estats 
financers de les entitats. Per últim, el capítol 2 d’aquest Títol VI regula els crèdits 
pressupostàries i les seves modificacions. Es defineix, per primera vegada, el concepte de 
crèdit pressupostari de despesa i s’introdueix la possibilitat de modificació dels crèdits 
d’ingressos i s’estableix, també per primer cop, que les ampliacions de crèdit es finançaran 
amb càrrec a modificacions pressupostàries i que les incorporacions de romanents de crèdit 
d’exercicis anteriors també requereixen una compensació específica, en línia amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. 
 
El Títol VII es destina a la comptabilitat: principis generals, finalitats de la comptabilitat pública, 
Pla de comptabilitat, competències en matèria comptable i rendició de comptes. Aquest títol 
determina l’aplicació dels principis comptables d’acord amb el Pla de Comptabilitat Pública de 
la Generalitat, el Pla General de Comptabilitat, el Pla de Comptabilitat de Fundacions i 
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i el Pla Especial de 
Comptabilitat Pública per a les Universitats Públiques de Catalunya. S’amplia l’àmbit i el 
contingut del Compte General, d’acord amb la voluntat de rendir comptes del conjunt del sector 
públic, tant en termes econòmics i financers com de resultats, i es regula la publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de la informació relativa a l’execució del 
pressupost. 
 
El títol VIII defineix el control de la gestió econòmica i financera, i distingeix entre control extern, 
exercit pel Parlament de Catalunya i per la Sindicatura de Comptes, i el control intern exercit 
per la Intervenció General mitjançant l’exercici de la fiscalització prèvia, dels controls a 
posteriori, del control financer i del control de la gestió econòmica i financera. També es regula 
la planificació dels controls i els informes de control i les facultats i els deures dels interventors. 
 
El títol IX defineix el concepte d’endeutament, regula la capacitat d’endeutament del sector 
públic i estableix límits a aquesta capacitat. També defineix i regula els avals que la Generalitat 
i les entitats integrants del seu sector públic poden prestar. 
  
El títol X regula la Tresoreria de la Generalitat i el seu sector públic i estableix els mecanismes 
per tal d’optimitzar la seva gestió en l’àmbit del conjunt del sector públic de la Generalitat  
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El títol XI estableix la normativa sobre subvencions que complementa la normativa bàsica  
estatal en aquest àmbit que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el seu reglament. 
  
El títol XII determina les responsabilitats de les persones que manegin cabals públics. 
 
Finalment la Llei conclou amb una disposició addicional que concreta la composició d’alguns 
subsectors pressupostaris definits en l’àmbit d’aplicació i quatre disposicions transitòries sobre 
l’adaptació del model de control intern, l’adaptació de les bases reguladores, els plans 
estratègics i els procediments relatius a subvencions. Finalment, una disposició derogatòria.  
 
 
TÍTOL I 
OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 
Article 1 
Objecte 
 
1. L’objecte d’aquesta llei és regular : 
a) Els aspectes financers de les relacions entre la Generalitat de Catalunya i les entitats en què 
participa de forma total o majoritària, directament o indirecta, i el marc de relacions amb les 
entitats públiques o privades en què la Generalitat hi participa de forma minoritària. 
b) Les finances del sector públic de la Generalitat, que a aquests efectes inclouen el conjunt de 
drets i obligacions de contingut econòmic, la titularitat dels quals correspon a la Generalitat de 
Catalunya i a les entitats que integren el seu sector públic. 
c) L’administració financera de la Generalitat, que comprèn el conjunt de processos 
administratius i econòmics, de caràcter pressupostari, comptable i, en general, de gestió de 
fons, que permeten l’obtenció de recursos i la seva aplicació a la consecució dels objectius de 
la Generalitat. 
 
 
Article 2 
Àmbit d’aplicació 
 
1. Als efectes de la present llei, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats del 
seu sector públic es classifiquen en els següents subsectors pressupostaris: 
a) L’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
b) Les entitats públiques sotmeses al dret públic i les altres entitats de qualsevol tipologia 
jurídica  en què el personal que hi presta serveis és majoritàriament funcionari o estatutari. 
c) Les entitats públiques sotmeses al dret privat, llevat d’aquelles que estiguin incloses en la 
lletra b).  
d) Les societats mercantils de la Generalitat, entenent com a tals les societats mercantils amb 
participació majoritària directa o indirecta de la Generalitat, llevat d’aquelles que no tinguin 
caràcter instrumental i, en particular, quan la participació de la Generalitat es derivi 
exclusivament de l’adquisició d’accions o participacions com a conseqüència de l’execució de 
garanties, o tingui com objectiu la mera participació financera. 
e) Les fundacions del sector públic i les altres entitats sense ànim de lucre amb participació 
majoritària directa o indirecta de la Generalitat. 
f) Els consorcis amb participació majoritària directa o indirecta de la Generalitat, llevat  d’aquells 
que estiguin inclosos en la lletra b)  
2. Quan expressament s’indiqui, la present Llei també serà d’aplicació a les entitats no incloses 
en els punts anteriors, però que hagin estat classificades dins del sector Administració pública 
de la Generalitat, d’acord amb la normativa reguladora del Sistema Europeu de Comptes 
(SEC).  
3.  Es considera que la participació de la Generalitat en una societat mercantil és majoritària, 
quan aquesta, directament o indirecta, hi participa en més d’un cinquanta per cent del seu 
capital o disposa de la majoria dels drets de vot en els seus òrgans de govern.  
4. S’entendrà que la participació de la Generalitat en un consorci o en una fundació és 
majoritària quan disposi de la majoria dels drets de vot en els òrgans de govern o en el 
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patronat. A aquests efectes, en el cas de les fundacions, no computaran els drets de vot dels 
membres designats pel propi patronat. 
5. Per determinar el percentatge de participació de la Generalitat en una entitat se sumaran les 
participacions directes o indirectes de la Generalitat i les seves entitats en aquella. 
 
 
Article 3 
Reserva de llei 
 
Seran matèria de llei les qüestions següents: 
a) Els pressupostos anuals 
b) L’establiment, la modificació i la supressió dels tributs i dels recàrrecs sobre els impostos de 
l’Estat, així com les seves exempcions i bonificacions 
c) L’endeutament en qualsevol de les seves modalitats i la prestació d’avals 
d) El règim de les subvencions i ajuts públics 
e) El règim de patrimoni 
f) El règim de contractació pública 
 
 
TÍTOL II 
RÈGIM GENERAL I MARC DE RELACIONS ECONÒMIQUES I FINANCERES DINS DEL 
SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT 
 
 
Article 4  
El règim patrimonial  
 
El règim patrimonial de les entitats que integren el sector públic de la Generalitat de Catalunya 
és el previst a la normativa que els sigui d’aplicació d’acord amb la seva naturalesa jurídica i, 
supletòriament, per la reguladora del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
Article 5  
El règim de la contractació 
 
El règim jurídic de la contractació de les entitats que integren el sector públic de la Generalitat 
de Catalunya és el previst per a cada cas a la normativa de contractes del sector públic. 
 
 
Article 6  
Del recursos financers 
 
1.En els termes que es determinin en la norma o acord de creació i en funció de la seva 
naturalesa jurídica, les entitats que integren el sector públic es financen mitjançant algun dels 
mecanismes següents: 
a) Rendiments del seu propi patrimoni. 
b) La recaptació dels tributs el rendiment dels quals se’ls cedeixi.  
c) Preus públics i privats. 
d) Aportacions gratuïtes. 
e) Aportacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya o entitats que en 
depenen. 
f) Operacions de crèdit o endeutament en qualsevol modalitat, en els termes previstos en 
aquesta Llei i en la resta de normativa de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya. 
g)  Qualsevol altre previst per les lleis.  
 
 
Article 7  
Principis generals del marc de relacions econòmiques i financeres  
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Els principis que inspiren el marc de relacions econòmiques i financeres entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i la resta d’entitats del seu sector públic són els següents: 
 
 - Autonomia de gestió: en el marc de la direcció estratègica de la Generalitat, les entitats del 
sector públic gaudeixen d’autonomia de gestió en el compliment dels objectius que se’ls hagin 
imposat.  
- Eficiència: la gestió i l’activitat d’Administració i entitats ha d’estar orientada a l’assoliment de 
la finalitat prevista amb el menor cost.  
- Responsabilitat: Els i les titulars dels òrgans d’administració i gestió de les entitats del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya són responsables de la seva actuació front l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del que s’estableixi a la normativa específica 
reguladora d’acord amb la seva naturalesa jurídica. 
 
 
Article 8  
Adscripció departamental 
 
1.Les entitats del sector públic de la Generalitat i també aquelles que sense ser-ho estiguin 
classificades dins del sector Administració pública de la Generalitat d’acord amb les normes del 
SEC s’adscriuen a un departament mitjançant el qual es relacionaran amb la Generalitat.  
2.Les entitats en les quals el Parlament designi la majoria dels membres els òrgans de govern 
s’adscriuran, a efectes pressupostaris, al Parlament, a excepció que la norma de creació de 
l’entitat especifiqui una altra adscripció. 
 
Article 9  
Prerrogatives de l’Administració i obligacions informatives. 
 
1. Correspon a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació a les entitats del 
sector públic  
a) fixar les polítiques específiques i els objectius a assolir, assignant-hi els recursos públics, 
mitjançant els mecanismes i instruments previstos en la present llei 
b) establir els mecanismes de control,  
c) dissenyar els procediments per tal d’avaluar els resultats de les entitats que integren el 
sector públic i valorar les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
d) dissenyar els sistemes d’informació corporatius 
2. Correspon a les entitats del sector públic, sens perjudici de l’autonomia de gestió que els hi 
correspon d’acord amb el seu règim jurídic: 
a) Executar la missió encomanada en el marc de les directrius esmentades en la lletra a) de 
l’apartat 1 del present article 
b) Donar compte de la seva activitat i gestió econòmica i financera en els termes previstos en la 
present llei. 
c) Incorporar la seva informació en matèria de recursos humans, gestió econòmica i 
comptabilitat als sistemes corporatius d’informació i d’altres que el Departament competent en 
matèria de finances pugui considerar i en les condicions que aquest estableixi. Aquesta 
obligació es podrà fer extensiva a les entitats que, tot i no estan integrades en el sector públic 
de la Generalitat, hagin estat classificades en el sector Administració pública de la Generalitat 
d’acord amb el SEC. 
 
 
Article 10 
Els grups corporatius 
 
1. Als efectes d’aquesta llei s’entendrà per grup corporatiu el conjunt d’entitats participades 
majoritàriament per la Generalitat sobre les quals una d’elles, concretament l’entitat matriu, 
disposa d’una participació econòmica o en els òrgans de govern superior al cinquanta per cent 
en els termes previstos en els apartats 3, 4 i 5 de l’article 2. 
 2. Sens perjudici del que s’estableix a l’article 8 de la present Llei, les entitats del sector públic 
de la Generalitat que formin part d’un grup corporatiu articularan la seva actuació i les relacions 
amb els diferents òrgans de la Generalitat de manera coordinada amb l’entitat matriu, a qui li 
correspondran les funcions que es determinin per Reglament. 
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Article 11  
Instruments de relació 
 
En el marc dels principis als qual es refereix l’article 7, les relacions entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i les entitats que integren el seu sector públic s’han d’instrumentar a 
través de:  
a)  Contractes programa 
b)  Plans d’actuació 
c)  Plans econòmics i financers per encàrrecs 
d)  Convenis d’actuació 
e)  Encàrrecs de gestió 
 
 
Article 12  
El contracte programa 
 
1. El contracte programa és l’instrument habitual mitjançant el qual es concreta el marc de 
relacions, amb els compromisos i drets recíprocs, entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i cadascuna de les entitats que conformen el seu sector públic o entre les entitats 
integrants d’aquest sector. L’autorització del contracte-programa correspon al Govern. 
2. Mitjançant Reglament serà regulat el contingut mínim del contracte programa, que en 
qualsevol cas inclourà els objectius estratègics i operatius de l’entitat, el pla d’actuació, les 
aportacions de l’Administració de la Generalitat, els mecanismes de vinculació d’aquests 
recursos al compliment dels objectius, el sistema per avaluar aquest compliment, les funcions i 
la composició de la comissió de seguiment i el pla financer durant el temps de vigència del 
contracte programa, no inferior a tres exercicis.  
3. Les aportacions efectuades en virtut d’un contracte programa tindran consideració de 
transferència en els termes definits a la disposició addicional tercera de la present llei. 
 
 
Article 13  
Plans d’actuació 
 
1. Les entitats que no disposin de contracte programa hauran d’elaborar un pla d’actuació 
anualitzat per un període mínim de 4 exercicis, que haurà de ser aprovat pel departament 
d’adscripció, d’acord amb les previsions financeres que autoritzi el departament competent en 
matèria de finances.  
2. L’estructura i la metodologia per a l’elaboració del esmentat pla podrà ser objecte de 
desenvolupament per part del Departament competent en matèria de finances. 
 
 
Article 14  
Plans econòmics i financers  
 
1. Les entitats que executen encàrrecs per compte del sector públic de la Generalitat que 
comportin despeses amb càrrec a exercicis futurs hauran d’elaborar un pla econòmic i financer 
anualitzat que reculli les despeses i el finançament associats als esmentats encàrrecs. 
2. El pla econòmic i financer i les seves eventuals revisions hauran de ser aprovats pel Govern 
a proposta del Departament competent en matèria de finances. 
 
 
Article 15  
Convenis d’actuació 
 
Els departaments podran signar convenis amb les entitats del sector públic, amb la finalitat de 
millorar el compliment de les funcions que els corresponen respecte de la prestació dels serveis 
públics, activitats de foment o d’actuació en el mercat. Serà aplicable als presents convenis el 
que es disposa a la normativa reguladora del procediment administratiu comú aplicable al 
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Generalitat de Catalunya, normativa de contractació del sector públic i resta de disposicions 
aplicables.  
 
 
Article 16  
Encàrrecs de gestió 
 
Els departaments podran fer encàrrecs de gestió a les entitats del sector públic, atès el seu 
caràcter instrumental, en el marc del que estableixi la normativa de contractació del sector 
públic. 
 
 
 
TÍTOL III 
DRETS I OBLIGACIONS ECONÒMIQUES DE LA GENERALITAT 
 
Capítol I 
Normes generals 
 
 
Article 17  
Àmbit 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest títol està integrat pel conjunt del drets i obligacions econòmiques 
de les entitats esmentades en les lletres a) i b) del punt 1 de l’article 2. 
 
 
Article 18 
Principis generals 
 
1. L’administració de les finances del sector públic de la Generalitat es regirà pels principis 
generals següents: 
a) Estabilitat: els pressupostos s’elaboraran i executaran en el marc d’una programació 
financera pluriennal que contribueixi a l’objectiu d’estabilitat establert en cada moment. 
b) Transparència: els pressupostos i les seves modificacions contindran informació suficient i 
adequada per permetre la verificació del compliment dels principis i regles que els regeixen i 
dels objectius que es proposi assolir. 
c) Orientació a objectius i resultats: l’elaboració i gestió pressupostàries s’orientaran al 
compliment dels objectius sota els principis d’economia, eficàcia i eficiència. 
 
 
 
Capítol II 
Els drets econòmics 
 
 
Article 19 
Els drets econòmics de la Generalitat 
 
1. Els drets econòmics de la Generalitat estan constituïts pels ingressos següents: 
a) El rendiment dels impostos, taxes, contribucions especials i demés tributs propis 
b) El rendiment dels tributs estatals cedits, totalment o parcial 
c) Els recàrrec sobre tributs estatals 
d) Les transferències i assignacions amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat 
e) Els ingressos per preus públics 
f) Els rendiments del patrimoni de la Generalitat 
g) Els ingressos de dret privat 
h) L’emissió de deute i el recurs al crèdit 
i) Les multes i les sancions que imposi en l’àmbit de les seves competències 
j) Els recursos procedents de la Unió Europea 
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k) Qualsevol altre que es pugui obtenir per la Hisenda de la Generalitat 
 
 
Article 20 
Competències respecte a l’administració dels drets 
 
L’administració dels drets econòmics de les finances de la Generalitat correspon al conseller o 
consellera competent en matèria de finances i la de la resta d’entitats als seus 
presidents/presidentes, directors/directores o càrrecs assimilats, d’acord amb el que s’estableixi 
en els respectius estatuts o norma de creació. 
 
 
Article 21 
Límits als drets econòmics 
 
1. No poden ser alienats, gravats ni arrendats els drets econòmics de la Generalitat, llevat en 
els supòsits regulats per les lleis. 
2. No es concediran exempcions, condonacions, rebaixes ni moratòries en el pagament dels 
drets, llevat en els casos i en la manera que determinin les lleis. 
3. Només el Govern podrà transigir i sotmetre a arbitratge en les conteses que sorgeixin sobre 
els drets de la Hisenda de la Generalitat. 
 
 
Article 22 
Prerrogatives 
 
Les certificacions de descobert acreditatives de deutes tributaris i d’altres ingressos de dret 
públic, lliurades pels funcionaris o funcionàries competents segons els reglaments, són títols 
suficients per a iniciar la via de constrenyiment, i tenen la mateixa força executiva que la 
sentència judicial per a procedir contra els béns i els drets dels deutors. A aquests efectes, pels 
deutes de dret públic no tributaris, l’inici de la via de constrenyiment merita, els mateixos 
recàrrecs que amb caràcter general estableixi la normativa tributària. 
 
 
Article 23 
Interessos de demora 
 
1. Les quantitats degudes a la Generalitat pels conceptes contemplats en aquest capítol 
produeixen interessos de demora des de l’endemà del seu venciment. 
2. El tipus d’interès de demora es determina en la Llei anual de Pressupostos. Si aquesta no 
l’estableix s’aplicarà el tipus que determini la legislació estatal com interès legal del diner vigent 
el dia en què venci el termini assenyalat en el paràgraf anterior. 
 
 
Article  24 
Prescripció dels drets 
 
1. Si les lleis reguladores dels diferents recursos financers no ho disposen altrament, els drets 
de la Generalitat al reconeixement i la liquidació dels crèdits a favor seu prescriuen al cap de 
quatre anys des de la data en què pugui exercitar-los. No pot tampoc exigir-ne el cobrament 
passats quatre anys des del reconeixement o liquidació. 
2. La prescripció s’interromp si el deutor reconeix el deute o l’Administració de la Generalitat li 
n’exigeix per escrit el seu pagament. 
3. El conseller o consellera del departament competent en matèria de finances pot disposar la 
no liquidació o, si escau, l’anul·lació i la baixa de la comptabilitat de les liquidacions de les quals 
resulten deutes inferiors a la quantia que es fixa com a insuficient per a cobrir el cost que 
l’exacció i la recaptació comporten. 
 
 
Capítol III 
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Les obligacions econòmiques 
 
 
Article 25 
Fonts i exigibilitat de les obligacions 
 
1. Les obligacions econòmiques de la Generalitat neixen de la Llei, dels negocis jurídics i dels 
actes i fets que, segons el dret, els generin. 
2. El pagament de les obligacions econòmiques de la Generalitat només serà exigible quan 
resulti de l’execució dels pressupostos, de sentència o resolució judicial fermes o d’operacions 
de tresoreria. 
3. Quan les obligacions econòmiques derivin de prestacions o de serveis a la Generalitat, el 
seu pagament no es podrà realitzar mentre el creditor no hagi complert o garantit les 
obligacions correlatives. 
 
 
Article 26 
Prerrogatives. Procediment de constrenyiment 
 
1. Les obligacions econòmiques de la Generalitat no es poden exigir pel procediment de 
constrenyiment. 
2. Les sentències i les demés resolucions judicials que estableixin obligacions a càrrec de la 
Generalitat s’han de complir puntualment. Si manqués en els pressupostos de la Generalitat el 
crèdit corresponent, es tramitarà una transferència de crèdit amb càrrec a la minoració d’altres 
crèdits o del Fons per a contingències o se sol·licitarà del Parlament un suplement de crèdit o 
un crèdit extraordinari, dins dels tres mesos següents a la notificació de la resolució.  
 
 
Article 27 
Interessos de demora 
 
1. Si el pagament de les obligacions de la Generalitat no fos efectiu en el termini dels tres 
mesos següents al seu reconeixement o a la notificació de la resolució judicial, el creditor tindrà 
dret al cobrament d’interessos al tipus que determini la legislació estatal com interès legal del 
diner vigent el dia del seu reconeixement, llevat d’aquells casos en que una norma amb rang de 
llei estableixi un termini diferent, des que reclami per escrit el compliment de l’obligació fins a la 
data del pagament. 
2. En el supòsit d’obligacions de la Generalitat derivades d’ingressos indeguts, el càlcul i el 
procediment dels interessos corresponents es regeixen pel que estableix la normativa tributària. 
 
 
Article 28 
Prescripció de les obligacions 
 
1. El dret al reconeixement o la liquidació de les obligacions i el pagament d’aquestes ja 
reconegudes o liquidades prescriu al cap de quatre anys del seu naixement o del seu 
reconeixement o liquidació, respectivament. 
2. L’exigència dels creditors legítims o dels seus drethavents mitjançant la presentació de 
documents justificatius del seu dret produeix el nou inici del termini de la prescripció. 
3. Les obligacions que prescriguin seran donades de baixa en els comptes respectius, prèvia 
tramitació de l’expedient que correspongui. 
 
 
TÍTOL IV 
GESTIÓ PER OBJECTIUS I RESULTATS 
 
Capítol I 
Gestió per objectius i resultats 
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Article 29 
Principis generals de la gestió per objectius i resultats 
 
La Generalitat i les entitats del seu sector públic adequaran la seva gestió econòmica i 
financera al compliment de l’eficàcia en l’assoliment dels objectius establerts d’acord amb les 
prioritats polítiques del Govern, i de l’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. 
 
 
Article 30 
Sistema d’objectius 
 
1. Els centres gestors de despesa i les entitats del sector públic de la Generalitat establiran en 
la seva programació un sistema d’objectius i d’indicadors de seguiment en la respectiva àrea 
d’actuació, tenint en compte els objectius i resultats identificats en els plans estratègics 
departamentals regulats a l’article 35. A aquests efectes, són centres gestors de despesa, les 
unitats administratives amb responsabilitat de gestió sobre dotacions de despeses identificades 
en el pressupost.  
2. Els sistemes de gestió i control de les despeses públiques s’hauran d’orientar a assegurar la 
realització dels objectius establerts en la programació i a proporcionar informació sobre el seu 
compliment. 
3. Correspon al Departament competent en matèria de finances establir la metodologia a seguir 
per a la definició i l’avaluació dels indicadors de gestió necessaris per al correcte 
desenvolupament del control d’eficàcia i eficiència.  
 
 
Article 31 
Assignació pressupostària i objectius 
 
1. Les assignacions pressupostàries als diferents centres gestors de despesa i entitats del 
sector públic de la Generalitat s’efectuaran tenint en compte, entre d’altres factors, el nivell de 
compliment dels objectius establerts.  
2. Amb caràcter general, el sistema d’objectius i d’avaluació de resultats i les assignacions 
pressupostàries de les entitats del sector públic s’establiran en el contracte programa 
corresponent o, en el seu defecte, en el pla d’actuació. 
3. En cas que una part del finançament estigui vinculada a l’assoliment dels objectius previstos, 
aquesta es liquidarà quan s’hagi pogut verificar la seva efectiva consecució. Tanmateix, en 
casos degudament justificats es podrà preveure l’establiment d’una bestreta de la qual se n’ha 
de fer la corresponent liquidació quan sigui possible valorar el grau efectiu d’assoliment dels 
objectius.  
4.Per l’eventual finançament dels contractes programa amb càrrec a recursos de la Generalitat 
s’ha de seguir el procediment establert per a l’autorització de compromisos de despesa amb 
càrrec a exercicis futurs. 
 
 
Article 32 
Informes de gestió i balanç de resultats 
 
Els centres gestors de despesa i les entitats del sector públic de la Generalitat formularan 
anualment un informe de gestió en el que s’inclourà un balanç de resultats relatiu al compliment 
tant dels objectius fixats per a l’exercici com de les obligacions econòmiques i financeres 
assumides. Les entitats del sector públic inclouran en aquest informe la informació relativa a 
l’execució i el grau de compliment del contracte programa i el trametran junt amb el comptes 
anuals i la liquidació del pressupost. A aquest efecte, el departament competent en matèria de 
finances establirà les característiques que hauran de tenir els esmentats informes i n’efectuarà 
el seguiment i control.  
 
 
Article 33 
Avaluació pública 
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1. El departament competent en matèria de finances, en col·laboració amb els centres gestors 
de despesa i les entitats del sector públic de la Generalitat, impulsarà i coordinarà l’avaluació 
de les polítiques de despesa amb la finalitat d’assegurar que aquestes assoleixen els objectius 
estratègics i que tenen l’impacte socioeconòmic pretès.  
 
2..  Amb caràcter previ a l’aprovació d’un acord de govern amb impacte pressupostari, l’òrgan 
promotor ha d’efectuar una avaluació d’impacte econòmic i financer d’acord amb els criteris que 
determini el departament competent en matèria de finances. L’avaluació de l’impacte econòmic 
i financer de les propostes de disposicions de caràcter general s’efectua d’acord amb l’establert 
a la normativa de procediment administratiu vigent 
 
TÍTOL V 
LA PROGRAMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
 
Capítol 1 
La programació pluriennal 
 
 
Article 34 
Els escenaris pressupostaris pluriennals  
 
1. Anualment, el departament competent en matèria de finances, elaborarà uns escenaris 
pressupostaris per als tres exercicis següents que hauran de ser coherents amb les prioritats 
polítiques del Govern i els objectius d’estabilitat pressupostària. 
2. L’escenari d’ingressos s’elaborarà tenint en compte les previsions macroeconòmiques 
3. L’escenari de despeses s’elaborarà tenint en compte les previsions macroeconòmiques, el 
cost de les polítiques actuals i el cost de les noves iniciatives, tot considerant els compromisos 
adquirits i es detallarà, com a mínim, a nivell de centre gestor o entitat, per polítiques i per 
capítols. 
4. El departament competent en matèria de finances establirà l’àmbit i el procediment 
d’elaboració dels escenaris pressupostaris pluriennals  
5.Tenint en compte els esmentats escenaris pressupostaris el Govern amb caràcter previ a 
l’elaboració dels pressupostos anuals, aprovarà el límit de despesa no financera per a l’exercici 
següent i podrà establir límits sectorials i límits pluriennals de la despesa no financera. 
6. La primera anualitat dels escenaris pressupostaris pluriennals serà la base per a la 
l’elaboració del següent pressupost anual. 
 
 
Article 35 
Plans estratègics departamentals 
 
1. Els departaments han d’elaborar plans estratègics a mitjà termini per al conjunt de les seves 
actuacions que hauran de ser coherents amb les prioritats polítiques del Govern, d’acord amb  
les directrius que estableixin els departaments competents en matèries de coordinació 
interdepartamental i de finances públiques. Aquests plans es referiran a tot l’àmbit d’actuació, 
tant del propi departament com els de les entitats que aquest tingui adscrites.  
2. En qualsevol cas, els plans estratègics departamentals han d’identificar, com a mínim, els 
objectius estratègics i operatius, els resultats a assolir i les activitats a realitzar, així com els 
indicadors i els sistemes d’informació que permetin el seu seguiment i avaluació. 
3. Les previsions econòmiques i pressupostaries d’aquests plans estratègics hauran de ser 
coherents amb les previsions dels escenaris pressupostaris pluriennals. En el moment de 
l’elaboració del pressupost de cada exercici els departaments concretaran el respectiu pla 
estratègic en un pla anual que s’ha de vincular al pressupost per a l’exercici. 
4. Quan es produeixi una reestructuració administrativa que modifiqui els àmbits d’actuació 
departamentals, els departaments afectats ajustaran els seus plans estratègics i anuals en un 
termini màxim de tres mesos.  
 
 
Article 36 
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Plans sectorials i territorials  
 
Els departaments, bé directament o bé per mitjà de les entitats que tinguin adscrites, poden 
elaborar plans sectorials o territorials d’actuació en els àmbits de la seva competència. Quan 
aquests plans siguin objecte d’aprovació pel Govern i comportin compromisos de despesa amb 
càrrec a exercicis futurs en els termes de l’article 37, la tramitació s’haurà de fer a proposta 
conjunta del departament o departaments competents per raó de la matèria, en el cas de plans 
sectorials interdepartamentals, i del competent en matèria de finances. Les previsions 
econòmiques i pressupostàries que incorporin hauran de ser coherents amb les previstes per 
als mateixos anys en els escenaris pressupostaris pluriennals. 
 
 
Capítol 2 
Els compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs 
 
 
Article 37 
Concepte i àmbit d’aplicació 
 
1. Per aquelles despeses que requereixin un termini d’execució superior a un exercici 
pressupostari per raó de la seva naturalesa o eficiència en la gestió, es poden adquirir 
compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs en el marc dels escenaris 
pressupostaris pluriennals. Aquests compromisos han de correspondre a actuacions concretes, 
davant d’un o més tercers clarament identificats, i s’han de formalitzar mitjançant un document 
jurídicament vinculant.  
2. En el cas de les entitats de les lletres a) i b) del punt 1 de l’article 2 els compromisos amb 
càrrec a exercicis futurs han de ser autoritzats pel Govern a proposta del conseller o consellera 
competent en matèria de finances. El Govern pot delegar en els consellers o conselleres o 
secretaris o secretàries generals dels departaments l’aprovació de compromisos amb càrrec a 
exercicis futurs, en el marc del procediment previst a l’article 39. 
3. En el cas de les entitats de les lletres c), d), e) i f) del punt 1 de l’article 2 els compromisos 
amb càrrec a exercicis futurs han de ser autoritzats pels respectius òrgans de govern. 
Tanmateix, si aquests es financen amb càrrec a recursos procedents de les entitats 
esmentades en el punt anterior, cal que, amb caràcter previ el Govern hagi autoritzat el 
corresponent compromís de finançament amb càrrec a exercicis futurs del departament o 
entitat finançadora. 
 
 
Article 38 
Obres i adquisicions amb pagament diferit 
 
El previst a l’article anterior també és d’aplicació en els contractes d’obres i d’adquisició 
d’immobles que es portin a terme sota la modalitat d’abonament total de preu, establerta en la 
normativa sobre contractació pública, ja sigui amb abonament total del preu una sola vegada o 
bé amb fraccionament del preu en diferents anualitats, que no poden ser superiors a deu, 
comptades a partir de la data prevista de finalització de les obres o de lliurament de l’immoble. 
 
 
Article 39 
Límits generals  
 
1. Els compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs s’ajustaran com a màxim als 
crèdits que per a cada exercici es consignin en els pressupostos de la Generalitat i de les 
entitats integrants del seu sector públic. A aquest efecte, l’import total compromès per a 
cadascuna de les quatre primeres anualitats futures i per a cada departament, comptant-hi 
també les entitats de la lletra b) del punt 1 de l’article 2, no pot superar el 75% dels crèdits 
inicials del respectiu pressupost vigent, excloent-ne el capítol corresponent a despeses de 
personal. 
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2.Per acord del Govern es poden establir criteris, procediments i límits quantitatius addicionals 
a l’esmentat en el punt 1 per a la tramitació dels compromisos de despesa amb càrrec a 
exercicis futurs. De l’acord corresponent se n’ha de donar compte al Parlament. 
3. Amb caràcter general els compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs no poden 
superar un nombre de quatre anualitats, llevat dels compromisos derivats de la càrrega 
financera de l’endeutament i dels arrendaments d’immobles. Excepcionalment, el Govern pot 
autoritzar l’ampliació del nombre d’anualitats en altres casos. 
 
 
Article 40 
Expedients de despesa de tramitació anticipada 
 
1. En els expedients de contractació que, d’acord amb el que estableix la legislació de 
contractes del sector públic, s’hagin d’executar en l’exercici següent a aquell en què s’ha 
adjudicat o formalitzat el contracte corresponent, l’existència de crèdit suficient i adequat per a 
atendre el compromís de despesa de l’exercici pressupostari futur s’ha d’acreditar mitjançant el 
registre comptable en el sistema de comptabilitat corporatiu de la Generalitat de la reserva de 
crèdit de la despesa anticipada. En el cas d’entitats del sector públic de la Generalitat, 
l’acreditació s’ha de fer mitjançant un certificat emès per l’òrgan competent, en el qual ha de 
constar que la despesa està prevista en el projecte de pressupost corresponent, o, si s’escau, 
acreditar que l’objecte contractual és de caràcter recurrent. 
2. En els casos de tramitació anticipada a què fa referència l’apartat 1, el plec de clàusules 
administratives particulars del contracte ha de fer constar que l’adjudicació se sotmet a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit suficient i adequat per a atendre les obligacions 
derivades del contracte en l’exercici corresponent. 
3. Si l’execució del contracte, tot i iniciar-se en l’exercici següent, abasta més d’un exercici 
pressupostari, la despesa l’ha d’autoritzar el Govern d’acord amb el que disposa l’article 37. 
 
 
TÍTOL VI 
ELS PRESSUPOSTOS ANUALS 
 
 
Capítol 1  
Contingut, elaboració i aprovació 
 
 
Article 41 
Concepte  
 
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya constitueixen l’expressió quantificada, 
conjunta i sistemàtica dels drets i de les obligacions econòmiques a liquidar per  la Generalitat i 
les entitats integrants del seu sector públic durant l’exercici pressupostari corresponent i 
constitueixen el reflex econòmic i financer de la concreció per a l’exercici dels objectius 
estratègics del Govern. 
 
 
Article 42 
Àmbit temporal  
 
1. L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i s’imputaran: 
a) Els drets econòmics liquidats fins al 31 de desembre, encara que procedeixin d’exercicis 
anteriors 
b) Les obligacions econòmiques reconegudes fins al 31 de desembre, corresponents a 
qualsevol mena de despeses efectuades abans d’acabar l’exercici pressupostari amb càrrec als 
crèdits respectius. Això no obstant, en el cas de les entitats de les lletres a) i b) del punt 1 de 
l’article 2, el conseller o consellera competent en matèria de finances, durant el primer trimestre 
de l’exercici pot autoritzar que les obligacions corresponents a despeses efectuades 
degudament en el darrer trimestre de l’exercici anterior que no hagin pogut ser reconegudes 
amb càrrec als crèdits d’aquell exercici, puguin ser aplicades als crèdits del pressupost vigent. 
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Excepcionalment, quan l’origen de l’obligació sigui anterior al darrer trimestre de l’exercici 
anterior o bé quan l’aplicació s’hagi de fer després del primer trimestre de l’exercici vigent, 
caldrà autorització del Govern. En aquest cas, el Govern pot delegar aquesta autorització en el 
departament competent en matèria de finances en els casos de menor quantia.  
2. Els crèdits per a despeses que el darrer dia de l’exercici pressupostari no estiguin vinculats 
al compliment d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret. 
 
 
Article 43 
Àmbit subjectiu 
 
1. Els pressupostos de la Generalitat per a cada exercici hauran de contenir totes les despeses 
i tots els ingressos de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. En concret, inclouran 
els pressupostos de totes les entitats esmentades en el punt 1 de l’article 2. Dins dels 
pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya s’inclouran els estats de 
despeses dels departaments, del Parlament, dels organismes estatutaris i consultius que no 
tinguin personalitat jurídica pròpia i dels fons no departamentals. 
 
 
Article 44 
Estructura 
 
L’estructura dels Pressupostos de la Generalitat i de les entitats integrants del seu sector públic 
es determinarà pel conseller o consellera competent en matèria de finances, tenint en compte 
l’organització del sector públic, les finalitats i objectius que es pretengui assolir i la naturalesa 
dels ingressos i despeses. En tot cas, els estats d’ingressos es presentaran d’acord amb la 
seva classificació econòmica i els estats de despeses d’acord amb la triple classificació 
orgànica, per programes, i econòmica. 
 
 
Article 45 
Procediment d’elaboració 
 
El procediment d’elaboració del projecte de pressupostos de la Generalitat s’ajustarà a les 
normes següents: 
1. El Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de finances, establirà, 
en el marc dels escenaris pluriennals, les directrius per a l’elaboració dels pressupostos així 
com el límit de despesa no financera. 
2. El procés d’elaboració dels Pressupostos de la Generalitat s’inicia abans del 31 de maig de 
cada any mitjançant la promulgació d’una Ordre del Departament competent en matèria de 
finances que estableixi els criteris per a l’elaboració, detallant-ne com a mínim els següents 
aspectes: 
a) Criteris generals per a l’elaboració pressupostària 
b) Estructures pressupostàries d’ingressos i de despeses 
c) Documentació annexa complementària 
d) Procediment i terminis d’elaboració 
3. En el marc dels criteris generals esmentats en el punt anterior s’hauran de tenir en compte  
les perspectives pressupostàries transversals, com la d’igualtat de gènere o la de sostenibilitat 
mediambiental. 
4. Les entitats que, d’acord amb l’article 43, han d’incloure llurs pressupostos en els de la 
Generalitat els trametran al departament al qual estan adscrites, amb temps suficient per tal 
que puguin ser integrats en l’avantprojecte de  pressupostos de la Generalitat 
5.  El Parlament, a efectes de la seva integració en els pressupostos de la Generalitat, trametrà 
al departament competent en matèria de finances, amb temps suficient, el seu estat de 
despeses i els pressupostos dels organismes, institucions i entitats que en depenen. 
6. Les entitats esmentades en el punt 2 de l’article 2 trametran els seus pressupostos al 
departament d’adscripció a efectes de consolidació amb el conjunt del sector Administració 
pública de la Generalitat definit en els termes del SEC, i per tal de ser incorporats a la 
documentació que acompanya els pressupostos. 
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7. Les entitats que hagin estat classificades dins del sector Administració pública de la 
Generalitat d’acord amb el SEC hauran d’elaborar els pressupostos en situació de equilibri o 
superàvit no financer, computat en termes de capacitat de finançament segons la definició 
continguda en el SEC, llevat dels casos en què ho determini el Departament d’ Economia i 
Finances. 
8. El Departament competent en matèria de finances, tenint en compte l’estimació dels 
ingressos de l’administració de la Generalitat, les propostes de despeses formulades pels 
departaments, els avantprojectes de pressupostos de les entitats del sector públic, formularà 
l’avantprojecte de llei de pressupostos, en el qual integrarà el pressupost tramès pel Parlament 
i els pressupostos tramesos per les universitats públiques i el sotmetrà a l’acord del Govern. 
 
 
Article 46 
Remissió al Parlament i aprovació 
 
1. Un cop aprovat pel Govern, el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat, integrat pel 
text articulat i pels estats d’ingressos i despeses amb el nivell de vinculació que s’estableixi, així 
com per la resta de documents que s’establiran reglamentàriament, es remetrà al Parlament de 
Catalunya amb temps suficient per tal que l’1 de gener de l’exercici pugui entrar en vigor la 
corresponent llei. 
2. La tramesa de tota la documentació al Parlament es podrà fer per mitjans electrònics 
 
 
Article 47 
Règim de pròrroga 
 
1. En el supòsit que l’1 de gener, per qualsevol motiu, no estesin aprovats els pressupostos, es 
consideraran prorrogats automàticament els pressupostos de l’any anterior de les entitats 
esmentades a les lletres a) i b) del punt 1 de l’article 2 en els seus crèdits inicials fins a 
l’aprovació i la publicació dels nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
2. L’estructura orgànica dels pressupostos prorrogats s’adaptarà, sense increment de la seva 
quantia total, a l’organització administrativa vigent en l’exercici en el qual els pressupostos 
s’hagin d’executar. 
3. La pròrroga no afectarà els crèdits per a despeses corresponents a serveis o programes que 
finalitzin durant l’exercici dels pressupostos prorrogats. 
4. Per a les entitats que rebin finançament de la Generalitat o obtinguin rendiments derivats 
dels ingressos cedits procedents d’aquesta, disposaran d’aquests ingressos i aportacions, com 
a màxim, per l’import consignat en l’exercici prorrogat, sens perjudici de les modificacions 
derivades de les transferències de crèdit que puguin tramitar els departaments durant la 
pròrroga. 
 
 
Capítol 2 
Els crèdits pressupostaris de despeses i les seves modificacions  
 
 
Secció 1 
Els crèdits pressupostaris de despeses 
 
 
Article 48 
Definició i vinculació dels crèdits de despeses 
 
1. Són crèdits pressupostaris de despesa cadascuna de les assignacions individualitzades que 
figuren en el respectiu pressupost, amb el nivell de vinculació que correspongui, posades a 
disposició dels centres gestors per a la cobertura de les necessitats per a les que hagin estat 
aprovats. 
2. Amb caràcter general, la vinculació dels crèdits està constituïda per la configuració creditícia 
que conjugui les classificacions orgànica a nivell de servei, per programes a nivell de programa, 
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i econòmica a nivell d’article, en els nivells de concreció que determinin les lleis de 
pressupostos per a cada exercici pressupostari. 
3. Les lleis anuals de pressupostos poden establir excepcions a les vinculacions ressenyades 
al punt anterior. 
4. Independentment de la vinculació dels crèdits que determinin les lleis de pressupostos, les 
entitats de les lletres a) i b) del punt 1 de l’article 2 han d’utilitzar per al registre comptable de 
les operacions de despesa en el moment de l’execució del pressupost i en els expedients de 
modificacions pressupostàries, la classificació orgànica per serveis, la classificació per 
programes i la classificació econòmica per aplicacions. La resta d’entitats esmentades en el 
punt 1 de l’article 2, amb independència del pla comptable que els sigui d’aplicació, han 
d’expressar l’execució del seu pressupost utilitzant aquestes mateixes classificacions. 
 
 
Article 49 
Caràcter limitatiu o estimatiu dels crèdits pressupostaris 
 
1. Els crèdits de despeses definits segons el nivell de vinculació establert a les lleis anuals de 
pressupostos tindran caràcter limitatiu en el cas dels pressupostos de les entitats referides a les 
lletres a) i b), del punt 1 de l’article 2. 
2. En termes generals els crèdits de despeses dels pressupostos de les entitats referides a les 
lletres c), d), e) i f) del punt 1 de l’article 2 tindran caràcter estimatiu. No obstant això, les lleis 
de pressupostos podran determinar el caràcter limitatiu de determinats crèdits d’aquestes 
entitats. 
3. Els crèdits que tinguin caràcter limitatiu es destinaran exclusivament a la finalitat específica 
per la que han estat autoritzats a la llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya o a les 
modificacions aprovades d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació i, en conseqüència, no 
es podran adquirir compromisos de despesa per quantia superior al seu import, sent nuls de ple 
dret els actes administratius i les disposicions generals amb rang inferior a llei que incompleixin 
aquesta norma. 
 
 
Article 50 
Fons per a contingències 
 
1. Per tal de poder atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s’hagin 
previst en els pressupostos aprovats inicialment i que puguin sorgir al llarg de l’exercici, es 
dotarà en una secció específica del pressupost de la Generalitat un fons per a contingències 
amb un import equivalent al 2% del total de les despeses no financeres del pressupost de 
l’exercici anterior. 
2. Per poder aplicar la dotació inclosa en el Fons per a contingències, cal que ho aprovi el 
Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de finances. L’aplicació 
s’ha de fer per mitjà de transferències de crèdit a favor de la secció competent per raó de la 
matèria. 
3. El romanent de crèdit que hi pugui haver en el fons per a contingències al final de cada 
exercici anual no es pot incorporar a exercicis posteriors. 
 
 
Article 51 
Crèdits ampliables  
 
1. Tenen la condició d'ampliables i hauran de ser ampliats fins l’import que sigui necessari 
reconèixer, els crèdits que, de forma taxativa i degudament explicitats amb aquest caràcter, 
especifiqui la Llei de pressupostos i, en tot cas, els crèdits següents: 
a) Els crèdits destinats a les quotes de la Seguretat Social del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat 
b) L’aportació de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics de la 
Generalitat 
c) Els triennis del funcionaris derivats del còmput de temps de servei prestat a l’Administració 
d) Els crèdits corresponents a interessos, amortitzacions, menyscaptes i despeses derivades 
d’operacions del deute 
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2. Els crèdits qualificats com a ampliables s’especificaran als pressupostos a nivell d’aplicació 
pressupostària. 
3. Els crèdits ampliables que són minorats perden la condició d’ampliables. 
4. Les ampliacions de crèdit es finançaran amb càrrec a modificacions pressupostàries d’acord 
amb el que s’estableix a la secció 2 d’aquest mateix capítol. 
 
 
Secció 2  
Les modificacions de crèdits 
 
Article 52 
Modificacions dels crèdits de despeses de les entitats referides a les lletres a) i b) del punt 1 de 
l’article 2 
1. Pel que fa a les entitats de les lletres a) i b) del punt 1 de l’article 2, es poden autoritzar 
variacions quantitatives i qualitatives dels crèdits pressupostaris aprovats pel Parlament, dins 
els límits i d’acord amb el procediment establert en els articles següents, mitjançant: 
a) Transferències de crèdit 
b) Generacions de crèdit 
c) Incorporacions de romanents de crèdit 
d) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
2. El departament competent en matèria de finances establirà els criteris i procediments a 
seguir en la tramitació de les modificacions de crèdit. 
 
 
Article 53 
Transferències de crèdit 
 
1. Les transferències de crèdit són modificacions de la quantia de determinats crèdits dels 
pressupostos, mitjançant la seva compensació en d’altres crèdits, de forma que la modificació 
no suposi una variació en la quantia global del pressupost. Es poden autoritzar transferències 
entre els diferents crèdits pressupostaris amb les limitacions següents: 
a) No poden minorar crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit concedits al llarg de l’exercici 
b) No poden minorar crèdits per transferències o aportacions nominatives, llevat de les 
establertes entre un departament o una entitat i les altres entitats o empreses del sector públic 
de la Generalitat 
c) No poden minorar els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents d’exercicis 
anteriors, llevat que es compensin amb augments en altres partides incorporades procedents 
del mateix exercici 
d) No poden minorar crèdits ampliables que hagin estat ampliats prèviament. 
2. Quan les transferències de crèdit s’hagin de finançar amb càrrec a minoracions del Fons per 
a contingències, la seva autorització correspondrà al Govern, a proposta del Conseller 
competent en matèria de finances  
 
 
Article 54 
Generacions de crèdit 
 
1. Les generacions de crèdit són les modificacions que incrementen els crèdits com a 
conseqüència de l’obtenció d’ingressos no previstos o superiors als consignats als 
pressupostos inicials. Poden generar crèdits dins l’estat de despeses dels pressupostos, en les 
condicions que s’estableixin, els ingressos derivats de les operacions següents: 
a) Aportacions de persones físiques o jurídiques, per a finançar, juntament amb la Generalitat o 
les seves entitats, despeses que per la seva naturalesa siguin compreses dintre dels objectius 
o finalitats dels organismes esmentats 
b) Alienació de béns 
c) Prestació de serveis 
d) Reemborsament de préstecs 
e) Crèdits de l’exterior per a inversions públiques 
f) Els nous traspassos o les ampliacions de traspassos de serveis d’altres administracions 
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g) Els ingressos efectivament recaptats per taxes que són afectades a determinades despeses 
d’acord amb la llei, per l’excés en relació amb els ingressos previstos en el pressupost inicial. 
h) Els ingressos obtinguts per reintegrament de pagaments realitzats de manera indeguda. 
2. La generació solament podrà realitzar-se quan s’hagin efectuat els corresponents ingressos 
que la justifiquen. No obstant, es poden generar crèdits finançats amb ingressos procedents 
d’altres administracions o d’entitats públiques de la Generalitat, un cop vistos els convenis o 
altres documents que justifiquin que l’administració que ha de trametre els fons reconeix 
aquesta obligació. 
3. Amb caràcter excepcional podran generar crèdit en els Pressupostos de l’exercici els 
ingressos realitzats en l’últim trimestre de l’exercici anterior i que, per qualsevol causa, no hagin 
estat reconeguts en finalitzar l’esmentat exercici anterior. 
 
 
Article 55 
Incorporacions de romanents de crèdit 
 
1. Les incorporacions de romanents són les modificacions pressupostàries per mitjà de les 
quals els romanents de crèdit d’exercicis anteriors s’apliquen a l’exercici vigent. 
2. Excepcionalment, es poden incorporar als estats de despeses dels pressupostos els 
romanents de crèdit de l’exercici anterior en els casos següents: 
a) Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit aprovats durant l’exercici anterior 
b) Els crèdits que garanteixen compromisos de despeses contrets abans del darrer mes de 
l’exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s’han pogut realitzar durant l’exercici 
c) Els crèdits per a operacions de capital 
d) Els crèdits generats en funció de l’efectiva recaptació dels drets afectats 
e) Els romanents de crèdit que no s’hagin utilitzat de les partides de dotació del Fons d’Acció 
Social, a les aplicacions que corresponguin de l’exercici vigent, per a complir les finalitats 
establertes en els acords sindicals aplicables 
f) Els crèdits dels pressupostos tancats que es van generar sobre la base d’ingressos finalistes 
efectivament ingressats i que a 31 de desembre de l’esmentat exercici no estiguin vinculats al 
compliment d’obligacions ja reconegudes 
3. Els romanents incorporats segons el que preveu l’apartat anterior només poden aplicar-se 
dins de l’exercici pressupostari en el qual s’acordi la incorporació. Excepcionalment, es poden 
incorporar al pressupost d’un exercici els romanents de crèdits generats sobre la base 
d’ingressos afectats en exercicis anteriors a l’anterior, sempre que hagin estat efectivament 
ingressats abans de l’inici de l’exercici i no estiguin vinculats al compliment d’obligacions ja 
reconegudes 
4. Les incorporacions de crèdit es finançaran amb càrrec a la retenció de crèdits, a la minoració 
d’altres crèdits, als romanents de tresoreria de l’exercici anterior que no hagin estat aplicats al 
pressupost de l’exercici, a majors ingressos sobre els inicialment previstos o al Fons per a 
Contingències. 
 
 
Article 56 
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
 
Quan s’hagi d’efectuar a càrrec dels pressupostos de la Generalitat alguna despesa que no es 
pugui ajornar fins a l’exercici següent, i per a la qual no hi ha el crèdit adient o suficient i no 
resulta possible dotar-lo mitjançant transferències, generacions o incorporacions de crèdit, el 
conseller o consellera competent en matèria de finances, sotmetrà al Govern l’acord de 
trametre al Parlament el corresponent projecte de llei de concessió d’un crèdit extraordinari en 
el primer supòsit o d’un suplement de crèdit en el segon, i s’hi inclourà, necessàriament, la 
proposta dels recursos concrets que els han de finançar. 
 
 
 
Article 57 
Bestretes de tresoreria durant la tramitació de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit 
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1. El Govern, només en els supòsits que s’indiquen i a proposta del conseller o consellera 
competent en matèria de finances, pot acordar bestretes de tresoreria per tal de satisfer 
pagaments inajornables, amb el límit màxim en cada exercici del 2% dels crèdits consignats 
pels pressupostos de què es tracti: 
a) Quan un cop iniciada la tramitació del corresponent projecte de llei de concessió de crèdit 
extraordinari o suplement de crèdit s’hagi emès informe favorable del Departament competent 
en matèria de finances 
b) Quan la promulgació d’una nova llei o la notificació de resolucions judicials generin 
obligacions el compliment de les quals exigirà la concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit 
2. Si el Parlament de Catalunya no aprova la Llei de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit, l’import de la bestreta de tresoreria es cancel·larà a càrrec dels crèdits 
corresponents del respectiu departament o òrgan de la Generalitat, o entitat autònoma, la 
reducció dels quals ocasioni menys trasbals al servei públic 
 
 
Article 58 
Competències en matèria de modificacions de crèdit de despeses 
 
1. Correspon al Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de 
finances i a iniciativa del centre gestor afectat, aprovar: 
a) Les transferències de crèdit entre diferents seccions pressupostàries 
b) Les transferències de crèdit que afectin als crèdits destinats a despeses de personal que 
comportin increment de la plantilla o es financin amb minoracions de crèdit de qualsevol altre 
capítol 
c) Les transferències de crèdit que comportin increments de despesa no financera amb càrrec 
a despesa financera 
d) Les transferències de crèdit que comportin increments de despesa corrent amb càrrec a 
despesa de capital 
e) Les transferències de crèdit que minorin crèdits per transferències o aportacions nominatives 
entre els pressupostos de la Generalitat o de les entitats i les altres entitats del seu sector 
públic 
f) Les ampliacions de crèdit que s’hagin de finançar amb transferències interdepartamentals. 
2. El conseller o consellera competent en matèria de finances podrà autoritzar: 
a) Les transferències de crèdit no reservades a la competència del Govern ni a la del titulars 
dels departaments afectats 
b) Les generacions de crèdit 
c) Les incorporacions de romanents. 
3. Correspon als titulars dels departaments i als presidents/presidentes, directors/directores o 
càrrecs assimilats de les entitats esmentades a la lletra b) del punt 1 de l’article 2, autoritzar les 
transferències de crèdit dins d’un mateix programa, sempre que no afecti a les despeses de 
personal ni als crèdits que, d’acord amb les lleis de pressupostos vinculin a un nivell inferior al 
d’article pressupostari. Així mateix, els correspondran, en matèria de modificacions de crèdit, 
les competències específiques que els atribueixi la llei de pressupostos anual. 
 
 
Article 59 
Modificacions de crèdit de despeses de les entitats referides a les lletres c), d), e) i f) del punt 1 
i  les referides al punt 1 de l’article 2 
 
1. També resten sotmeses a l’autorització, en els termes establerts en l’article 58, les següents 
modificacions de crèdit: 
 a) les transferències de crèdit que afectin els crèdits destinats a despeses de personal, sempre 
que comportin increment de la plantilla, de les entitats esmentades a les lletres c), d), e) i f) del 
punt 1 de l’article 2, i els crèdits d’aquestes quan, d’acord amb l’article 49.2, tinguin caràcter 
limitatiu, 
b) les transferències de crèdit que comportin increments de capítols de despesa no financera 
amb càrrec a minoracions de capítols de despesa financera de les entitats classificades dins 
del sector Administració pública de la Generalitat d’acord amb el SEC.  
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2. Les modificacions pressupostàries de les entitats a què fan referència les lletres c), d), e) i f) 
del punt 1 de l’article 2 les aprovaran els òrgans competents d’acord amb els respectius 
estatuts o normes de funcionament, sens perjudici de les autoritzacions que estableix aquesta 
Llei. En el cas de les modificacions esmentades en el punt anterior, la sol·licitud d’autorització 
es farà a proposta del departament d’adscripció. 
3. Les modificacions pressupostàries de les entitats classificades dins del sector Administració 
pública de la Generalitat d’acord amb el SEC quan s’hagin de finançar amb càrrec a romanents 
de tresoreria de l’exercici anterior no aplicats al pressupost de l’exercici, requeriran 
l’autorització de la Intervenció general als efectes de garantir el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. També requeriran autorització de la Intervenció general aquestes 
mateixes modificacions en els pressupostos de les entitats de les lletres c), d), e) i f) del punt 1 
de l’article 2, no classificades dins d’aquest sector, quan els romanents tinguin el seu origen en 
transferències de caràcter no finalista, llevat del que estableixi anualment la llei de 
pressupostos o, en el seu cas, el contracte programa corresponent. 
 
 
Article 60 
Retenció de saldos i objectiu d’estabilitat pressupostària  
 
El Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de finances, i segons 
l’execució de l’estat d’ingressos o des despeses, pot acordar la retenció de saldos 
pressupostaris corresponents a crèdits no vinculats a ingressos afectats de les entitats 
esmentades a les lletres a) i b) de l’apartat 1 article 2 , i també qualsevol altra mesura que 
consideri adequada per a complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
 
Article 61 
Modificació dels crèdits d’ingressos 
 
1. Quan sigui necessari, es poden autoritzar variacions quantitatives dels crèdits pressupostaris 
d’ingressos. 
2. En qualsevol cas, sempre que es tramiti una modificació de despeses que comporti una 
variació de l’import total del pressupost caldrà tramitar al mateix temps la corresponent 
modificació dels crèdits d’ingressos pel mateix import.  
 
 
Capítol 3 
Execució i liquidació 
 
Secció 1  
Execució i liquidació de les entitats incloses a les lletres a), b) i c) del punt 1 de l’article 2 
 
 
Article 62 
Gestió pressupostària de les despeses 
 
1. La gestió de les despeses del pressupost es realitzarà seguint les fases següents: 
 
a) Autorització de la despesa: és l’acte pel qual s’acorda la realització d’una despesa 
determinada per un import cert o aproximat, prèvia reserva del crèdit pressupostari adequat i 
suficient. 
b) Compromís de la despesa: és l’acte pel qual s’acorda, després dels tràmits legals que siguin 
procedents, la realització de les despeses prèviament aprovades, per un import i condicions 
exactament determinats. 
c) Reconeixement de l’obligació: és l’operació de contreure en comptes els crèdits exigibles 
contra la Generalitat prèvia acreditació documental davant de l’òrgan competent de la 
realització de la prestació o del dret del creditor, de conformitat amb els acords d’aprovació i 
compromís de la despesa. 
d) Ordenació del pagament: és l’operació per la qual l’ordenador de pagaments expedeix, en 
relació a una obligació concreta, el manament de pagament contra la Tresoreria 
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e) Pagament material: és l’acte pel qual s’extingeixen les obligacions reconegudes mitjançant 
una sortida material de fons de la tresoreria o mitjançant una compensació. 
2. Podran acumular-se en un sol acte diverses fases de l’execució del pressupost de despeses, 
en els supòsits en què sigui possible d’acord amb la naturalesa de les despeses i segons 
criteris d’economia i agilitat administrativa 
 
 
Article 63 
Competències en matèria d'execució de les despeses 
 
1. Correspon als consellers i als titulars de les altres seccions pressupostàries del pressupost 
de la Generalitat aprovar i comprometre les despeses pròpies dels serveis al seu càrrec, llevat 
dels casos reservats per llei a la competència del Govern, així com també reconèixer les 
obligacions corresponents. 
2. Amb la mateixa reserva legal, corresponen als presidents o presidentes o als directors o 
directores de les entitats esmentades a les lletres b) i c) del punt 1 de l’article 2 l’aprovació i el 
compromís de les despeses, el reconeixement de l’obligació i l’ordenació dels pagaments 
d’aquestes entitats. 
3. Les facultats atribuïdes en aquest article es poden delegar en els termes previstos en la 
normativa vigent. 
 
 
Article 64 
Ordenació de pagaments 
 
1. L’ordenació del pagament es pot efectuar mitjançant la signatura d’un manament individual o 
d’un resum elaborat per mitjans informàtics i comprensiu de diversos manaments. 
2. Els manaments de pagament aniran acompanyats dels documents que provin la realització 
de la prestació o el dret del creditor, conforme a la respectiva autorització de la despesa. 
3. Correspon al conseller o consellera competent en matèria de finances l’ordenació dels 
pagaments, que pot delegar de manera expressa i amb caràcter general o singular. 
4. Amb l’objecte de facilitar el servei, per decret es podran crear les ordenacions de pagaments 
secundàries que es considerin necessàries i els seus titulars seran nomenats pel conseller o 
consellera competent en matèria de finances. 
 
 
Article 65 
Pagaments indeguts 
 
1. S’entén per pagament indegut el que es realitza per error material, aritmètic o de fet, en favor 
de qui no reuneix els requisits necessaris per ser creditor de la totalitat o part de l’obligació 
corresponent. El perceptors de pagaments indeguts estan obligats al seu reintegrament al 
Tresor, i l’òrgan que hagi comès l’error disposarà d’immediat, d’ofici, la restitució de les 
quantitats indegudament pagades d’acord amb els procediments que s’estableixin 
reglamentàriament. 
2. El reintegrament de pagaments indeguts meritarà l’interès de demora des del moment en 
què es produí el pagament fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
3. El reintegrament de pagaments indeguts pot reposar crèdit sempre que aquest es produeixi 
en el mateix exercici en que s’ha produït el pagament indegut.  
 
 
Article 66 
Pagaments a justificar 
 
Es consideren manaments de pagament a justificar aquells que s’expedeixen en favor de 
persones habilitades dins del personal de l’Administració de la Generalitat per atendre 
despeses que, per la seva naturalesa, no es pugui aportar la documentació justificativa 
corresponent abans de la realitzar la proposta de pagament. Els diferents tipus de manaments 
de pagaments a justificar així com la responsabilitat dels habilitats es regularà 
reglamentàriament. 
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Article 67 
Gestió pressupostària dels ingressos 
 
La gestió del pressupost d’ingressos es realitzarà en les fases successives o simultànies 
següents: 
a) Reconeixement del dret: és l’acte a través del qual, conforme a la normativa aplicables a 
cada recurs específic, es liquida un crèdit en favor de la Generalitat o de l’entitat.  
b) Extinció del dret: es l’acte pel qual un dret queda extingit per alguna de les formes previstes 
en la Llei General Tributària i la resta de lleis. 
 
 
Article 68 
Devolució d’ingressos indeguts 
 
En les devolucions d’ingressos indeguts s’haurà de distingir entre les fases de reconeixement 
del dret a la devolució i de pagament de la devolució. Les devolucions s’imputaran al 
pressupost d’ingressos de l’exercici en què s’efectuï el pagament. 
 
 
Article 69 
Règim específic dels centres amb autonomia de gestió 
 
Són centres amb autonomia econòmica aquells òrgans o unitats que, dependents dels diferents 
departaments de la Generalitat i sense tenir personalitat jurídica pròpia, gestionen un 
pressupost d’ingressos i despeses. El règim d’aquest centres serà regulat mitjançant 
Reglament, d’acord amb el que s’estableix en aquesta disposició, sense perjudici de que 
disposin d’una normativa específica d’autonomia econòmica. 
 
 
Article 70 
Liquidació del pressupost 
 
1.El règim de liquidació del pressupost de les entitats incloses en les lletres a), b) i c) del punt 1 
de l’article 2 s’ha d’ajustar a les normes següents: 
a) El pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació d’ingressos i al pagament 
d’obligacions, el dia 31 de desembre  i aniran a càrrec de la Tresoreria de la Generalitat els 
ingressos i pagaments pendents, segons les respectives contraccions de drets i obligacions. 
b) Les operacions de la Tresoreria s’aplicaran per anys naturals.  
c) Els ingressos que s’efectuïn una vegada tancat el pressupost respectiu quedaran 
desafectats a la destinació específica que, donat el cas, els hagués correspost, sens perjudici 
del seu reconeixement i nova afectació a càrrec del pressupost de l’exercici en curs. 
d) Les operacions de tancament de l’exercici pressupostari han de ser regulades per ordre del 
conseller o consellera competent en matèria de finances. 
 
 
Article 71 
Gestió pressupostària del Parlament i els seus organismes i entitats dependents 
 
1. Les dotacions pressupostàries del Parlament i dels seus organismes o entitats dependents 
es podran lliurar en ferm i periòdicament a nom de cadascun d’ells, en la mesura que ho 
sol·licitin. 
2. Els organismes o entitats a que fa referència l’apartat 1 poden efectuar les modificacions de 
crèdits que afectin llurs estats de despeses, i les han de comunicar al departament competent 
en matèria de finances. 
3. Cadascun dels organismes a què fa referència l’apartat 1 és ordenador dels seus pagaments   
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Secció 2  
Execució i liquidació de les entitats incloses en les lletres d), e), f) i g) del punt 1 i les del punt 2 
de l’article 2 
 
 
Article 72 
Gestió i liquidació pressupostària de les entitats incloses en les lletres d), e), f) i g) del punt 1 i 
les del punt 2 de l’article 2 
 
1.La gestió pressupostària de les entitats incloses en les lletres d), e), f) i g) del punt 1 i les del 
punt 2 de l’article 2 la realitzaran els òrgans que en tinguin la competència d’acord amb les 
respectives normes de funcionament, en el marc de l’autonomia de gestió que els és pròpia. El 
departament competent en matèria de finances podrà dictar normes de caràcter general en 
relació a determinats aspectes de la gestió pressupostària d’aquestes entitats. 
2. L’excés de transferències no finalistes provinents del sector públic de la Generalitat de les 
entitats esmentades en el punt anterior tindran la consideració de transferències a compte o 
bestretes als efectes de l’execució pressupostària de l’exercici següent, en els termes que 
estableixi la llei anual de pressupostos. S’autoritza el conseller competent en matèria de 
finances a minorar per l’import de l’excés les transferències corrents a aquelles entitats que es 
trobin en aquesta situació, sens perjudici que per llei, per contracte programa o per acords de 
Govern s’estableixi una altra destinació. 
3. Les entitats esmentades en el punt 1 d’aquest article presentaran la liquidació del pressupost 
a data de 31 de desembre de cada exercici, llevat del que excepcionalment puguin establir les 
lleis de pressupostos. 
4.En el cas que alguna de les entitats classificades dins del sector Administració pública de la 
Generalitat segons el SEC liquidi el seu pressupost amb dèficit no financer o amb un dèficit no 
financer superior a l’aprovat en el pressupost inicial, el Departament competent en matèria de 
finances podrà retenir les transferències de fons a realitzar al seu favor fins una quantia 
equivalent a l’excés de dèficit i fins que l’entitat no presenti un pla econòmic i financer amb 
objecte de reequilibrar la situació en un termini màxim de tres exercicis següents. 
 
 
TÍTOL VII 
LA COMPTABILITAT 
 
Capítol 1 
Normes generals 
 
 
 
Article 73 
Principis generals 
 
1. La comptabilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats que 
integren el seu sector públic es configura com un sistema d’informació econòmica i financera i 
pressupostària que ha de mostrar, mitjançant els seus estats i informes, la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució dels pressupostos de cada 
entitat. 
2. Les entitats que integren el sector públic de la Generalitat queden sotmeses a l’obligació de 
retre comptes de les seves operacions, sigui quina sigui la seva naturalesa, a la Sindicatura de 
Comptes a través de la Intervenció de la Generalitat, d’acord amb allò que disposa aquesta llei, 
i sense perjudici de les competències atribuïdes al Tribunal de Comptes. 
 
 
 
Article 74 
Finalitats de la comptabilitat 
 
1. La comptabilitat del sector públic de la Generalitat ha de permetre el compliment de les 
següents finalitats: 
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a) Informar de l’execució dels pressupostos, dels resultats pressupostaris i facilitar informació 
per al seguiment dels objectius previstos en el pressupost. 
b) Informar de la composició, situació i variacions del patrimoni, i del resultat econòmic i 
patrimonial. 
c) Facilitar informació per a la determinació dels costos dels serveis públics. 
d) Proporcionar la informació necessària per tal de retre comptes a la Sindicatura de Comptes i 
a altres òrgans de control. 
e) Proporcionar informació necessària per l’elaboració dels comptes econòmics del sector 
públic de la Generalitat, i del sector d’Administració pública de la Generalitat d’acord amb el 
SEC. 
f) Proporcionar informació per a l’exercici dels controls de legalitat, financer, d’economia, 
d’eficàcia  i d’eficiència. 
g) Facilitar informació econòmica i financera útil per a la presa de decisions. 
h) Facilitar informació que permeti analitzar els efectes econòmics i financers de l’activitat de 
les entitats públiques. 
2. A efectes de poder donar compliment al previst en el punt 1 anterior, la Intervenció General 
dictarà les normes necessàries per l’aplicació de la comptabilitat analítica al conjunt del sector 
públic de la Generalitat. 
 
 
Article 75 
Plans de Comptabilitat  
 
1. La comptabilitat de les entitats esmentades a les lletres a) i b) del punt 1 de l’article 2 es 
regirà pel Pla de Comptabilitat Pública de la Generalitat, pels seus principis comptables, els 
seus plans parcials i especials, i per la normativa que la desenvolupi. 
2. La comptabilitat de les entitats públiques empresarials es regirà pel Pla General de 
Comptabilitat de l’empresa i les seves adaptacions, llevat que la seva norma fundacional 
disposi altra cosa. 
3. La comptabilitat de les societats mercantils amb participació majoritària de la Generalitat es  
regirà pel Pla General de Comptabilitat de l’empresa, i les seves adaptacions. 
4. La comptabilitat de les fundacions del sector públic es regirà pel Pla de Comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 
5. La comptabilitat dels consorcis es regirà per allò que estableixin els seus estatuts. Amb 
caràcter general estaran subjectes al Pla de Comptabilitat Pública de la Generalitat i als seus 
principis comptables, llevat d’aquells consorcis que es financin majoritàriament amb ingressos 
obtinguts com a contrapartida de l’entrega de bens o la prestació de serveis sota condicions 
comparables a les del mercat, que es regiran pel Pla General  de la comptabilitat de l’empresa i 
les seves adaptacions. 
A aquests efectes, no es consideren com a condicions comparables a les del mercat aquells 
supòsits que els preus dels béns o la prestació de serveis els aprovi l’administració i també, en 
el cas que  la majoria dels ingressos per la facturació provinguin d’aquesta. 
6. La resta d’entitats del sector públic participades majoritàriament per la Generalitat es regirà 
pel Pla que els sigui d’aplicació, d’acord amb la normativa vigent. 
7. La comptabilitat de les universitats públiques es regirà el Pla especial de comptabilitat 
pública per a les universitats públiques de Catalunya. 
8. Totes les entitats, independentment del pla que utilitzin, han de portar un seguiment 
pressupostari i la seva comptabilitat haurà de permetre l’elaboració de la liquidació del seu 
pressupost, d’acord amb els criteris que estableixi la Intervenció general. 
 
 
 
Capítol 2 
Competències en matèria comptable 
 
 
Article 76 
Competències del conseller o consellera competent en matèria de finances 
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1. Correspon al conseller o consellera competent en matèria de finances, a proposta de la 
Intervenció General: 
a) Aprovar el Pla General de Comptabilitat pública de la Generalitat, en el que es recolliran i 
desenvoluparan els principis comptables públics 
b) Determinar els criteris generals de registre de dades, presentació de la informació 
comptable, contingut dels comptes anuals que s’han de retre als òrgans de control extern i els 
procediments de remissió d’aquests, si escau, amb la utilització de mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics 
c) Determinar el contingut, l’estructura, les normes d’elaboració i els criteris d’agregació i 
consolidació del Compte General de la Generalitat i dels comptes de cada tipus d’entitats. 
 
 
Article 77 
 
Competències de la Intervenció de la Generalitat 
 
La Intervenció General de la Generalitat és el centre directiu  i centre gestor, responsable de la 
comptabilitat que han d’aplicar les entitats del sector públic i les seves competències son les 
que s’estableixen en la normativa reguladora de la Intervenció general i eventualment per  
Reglament. 
 
1. La Intervenció General de la Generalitat és el centre directiu responsable de la comptabilitat 
pública, a la qual correspon: 
a) Promoure l’exercici de la potestat reglamentària en matèria comptable atribuïda al conseller 
d’Economia i Finances. 
b) Aprovar la normativa de desenvolupament del Pla General de Comptabilitat Pública i els 
plans parcials o especials que s’elaborin d’acord amb aquest, i també de les adaptacions que 
corresponguin dels plans de comptabilitat de caràcter privat que siguin d’aplicació a entitats del 
sector públic de la Generalitat. 
c) Aprovar les instruccions de comptabilitat en les que s’estableixen les regles comptables 
d’aplicació a seguir pels ens sotmesos al Pla de Comptabilitat Pública i a les entitats del sector 
públic de la Generalitat sotmesos a la comptabilitat empresarial, com també els models i 
estructura dels documents comptables i comptes, estats i informes comptables en general que 
no s’hagin de retre a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes. 
d) Establir els principis bàsics de la comptabilitat analítica de les entitats del sector públic de la 
Generalitat sotmesos al Pla General de Comptabilitat Pública. 
e) Establir els requeriments funcionals i els procediments informàtics relatius al sistema 
d’informació comptable, que hauran d’aplicar les entitats del sector públic subjectes al Pla de 
Comptabilitat Pública. 
f) Determinar les especificacions, el procediment i la periodicitat de la informació comptable a 
remetre a la Intervenció de la Generalitat per part de les entitats integrants del sector públic. 
g) Establir els criteris, procediments i excepcions per a la centralització en la Intervenció 
General de les bases de dades del sistema d’informació comptable de les entitats integrants del 
sector públic. 
2. La Intervenció de la Generalitat és el centre gestor de la comptabilitat pública, al qual 
correspon: 
a) Gestionar la comptabilitat de l’Administració de la Generalitat. 
b) Centralitzar la informació comptable de les diferents entitats integrants del sector públic, i 
requerir la tramesa mensual d’un estat de la seva situació financera i de la seva execució 
pressupostària. 
c) Recaptar la presentació dels comptes que s’hagin de retre a la Sindicatura de Comptes i el 
Tribunal de Comptes. 
d) Formar el Compte General de la Generalitat. 
e) Recaptar tots els informes i dictàmens economicocomptables que es realitzin per les entitats 
per a ser adreçats a la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes. 
f) Tenir accés directe a les bases dels sistemes d’informació comptable de les entitats del 
sector públic. 
g) Elaborar els comptes econòmics, d’acord amb la informació rebuda, de les administracions 
públiques, societats no financeres públiques i institucions financeres públiques integrants del 
sector públic de la Generalitat, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes. 
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h) Elaborar un informe anual sobre el grau de compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària de la Generalitat de Catalunya. 
i) Dissenyar els mecanismes i realitzar les actuacions oportunes per garantir i protegir la 
integritat, la coherència i la confidencialitat de les dades contingudes en els sistemes 
d’informació comptable. 
 
Capítol 3 
Rendició de comptes 
 
 
Article 78 
Comptedants 
 
1. Seran comptedants les persones titulars de les entitats i òrgans subjectes a l’obligació de 
retre comptes sent responsables de la informació comptable continguda: Els correspon retre, 
en els terminis fixats i degudament autoritzats, els comptes anuals a remetre a la Sindicatura. 
2. La responsabilitat de subministrar informació verídica pròpia de la rendició de comptes és 
independent de la responsabilitat comptable, en la qual poden incórrer aquells que adoptin les 
resolucions o realitzin els actes reflectits en aquests comptes. 
3. Les societats públiques, consorcis o fundacions que s’extingeixin o es liquidin hauran de 
retre els comptes pel període fins al qual es faci  l’extinció o la finalització del procés de 
liquidació. En el cas que es produeixi la pèrdua de la participació majoritària de la Generalitat 
hauran de seguir retent comptes pel període fins al qual es faci  efectiva la pèrdua de la 
majoria, llevat que l’entitat estigui classificada dins del sector Administració pública de la 
Generalitat, segons el SEC, que haurà de seguir donant compliment a les obligacions de la 
present llei.  
 
 
Article 79 
Formulació dels comptes anuals 
 
Les entitats del sector públic de la Generalitat hauran de formular els comptes anuals abans del 
30 d’abril següent a la finalització de cada exercici, data en la qual hauran d’estar a disposició 
de la Intervenció General, d’acord amb les especificacions que en cada cas aquesta formuli, 
per a la realització de les auditories que correspongui, amb independència que estiguin o no 
aprovats, i que estiguin o no auditats, sens perjudici de la seva remissió de nou un cop 
aprovats si han sofert alguna modificació. 
 
Article 80 
Contingut dels comptes anuals de les entitats sotmeses al Pla de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat 
 
1. Els comptes anuals de les entitats regulades pel Pla de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat estaran integrats pels diferents estats comptables, en els termes que preveu 
l’esmentat pla, per la memòria i per l’estat de liquidació dels pressupostos al mateix nivell de 
detall que el pressupost aprovat. 
2. L’estat de liquidació del pressupost incorporarà, a més de l’estat d’execució d’ingressos i 
despeses, el resultat pressupostari i la determinació del romanent de tresoreria de l’entitat a 31 
de desembre. La memòria ampliarà i complementarà la informació dels comptes i incorporarà 
l’informe de gestió referit a l’article 32.  
 
Article 81 
Contingut dels comptes anuals de les entitats no sotmeses al Pla de Comptabilitat Pública 
 
Les entitats del sector públic sotmeses a plans de comptabilitat diferents dels Pla de 
Comptabilitat Pública incorporaran als comptes anuals que els correspongui segons els 
esmentats plans, la liquidació del pressupost en els mateixos termes que els establerts en 
l’article 80.2, junt amb la conciliació del resultat pressupostari amb el resultat comptable.   
 
 

27/60 



 
Article 82 
Contingut del Compte General de la Generalitat 
 
1. El Compte General de la Generalitat ha de subministrar informació sobre la situació 
econòmica, financera i patrimonial del sector públic de la Generalitat, els resultats econòmics i 
patrimonials, l’execució i liquidació dels pressupostos, l’endeutament públic i els avals, els 
compromisos amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs, la distribució territorial de les 
despeses d’inversió, i el grau de realització dels objectius previstos. 
2.El Compte General de la Generalitat es formarà amb els documents següents: 
a) el compte de cadascun dels subsectors pressupostaris esmentats als punts 1 i 2 de l’article 
2. 
b) Memòria que completarà, ampliarà i comentarà la informació recollida en els comptes 
c) Memòria de gestió de l’administració de la Generalitat i de la resta d’entitats del seu sector 
públic, elaborada a partir dels informes de gestió esmentats a l’article 32. 
3. El Compte General de la Generalitat es formarà a partir dels comptes esmentats, prèvia 
agregació i/o consolidació dels comptes de totes les entitats de cada tipus d’acord amb les 
normes que ho determinin. 
 
 
Article 83 
Formació i remissió del Compte General als òrgans de control extern 
 
1. Els comptes i la documentació que ha de formar part del Compte General de l’Administració 
de la Generalitat es forma i tanca per períodes mensuals. La resta de comptes es tanca 
anualment, dins dels quatre mesos posteriors al tancament de l’exercici. 
2. El Compte General de la Generalitat de cada any es formarà per la Intervenció General, que 
el remetrà a la Sindicatura de Comptes abans del 31 de juliol de l’any següent. 
3. La manca de remissió de comptes d’alguna entitat no constituirà obstacle perquè la 
Intervenció General pugui formar el Compte General amb els comptes rebuts. En aquest cas la 
Intervenció farà constar quins comptes o documents no han estat rebuts dins del termini 
establert. 
4. Es podran agregar o consolidar els comptes d’una entitat tot i que el preceptiu informe 
d’auditoria de comptes no sigui de conformitat, si bé caldrà fer constar aquest extrem 
degudament motivat en la memòria explicativa del compte que es tracti. 
 
 
Article 84 
Obligació d’informació  
 
1. Totes les entitats del sector públic de la Generalitat estan obligades a proporcionar tota  
informació necessària per a l’elaboració dels comptes econòmics del sector públic i tota aquella 
altra informació que en l’àmbit de la comptabilitat nacional de les administracions públiques, 
sigui fixada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica. 
2.En particular, les entitats esmentades en els punts 1 i 2 de l’article 2 trametran a la 
Intervenció General la documentació sobre l’execució del pressupost, la seva situació 
d’endeutament i els estats comptables d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació, amb els 
terminis, formats i periodicitat que aquella estableixi.  
3. L’incompliment de l’obligació de trametre aquesta documentació en els terminis establerts a 
la Intervenció General pot donar lloc a la retenció o no fiscalització de les transferències de fons 
a realitzar per la Tresoreria de la Generalitat. Així mateix, aquest procediment es podrà acordar 
en cas de manca de remissió de qualsevol altra informació a la Intervenció que vingui 
determinada per precepte legal. 
 
 
Article 85 
Seguiment de la situació de desequilibri financer  
 
La Intervenció General de la Generalitat, en exercici de les competències de centralització de la 
informació comptable previstes en aquesta llei, realitzarà el seguiment del compliment de 
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l’equilibri financer de les entitats integrants del sector públic de la Generalitat, com també dels 
plans econòmics i financers derivats del seu incompliment i definits a l’article 72.4. 
 
 
Article 86 
Informació a remetre al Parlament 
 
El Conseller competent en matèria de finances trametrà trimestralment al Parlament, i dins del 
trimestre següent al de referència, l’execució del pressupost de l’administració de la Generalitat 
i de la resta d’entitats que integren el seu sector públic.  
 
 
Article 87 
Informació a publicar  per la Intervenció 
 
1. La Intervenció General publicarà: 
a) Mensualment en el web de la Generalitat informació relativa a l’execució del pressupost de 
l’Administració de la Generalitat i de la resta d’entitats que integren el seu sector públic. 
b) Trimestralment en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya informació relativa a 
l’execució del pressupost de l’Administració de la Generalitat i de la resta d’entitats que integren 
el seu sector públic. 
2. Reglamentàriament es determinarà el contingut mínim d’aquesta informació.  
 
 
TÍTOL VIII 
EL CONTROL ECONÒMIC I FINANCER  
 
 
Capítol 1 
Normes generals 
 
 
Article 88 
Control econòmic i financer del sector públic 
 
1. El control econòmic i financer del sector públic de la Generalitat inclou el control extern i el 
control intern. 
2. El control extern s’exerceix pel Parlament de Catalunya i per la Sindicatura de Comptes 
3. El control intern s’exerceix per la Intervenció General 
 
 
Article 89 
El control intern 
 
1. La Intervenció General de la Generalitat és l’òrgan directiu encarregat de realitzar el control 
intern econòmic i financer de la Generalitat, amb plena autonomia respecte a les autoritats, els 
òrgans, les unitats i les entitats subjectes a control, d’acord amb allò que disposa aquesta llei, 
l’estatut de la funció interventora i la resta de normativa d’aplicació. 
 
 
Article 90 
Objectius i principis del control intern 
 
El control a desenvolupar per la Intervenció de la Generalitat té com a objectius: 
a) Verificar el compliment de la normativa que resulti d’aplicació a la gestió objecte del control. 
b) Verificar l’adequada comptabilització de les operacions realitzades pels òrgans i entitats 
subjectes a control. 
c) Avaluar que les activitats, l’organització i els procediments en l’àmbit econòmic i financer 
objecte de control es realitzen d’acord amb els principis de bona gestió financera, d’economia, 
d’eficàcia i d’eficiència. 
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d) Verificar el compliment dels objectius assignats als centres gestors a través del pressupost, o 
de les seves normes de creació. 
e) Verificar el compliment dels objectius fixats en matèria d’estabilitat pressupostària. 
 
 
Article 91 
Aplicació del control intern 
 
1. El control intern es realitza mitjançant l’exercici de: 
a) La fiscalització prèvia 
b) El control posterior 
c) El control financer 
d) El control de la gestió econòmica i financera 
2. Totes les unitats, òrgans i serveis de l’Administració de la Generalitat i les entitats integrants 
del sector públic estaran sotmeses almenys a una de les modalitats esmentades en el punt 
anterior. 
3. Amb caràcter general, la fiscalització prèvia o el control financer permanent són les 
modalitats de control ordinari que s’aplicaran a totes les unitats, òrgans i serveis de 
l’Administració de la Generalitat, i a les entitats incloses en les lletres b) i c) del punt 1 de 
l’article 2. El control financer s’aplicarà amb caràcter general a la resta d’entitats del sector 
públic de la Generalitat i a aquelles en què així ho preveu la seva norma fundacional. 
4. No obstant això, el/la conseller o consellera competent en matèria de finances, a proposta de 
l’Interventor General podrà acordar mitjançant ordre: 
a) L’aplicació del control posterior o control financer respecte de tota l’activitat, o d’algunes 
àrees de gestió d’aquelles unitats, serveis, òrgans de l’Administració de la Generalitat i a les 
entitats incloses en la lletra b) del punt 1 de l’article 2, inicialment subjectes a fiscalització prèvia 
o a control financer permanent. 
b) La subjecció a la fiscalització prèvia de tota o part de l’activitat de les entitats públiques 
sotmeses al règim de control financer o d’aquelles unitats, àrees o procediments subjectes a 
control posterior, d’acord amb la seva norma de creació. 
 
 
Capítol 2 
Modalitats de control intern  
 
 
Secció 1 
Fiscalització prèvia 
 
 
Article 92 
Objecte 
 
La fiscalització prèvia té com a objecte controlar, abans de la seva aprovació, els actes, 
documents o expedients de la Generalitat susceptible de produir drets i obligacions de 
naturalesa econòmica, així com aquells documents o expedients amb la mateixa finalitat, els 
cobraments i pagaments que se’n derivin o moviment de fons o de valors i la inversió o 
aplicació dels fons públics, per tal d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a la normativa 
d’aplicació a cada cas. 
 
Article 93 
Àmbit d’aplicació 
 
1. La fiscalització prèvia s’exerceix per la Intervenció General de la Generalitat respecte dels 
actes, documents i expedients realitzats per l’Administració General de la Generalitat i per les 
entitats incloses en la lletra b) del punt 1 de l’article 2 i també sobre aquelles entitats que 
s’acordi en el marc del procediment previst en el l’article 91. 
2. La Intervenció General és l’òrgan competent per fiscalitzar prèviament els actes que hagin de 
ser acordats pel Govern de la Generalitat, nogensmenys, pot delegar aquesta competència en 
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els interventors o interventores que determini singularment per raó de la matèria. 
 
 
Article 94 
Formes d’intervenció 
 
1. La fiscalització prèvia s’exerceix en les formes d’intervenció formal i material. La intervenció 
formal consisteix en la verificació del compliment dels requisits legals necessaris per l’adopció 
de l’acte, mitjançant l’examen de tots els documents que, preceptivament, hagin de ser 
incorporats a l’expedient. La intervenció material comprova la real i  efectiva aplicació dels fons 
públics. 
2. L’exercici de la fiscalització prèvia comprèn: 
a) La fiscalització de tots els actes susceptibles de reconèixer drets o obligacions de naturalesa 
econòmica, adquirir compromisos de despesa o acordar moviments de fons i/o valors 
b) La intervenció formal de la ordenació dels pagaments 
c) La intervenció material del pagaments 
d) La intervenció de l’aplicació dels fons destinats a subministraments i serveis, obres i 
inversions d’altre naturalesa 
 
 
Article 95 
Fiscalització prèvia dels ingressos 
 
La fiscalització prèvia dels actes, documents i expedients de gestió, inspecció i recaptació de 
drets pot ser substituïda per la presa de raó en comptabilitat, pel control financer permanent o 
pel control posterior, d’acord amb el que s’estableixi per la normativa específica o mitjançant 
ordre, en el seu cas, pel conseller o consellera competent en matèria de finances. 
 
 
Article 96 
Fiscalització prèvia de les despeses 
 
Estaran subjectes a fiscalització prèvia tots els expedients de despesa llevat de: 
a) Les despeses de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, un cop intervinguda la 
despesa inicial de l’acte o del contracte del qual derivin o llurs modificacions 
b) Despeses que es paguin mitjançant el procediment especial de pagaments a justificar de 
caràcter renovable. 
c) Altres excepcions previstes en aquesta Llei. 
 
 
Article 97 
Procediments de mostreig 
 
La Intervenció General pot establir, mitjançant les instruccions corresponents, que s’apliquin 
procediments de mostreig en la fiscalització prèvia d’aquells actes, documents o expedients 
d’una naturalesa igual o similar derivats de despeses de personal, contractació pública o de 
subvencions regulant el seu procediment i resultats. 
 
 
Article 98 
Nota d’objecció 
 
En cas que la Intervenció discrepi del fons o la forma dels actes, expedients i documents 
subjectes a fiscalització prèvia, ha de formular les seves objeccions per escrit de forma 
motivada, d’acord amb el que es determini reglamentàriament s’establiran els mecanismes per 
formular-les així com el procediment per vehicular les eventuals discrepàncies de l’òrgan 
gestor.  
 
 
Article 99 
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Omissió de la fiscalització prèvia 
 
1. En els casos en què la fiscalització prèvia fos preceptiva i s’hagués omès, no es pot 
reconèixer l’obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions 
fins que no s’esmeni l’omissió. 
2. L’òrgan de la Intervenció de la Generalitat que tingui coneixement de l’omissió ha de remetre 
un informe, que no tindrà la consideració de fiscalització, a l’autoritat que hagués iniciat les 
actuacions. 
3. El Govern ha d’adoptar la resolució procedent si l’omissió de la fiscalització prèvia correspon 
a algun dels dos casos següents: 
a) Expedients en què l’òrgan competent per autoritzar la despesa és el/la conseller o consellera 
del departament competent en matèria de finances.  
b) Tots aquells expedients en què l’informe esmentat constati infraccions de l’ordenament 
jurídic. 
4. L’acord favorable del Govern no eximirà de l’exigència de les responsabilitats que se’n 
puguin derivar. 
5. El/la conseller o consellera competent en matèria de finances resoldrà en els expedients de 
despesa a autoritzar per altres càrrecs del departament, o de les entitats referides a la lletra b) 
del punt 1 de l’article 2, en què no s’hagin detectat infraccions de l’ordenament jurídic. 
 
 
Secció 2 
Control posterior 
 
 
Article 100 
Concepte 
 
El control posterior té com objecte la verificació de tots aquells actes, expedients i documents 
susceptibles de produir drets i obligacions de caràcter econòmic o financer, que es realitza un 
cop l’òrgan competent ha reconegut el dret i/o l’obligació corresponent, per tal de comprovar 
que s’han ajustat a les normes jurídiques i procedimentals establertes per a cada matèria, 
realitzant-se necessàriament la comptabilització d’aquests per les diferents unitats de la 
Intervenció General. Aquest control es pot realitzar a través de procediments de mostreig. 
 
 
Article 101 
Abast 
 
1. El control posterior es pot aplicar sobre les actuacions següents realitzades per 
l’Administració de la Generalitat i per les entitats incloses en la lletra b) del punt 1 de l’article 2: 
a) Els expedients de despesa que d’acord amb l’article 96 no estan subjectes a fiscalització 
prèvia, i aquells expedients relatius a subvencions, transferències a entitats públiques i a 
despeses de personal que es puguin determinar d’una quantia individualitzada no significativa 
en què se substitueixi la fiscalització prèvia per actuacions de control posterior 
b) els contractes menors regulats en la normativa vigent de contractes del sector públic. 
2. El control posterior es pot aplicar a les unitats, serveis, òrgans o procediments inicialment 
subjectes a fiscalització prèvia, en què mitjançant ordre del/de la conseller o consellera 
competent en matèria de finances i a proposta de l’Interventor General així s’estableixi. 
3. Mitjançant ordre del/de la conseller o consellera competent en matèria de finances s’establirà 
l’abast i el procediment a seguir en el control posterior. 
 
Secció 3 
El control financer  
 
 
Article 102 
Definició 
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El control financer a desenvolupar per la Intervenció General té per objecte comprovar que 
cadascuna de les actuacions, el funcionament econòmic i financer global o d’àrees 
específiques de cada una de les entitats objecte de control s’adeqüen a l’ordenament jurídic i 
als principis de bona gestió financera, un cop que els actes, expedients o documents s’han 
aprovat pel òrgans corresponents. 
 
 
Article 103 
Àmbit d’aplicació 
 
1. El control financer s’aplica sobre els subjectes següents: 
a) Entitats compreses a les lletres c), d), e) i f) del punt 1 i les del punt 2 de l’article 2 de la 
present llei. 
b) Persones físiques i jurídiques, privades i públiques, perceptores o entitats col·laboradores de 
subvencions, préstecs, avals i altres ajudes de la Generalitat o de les seves entitats, amb 
càrrec de fons dels pressupostos de la Generalitat o de fons de la Unió Europea 
c) Centres amb règim d’autonomia de gestió 
d) Oficines liquidadores de districte hipotecari, que gestionen i recapten drets tributaris de la 
Generalitat de Catalunya. 
e) Entitats en que així ho prevegi la seva norma de creació. 
2. El control financer de les subvencions i els ajuts es regirà per allò que estableix el capítol 4 
del títol XI. 
3. Tindran la consideració de subvencions, a efectes de control, aquelles transferències que 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic facin a entitats quan aquestes representin 
fins el cinquanta per cent en el conjunt del finançament de l’entitat. La forma de control 
d’aquestes transferències és el control financer. 
4. Mitjançant ordre del/de la conseller o consellera competent en matèria de finances, 
s’establirà l’abast i el procediment a seguir en el control financer. 
 
 
Article 104 
Control financer de determinades entitats del sector públic de la Generalitat  
 
1. El control financer de les entitats compreses a les lletres c), d), e) i f) del punt 1 i les del punt 
2 de l’article 2 es regirà pel següent: 
a) Amb caràcter general el control financer s’exerceix mitjançant auditories o altres tècniques 
de control, i inclourà la realització com a mínim d’una auditoria dels comptes anuals de les 
entitats integrants del sector públic, i una auditoria de regularitat, d’acord amb allò que 
estableixi el Pla anual de control Financer. 
b) S’entendrà que el control financer tindrà caràcter permanent quan l’executi de forma 
continuada la corresponent Intervenció en el lloc de l’entitat o òrgan a controlar, en els termes i 
abast que determini la Intervenció General. 
c) Es podran establir òrgans propis de control econòmic i financer intern. Correspon a la 
Intervenció general les funcions de coordinació, inspecció, assessorament i impuls dels 
esmentats òrgans, així com exigir el seu nomenament quan així ho consideri en funció de la 
situació de l’entitat.  
d) Per a la realització del Pla Anual de Control Financer, en cas d’insuficiència de mitjans, la 
Intervenció General podrà contractar la col·laboració d’entitats auditores privades que actuaran 
sota la seva direcció. 
 
Article 105 
De les comissions de control i auditoria  
 
1. Per resolució del/de la conseller o consellera competent en matèria de finances, a proposta 
de l’interventor general o per iniciativa de les entitats previstes a l’article 2, es podrà crear una 
Comissió de Control i Auditoria, amb les funcions següents:  
a) Proposar al Consell d’Administració o òrgan de Govern el nomenament dels auditors de 
comptes externs que es requereixin, d’acord amb la normativa vigent.  
b) Supervisar el sistema de control intern i el procés d’informació financera.  
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c) Relacionar-se amb els auditors externs sobre aquelles qüestions que la normativa vigent o 
els estatuts així ho requereixin.  
d) Informar prèviament a la proposta de pressupost i els comptes anuals.  
e) Les que amb la mateixa finalitat es determinin en la resolució del/de la conseller o consellera 
competent en matèria de finances o en l’acord de creació.  
2. La composició i normes de funcionament es determinaran en la resolució del/ de la conseller 
o consellera competent en matèria de finances que acordi la seva creació o en l’acord de 
l’òrgan de l’entitat quan es creï per iniciativa pròpia, i en tot cas es garantirà la seva 
independència. 
 
 
Article 106 
Control financer de subvencions 
 
El control financer de subvencions i ajuts s’exerceix respecte de beneficiaris i, en el seu cas, 
d’entitats col·laboradores, per raó de les subvencions i ajuts concedits per la Generalitat de 
Catalunya i aquells que estableixi la normativa vigent d’acord amb el capítol 4 del títol XI de la 
present llei. 
 
 
Secció 4 
Control de la gestió econòmica i financera 
 
 
Article 107 
Concepte i abast 
 
1.  El control de la gestió econòmica i financera a desenvolupar per la Intervenció General té 
per objecte avaluar la gestió econòmica i  financera de la Generalitat de Catalunya des del punt 
de vista de l’eficàcia, l’eficiència i l’economia amb la finalitat de proposar recomanacions als 
gestors que permetin millorar els resultats de la seva gestió i l’optimització dels recursos 
públics. 
2. Poden ser objecte del control de gestió totes les unitats, òrgans i serveis de l’Administració 
de la Generalitat i totes les entitats del sector públic, d’acord amb allò que estableixi el Pla 
anual de control de la gestió econòmica i financera. 
3. Per ordre del/de la conseller o consellera competent en matèria de finances, s’han d’establir 
l’abast d’aquest tipus de control, els procediments i els mitjans per a dur-lo a terme. 
4. Reglamentàriament s’establiran les formes de control de gestió.  
 
 
Capítol 3 
Planificació dels controls i informes 
 
 
Article 108 
Planificació dels controls i informes 
 
1. El/la conseller o consellera competent en matèria de finances aprovarà, anualment, a 
proposta de la Intervenció General, els plans de control següents: 
a) Pla anual de control posterior 
b) Pla anual de control financer 
c) Pla anual de control de la gestió econòmica i financera 
2. Cada Pla anual inclou les actuacions a realitzar durant l’exercici, amb indicació respecte 
cada una d’elles de l’òrgan competent per a la seva realització, el tipus de control a realitzar, 
característiques i el seu abast. 
3. El Departament d'Economia i Finances ha d'incloure en el Pla anual de control de la 
Intervenció General un apartat específic relatiu al compliment de les regles generals establertes 
per l'article 142 amb relació a la lletra i) de l’apartat 1 de l'article 148 d'aquesta llei. La 
comprovació s'ha de fer utilitzant tècniques de mostreig. Dins el primer trimestre de cada any, i 
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respecte de l'exercici anterior, s'ha de lliurar al conseller o consellera del Departament 
d'Economia i Finances el resultat dels informes esmentats. 
4. Reglamentàriament s’establirà el règim jurídic dels informes de control i els mecanismes de 
seguiment.  
 
 
Capítol 4 
Facultats i obligacions dels interventors o interventores 
 
Article 109 
Facultats dels interventors o interventores 
 
1. Els membres del Cos d’Intervenció de la Generalitat exerceixen les funcions establertes en 
l’article 77 i 89 de la present llei, considerats a tots els efectes legals com agents de l’autoritat 
en la seva relació amb tercers en l’exercici de les seves funcions. 
2. Per al correcte desenvolupament de les seves funcions l’Interventor General i els 
interventors delegats i territorials poden: 
a) sol·licitar assessoraments jurídics i tècnics, i la documentació i els antecedents que estimin 
necessaris 
b) accedir als papers de treball que hagin servit de base per a l’elaboració dels informes 
d’auditoria del sector públic de la Generalitat realitzats per auditors privats 
c) interposar els recursos i les reclamacions que autoritzi la normativa vigent 
d) comprovar els efectius de personal i les existències de metàl·lic, valors i altres béns de totes 
les dependències de la Generalitat. 
 
 
Article 110 
Deures dels interventors o interventores i assistència jurídica 
 
1. Els funcionaris que desenvolupin funcions de control hauran de mantenir la confidencialitat i 
el secret respecte dels assumptes que conegui per raó de les seves tasques. 
2. Les dades, informes o antecedents obtinguts en l’exercici del control intern només podran 
utilitzar-se per a les finalitats assignades, i si escau, per formular la corresponent denúncia dels 
fets que puguin ser constitutius d’infracció administrativa, responsabilitat comptable o penal. En 
la resta de casos en què procedeixi legalment l’accés als informes de control, la sol·licitud 
d’aquests haurà d’adreçar-se directament a l’òrgan gestor. Els serveis jurídics de la Generalitat 
han de prestar assistència als interventors que siguin objecte de citació per òrgans 
jurisdiccionals, a rel de la seva participació en actuacions de control. 
 
 
Article 111 
Deure de col·laboració amb els interventors o interventores 
 
1. Les autoritats i funcionaris dels òrgans i les entitats subjectes a control hauran de prestar als 
funcionaris encarregats del control tot el seu suport i col·laboració i facilitar tota la 
documentació i la informació que sigui necessària per aquest control. 
2. Tota persona física o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar, previ 
requeriment de l’òrgan de control de la Intervenció General, tota classe de dades, informes o 
antecedents, que es derivin de les relacions econòmiques, financeres o professionals, 
directament vinculades amb les actuacions de control que es desenvolupin. 
3. En el supòsit de manca de col·laboració en les activitats de control s’ha de donar compte, 
amb independència de les responsabilitats que corresponguin, al/a la conseller o consellera 
competent en matèria de finances i al/a la secretari/a general del departament del qual 
depenguin els òrgans o unitats afectats per part de la Intervenció General. 
 
 
TÍTOL IX 
ENDEUTAMENT I AVALS 
 
Capítol 1 
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Endeutament 
 
Article 112 
Concepte i règim jurídic 
 
1. L’endeutament de la Generalitat està constituït pel conjunt de capitals manllevats a préstec 
per la Generalitat i les seves entitats mitjançant emissió pública de deute, concertació 
d’operacions de crèdit o préstec, subrogació en la posició deutora d’un tercer o, en general, 
mitjançant qualsevol operació financera de la Generalitat que tingui per finalitat finançar 
despeses de la Generalitat o a constituir posicions actives de tresoreria. 
2. La concertació d’operacions financeres destinades a la formalització d’operacions 
d’endeutament o instruments de cobertura de risc, es regirà pel que es disposa en aquest 
capítol, sens perjudici de les normes especifiques que a cadascun d’ells els hi sigui d’aplicació. 
 
 
Article 113 
Modalitats d’operacions d’endeutament 
 
1. Les operacions d’endeutament, es podran formalitzar segons escaigui, atenent a les 
característiques i oportunitats de finançament, tant en emissions de deute com en operacions 
de crèdit o préstec. 
2. Les referides operacions es realitzaran acudint als mercats financers, d’acord a les normes, 
regles tècniques, condicions, clàusules i usos que siguin propis d’aquests mercats, podent 
acordar la remissió a una legislació o tribunals estrangers, atesa la naturalesa de cada operació 
de que es tracti, salvaguardant en tot cas els privilegis, capacitats i immunitats previstos en 
aquesta llei i en qualsevol altra norma referida a l’ordre públic.     
 
Article  114 
Operacions d’endeutament a curt termini 
 
1. Les operacions d’endeutament que es concerti amb persones físiques o jurídiques per un 
termini de reemborsament igual o inferior a un any tindran per objecte atendre necessitats 
transitòries de tresoreria. 
2. La Llei anual de pressupostos autoritzarà el límit màxim d’aquestes operacions i el Govern 
en fixarà les característiques, a proposta del/de la conseller o consellera competent en matèria 
de finances.  
 
Article  115 
Operacions d’endeutament a llarg termini 
 
1. Les operacions d’endeutament que la Generalitat concerti amb persones físiques o 
jurídiques per un termini de reemborsament superior a un any han de complir els requisits 
següents: 
a) L’import total de l’operació es destinarà exclusivament a finançar despeses d’inversió 
b) La quantia de les anualitats, incloent-hi els interessos i les amortitzacions, no ultrapassarà el 
25% dels ingressos corrents de la Hisenda de la Generalitat previstos en els pressupostos de 
cada any. 
2. La Llei anual de pressupostos establirà el límit màxim d’aquestes operacions i el Govern en 
fixarà les característiques, a proposta del/de la conseller o consellera competent en matèria de 
finances. 
 
Article 116 
Instruments de cobertura de risc de l’endeutament 
1. La concertació d’instruments de cobertura de risc, hauran d’estar referenciats a operacions 
d’endeutament, i requeriran autorització prèvia del Govern, el qual podrà delegar en el 
departament competent en matèria de finances, la determinació dels instruments adequats així 
com les seves característiques principals. 
2. Els referits instruments de cobertura podran concertar-se d’acord amb l’establert a l’article 
113 d’aquesta Llei. 
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Article 117 
Capacitat d’endeutament del sector públic i d’altres entitats participades per la Generalitat 
 
1. Les entitats integrants del sector públic de la Generalitat poden usar l’endeutament en 
qualsevol modalitat. 
2. La Llei de pressupostos de la Generalitat, o, si s’escau, de suplement de crèdit o de crèdit 
extraordinari, fixarà el límit màxim d’endeutament a llarg termini, bé establint el saldo viu màxim 
d’endeutament al final de l’exercici o bé establint la variació del saldo viu en relació amb 
l’autoritzat al final de l’exercici anterior. Per al càlcul d’aquests límits no es tindran en compte 
les operacions finançades amb préstecs o bestretes reemborsables provinents d’altres 
administracions públiques. La Llei de pressupostos de la Generalitat fixarà també el límit màxim 
de les operacions a curt termini. 
3. El Govern determinarà les seves característiques i destinació, però podrà delegar aquestes 
darreres potestats en el/la conseller o consellera competent en matèria de finances i previ 
informe del departament a qui pertoqui per raó de l’adscripció en els termes que estableixi la 
normativa reguladora del sector públic. 
4. Els i les representants de la Generalitat en els òrgans de govern de les entitats del seu 
sector públic i en la resta d’entitats en què participa han de sol·licitar l’autorització del Govern 
per votar favorablement els acords d’operacions d’endeutament o aval. 
5. Els i les representants de l’Administració de la Generalitat en els òrgans de govern de 
qualsevol entitat participada minoritàriament que ha aprovat operacions d’endeutament o aval 
sense el seu vot favorable, han d’informar al Departament competent en matèria de finances de 
les operacions formalitzades i de les seves característiques i destinació, en un termini no 
superior als trenta dies següents a la seva formalització així com de qualsevol altra incidència 
durant la seva vigència per la qual es desprengui, de forma directament o indirecta, 
responsabilitat patrimonial de la Generalitat o de la seva aportació. 
 
Article 118 
Límits a l’endeutament de les entitats del sector d’Administració pública de la Generalitat 
segons el SEC 
 
1. En qualsevol cas les operacions d’endeutament autoritzades per la llei de pressupostos a 
favor de les entitats que, d’acord amb les normes del SEC, hagin estat classificades en el 
sector Administració pública de la Generalitat, únicament es poden formalitzar en el supòsit que 
l’augment d’endeutament viu del conjunt del dit sector no superi el que prevegin les lleis de 
pressupostos. 
2. Per assegurar el compliment d’aquest precepte, un cop s’hagin aprovat els pressupostos per 
l’exercici corresponent, el departament competent en matèria de finances ha de fer els 
ajustaments necessaris i ha d’autoritzar, si escau, les formalitzacions de les operacions 
d’endeutament que calgui i, consegüentment, la disposició dels crèdits reservats a aquests 
efectes en l’estat de despeses. 
3. A les entitats classificades en el sector Administració pública de la Generalitat, d’acord amb 
els criteris del SEC, els serà d’aplicació tot allò previst a l’article 117. 
 
Article 119 
Informació sobre endeutament 
1. El Govern haurà d’enviar al Parlament trimestralment la informació sobre l’evolució de 
l’endeutament classificada en: 
a) Crèdits i préstecs a llarg termini 
b) Emissions a llarg termini 
c) Crèdits i préstecs a curt termini 
d) Emissions a curt termini. 
2. Les entitats integrants del sector públic, i les esmentades al punt 2 de l’article 2 i la resta 
d’entitats en què participa la Generalitat hauran d’enviar al departament competent en matèria 
de finances informació sobre la seva situació d’endeutament, d’acord amb l’estructura i 
periodicitat que es determini. 
 
 
Capítol 2 
Avals 
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Article 120 
Naturalesa 
 
1. Les garanties de la Generalitat han de revestir necessàriament la forma d’aval de la 
Tresoreria, que serà autoritzat pel Govern a proposta del/de la conseller o consellera 
competent en matèria de finances. 
2. Els avals es documentaran en la forma que es determini per reglament i seran signats 
pel/per la conseller o consellera competent en matèria de finances, tindran caràcter de garantia 
personal i es constituiran d’acord amb les normes reguladores de la fiança establerta en el Codi 
Civil. 
3. L’import total dels avals a prestar en cada exercici i entitats fiançades es fixa en la 
corresponent Llei de pressupostos de la Generalitat, o en altra llei especifica. 
4. Els avals prestats a càrrec de la Tresoreria reporten a favor d’aquesta la comissió que per a 
cada operació determini el Govern, a proposta del/de la conseller o consellera competent en 
matèria de finances. 
5. La Tresoreria de la Generalitat respon de les obligacions d’amortització i pagament 
d’interessos, si així s’establís, només en el cas que el deutor principal no complís aquestes 
obligacions. 
6. Excepcionalment, el Govern pot autoritzar altre tipus de garantia sempre que tingui caràcter 
personal, i respongui a especials característiques de l’operació principal, o be es tracti de 
garanties subjectes a altra legislació si la naturalesa de l’operació ho requereix. 
 
 
Article 121 
Avals al sector públic 
 
1. La Generalitat pot avalar les operacions d’endeutament que es concedeixen a les entitats 
integrants del sector públic. 
2. Correspon al departament competent en matèria de finances tramitar el corresponent 
expedient per establir la conveniència de l’aval atenent a les característiques de l’operació 
principal garantida. L’autorització correspon al Govern i l’execució al/a la conseller o consellera 
competent en matèria de finances o a l’autoritat en qui expressament delegui. 
3. La Intervenció fiscalitza les actuacions finançades amb crèdits avalats per la Generalitat per 
a conèixer en cada moment l’aplicació del crèdit. Trimestralment, el conseller o consellera 
d’Economia i Finances dóna compte davant de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
del Parlament de totes les incidències que s’han produït en la concessió, reducció i cancel·lació 
dels avals, i, si s’escau, dels riscos efectius a què la Generalitat ha hagut de fer front 
directament en l’exercici de la seva funció d’avalador. 
 
 
Article 122 
Avals atorgats per entitats del sector públic de la Generalitat 
 
1. Les entitats integrants del sector públic de la Generalitat poden prestar avals, dins el límit 
màxim fixat amb aquesta finalitat per la Llei de pressupostos o altra llei específica, a les entitats 
en les quals participin directament o indirectament en més d’un 25% del capital social, tinguin la 
possibilitat de designar els òrgans de direcció o hi participin en més d’un 10% quan siguin 
titulars de serveis públics. 
2. En el cas d’avals que puguin atorgar les entitats de crèdit oficial de la Generalitat, com 
l’Institut Català de Finances o l’Institut Català de Crèdit Agrari, es regiran pel que disposin les 
seves normes de creació, però en cap cas podran ser considerats avals de la Tresoreria ni 
garantia directa de la Generalitat de Catalunya, sense norma legal expressa que habiliti. 
 
 
TÍTOL X 
LA TRESORERIA 
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Article 123 
La tresoreria de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic 
 
1.S’integren a la Tresoreria de la Generalitat tots els recursos financers de qualsevol tipus, tant 
per a operacions pressupostàries com extrapressupostàries, de l’administració de la 
Generalitat, i de la resta d’entitats que formin part del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya. Així mateix també s’integren els recursos en poder dels habilitats, els comptes del 
quals han d’ésser autoritzats per la Tresoreria. 
 
 
 
Article 124 
Funcions de la Tresoreria 
 
1. La Tresoreria exerceix les funcions següents: 
a) Recaptar els ingressos i pagar les obligacions de la Generalitat. 
b) Servir el principi d’unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els cabals i valors 
generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries. 
c) Distribuir en el temps i en el territori les disponibilitats dineràries per a la satisfacció puntual 
de les obligacions de la Generalitat.     
d) Respondre dels avals contrets per la Generalitat. 
e) Les altres que derivin de les esmentades en el paràgraf anterior o bé s’hi relacionin. 
 
 
Article 125 
Gestió i coordinació 
 
1. D’acord amb el principi d’unitat de caixa, la tresoreria de la Generalitat és gestionada de 
forma centralitzada pel departament competent en matèria de finances, que pot determinar 
quines entitats hauran d’integrar-se en els sistemes de gestió centralitzada. 
2. Amb l’objectiu d’optimitzar la gestió de tresoreria del conjunt del sector públic de la 
Generalitat, el departament competent en matèria de finances coordina les tresoreries de la 
resta d’entitats del sector públic i pot, si és el cas, efectuar-ne la gestió mitjançant sistemes 
d’optimització de saldos. 
3. Els òrgans competents en matèria de tresoreria en el departament competent en matèria de 
finances podran dictar instruccions per concretar les condicions i els procediments per 
centralitzar els saldos de les entitats del sector públic de la Generalitat. 
 
 
Article 126 
Pla anual de tresoreria de la Generalitat 
 
El departament competent en matèria de finances, amb la finalitat d’aconseguir una adequada 
distribució temporal dels pagaments i una correcta estimació de les previsions periodificades 
d’ingressos i, per tant, de les necessitats transitòries d’endeutament a curt termini, aprovarà 
anualment un pla anual de tresoreria al qual hauran d’ajustar-se les ordres de pagament. 
Aquest pla anual de tresoreria podrà ser modificat al llarg de l’exercici en funció de les dades 
sobre la seva execució real i dels canvis en les previsions d’ingressos i de pagaments. 
 
 
Article 127 
Control 
 
Els efectius de la Tresoreria de la Generalitat i les variacions que sofreixen estan subjectes a la 
intervenció  i han de registrar-se segons les normes de la comptabilitat pública. 
 
 
Article 128 
Comptes del Tresor 
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Amb caràcter general, els cabals de la Generalitat es situaran en comptes a les entitats 
financeres que operin a Catalunya, d’acord amb el criteri d’optimització dels seus rendiments. 
Excepcionalment, en aquells casos en què les condicions de mercat així ho aconsellin, la 
Generalitat pot situar part dels seus fons en entitats financeres que no operin en territori català. 
 
 
Article 129 
Comptes específics d’entitats del sector públic de la Generalitat 
 
Els cabals de les entitats del sector públic de la Generalitat se situaran a la Tresoreria de la 
Generalitat comptablement diferenciats. Això no obstant, quan convingui per raó de les 
operacions que desenvolupen o del lloc en què aquestes s’hagin d’efectuar, poden obrir i 
utilitzar comptes en entitats de crèdit que operin a Catalunya, prèvia autorització del/de la 
conseller o consellera competent en matèria de finances.  
 
 
Article 130 
Els ingressos i pagaments de la Tresoreria de la Generalitat 
 
1. Els ingressos a la Tresoreria podran fer-se al Banc d’Espanya, a les caixes de la Tresoreria i 
a les entitats financeres, mitjançant diner efectiu, girs, transferències, xecs i qualsevol altre 
mitjà telemàtic o document de pagament, sigui bancari o no, autoritzat per reglament. 
2. La Tresoreria pot, així mateix, pagar les seves obligacions per qualsevol dels mitjans a què 
fa referència el paràgraf anterior. 
 
 
Article 131 
Relació amb entitats de crèdit 
 
Correspon al departament competent en matèria de finances la coordinació, el seguiment i el 
control de tots els comptes financers de titularitat de les entitats que formen part del Sector 
públic de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Article 132 
Col·locació d’excedents de tresoreria 
 
Amb l’objectiu de facilitar la gestió de la tresoreria de la Generalitat i de les entitats integrants 
del Sector públic de la Generalitat de Catalunya, el/la conseller o consellera competent en 
matèria de finances podrà autoritzar la realització d’operacions d’adquisició temporal d’actius o 
de préstec. En l’autorització es concretaran les condicions en què es podran efectuar aquestes 
operacions. Les operacions d’adquisició temporal d’actius podran tenir per objecte valors de 
Deute públic de qualsevol estat membre de la Unió Europea, així com d’altres administracions 
públiques, entitats públiques o institucions supraestatals o altres valors de renda fixa de 
semblant qualitat creditícia, negociats en mercats regulats. 
 
 
Article 133 
Les necessitats transitòries de tresoreria 
 
Les necessitats de tresoreria derivades de les diferències entre els venciments dels pagaments 
i els ingressos podran cobrir-se, d’acord amb l’ordenament vigent, mitjançant operacions de 
tresoreria amb entitats de crèdit i el producte de l’emissió de deute de tresoreria, en els termes 
previstos en aquesta llei. 
 
 
Article 134 
Criteris per a l’ordenació de pagaments 
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Amb caràcter general, la quantia dels pagaments ordenats s’ajustarà en cada moment al pla 
anual de tresoreria. L’ordenació de pagaments es farà aplicant criteris objectius en l’expedició 
d’ordres de pagament, com ara la data de recepció, l’import de l’operació, l’aplicació 
pressupostària i la forma de pagament, entre d’altres. 
 
 
 
TÍTOL XI 
LES SUBVENCIONS I AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 
 
Capítol 1  
Disposicions generals 
 
 
Article 135 
Objecte 
 
Aquest títol té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions i dels ajuts 
atorgats per la Generalitat de Catalunya.  
 
 
Article 136 
De les subvencions 
 
1. Es considera subvenció tota disposició de fons públics acordada per qualsevol dels 
subjectes previstos en l’article 2 que tingui per objecte un lliurament dinerari a favor de 
persones públiques o privades i que compleixi els requisits establerts a la normativa bàsica 
estatal.  
2. Els lliuraments en espècie a títol gratuït, s’han de regir pel que s'estableix en la normativa 
patrimonial de la Generalitat de Catalunya o contractual, segons correspongui. Nogensmenys, 
s’ha d’aplicar la present llei quan els béns, drets o els serveis que es prestin, s’hagin adquirit o 
executat per la mateixa Administració de la Generalitat de Catalunya, a càrrec dels crèdits 
pressupostaris corresponents a subvencions, i amb la única finalitat de ser lliurats a tercers.  
 
 
Article 137 
Dels ajuts 
 
1. Es considera ajut, la disposició de fons públics acordada per qualsevol dels subjectes 
contemplats en l’article 2 a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els 
següents requisits: 
a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directe dels beneficiaris. 
b)Que el lliurament es faci mitjançant prestacions de naturalesa indemnitzatòria, 
compensatòria, assistencial o social, per raó de l’estat, la situació o fet en què es trobin o 
suportin els beneficiaris.  
c) Que l’objecte o la finalitat sigui la protecció de persones, sectors o àmbits territorials per fets 
específics i en determinades situacions en el marc dels serveis que una norma legal estableixi 
com a responsabilitat pública, o bé derivat de polítiques redistributives de la renda. 
2. Els lliuraments en espècie a títol gratuït s’han de regir pel que s’estableix en l’apartat 2 de 
l’article 136. 
 
 
Article 138 
Exclusions de l'àmbit d'aplicació objectiu . 
 
A més de les exclusions previstes a la normativa bàsica, no serà d’aplicació el que es preveu 
en el present títol a: 
a) Els ajuts de caràcter social que la Generalitat atorga al seu personal. 
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b) Les prestacions que atorgui la Generalitat de Catalunya que siguin complementàries de les 
prestacions excloses per la normativa bàsica estatal. 
c) Els convenis de col·laboració realitzats entre les diferents entitats que, d’acord amb el que 
preveu l’article 2, formen part del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
d) Els contractes programa previstos en l’article 12 de la present llei. 
e) Els avals públics i d’altres garanties atorgades per qualsevol dels subjectes de l’article 2, 
excepte quan s’atorguen en condicions favorables respecte del mercat, utilitzant-se com a 
instrument de foment o promoció d’activitats públiques o d’interès social ó finalitats públiques. 
f) Les indemnitzacions derivades de la responsabilitat patrimonial de la Generalitat, mitjançant 
les quals ha de reparar els danys causats pel funcionament dels seus serveis. 
 
 
Article 139 
Àmbit d’aplicació subjectiu 
 
1. El que es preveu en el present títol és d’aplicació a les subvencions i els ajuts atorgats per 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, per totes les entitats amb personalitat jurídica 
pròpia que també formen part del sector públic de la Generalitat de Catalunya, a les que es 
refereix l’article 2. 
2. En tot cas, les aportacions gratuïtes efectuades per les entitats de l’article 2, han de tenir 
relació directe amb l’objecte de l’activitat que s’estableix en la seva norma de creació o en els 
seus estatuts i en exercici de potestats administratives, quan la naturalesa jurídica de l’entitat 
així ho permeti. 
 
 
Article 140 
Règim jurídic 
 
1. Les subvencions i els ajuts atorgats per la Generalitat de Catalunya es regularan pel que es 
disposa a la normativa bàsica estatal, en el seu cas, per les disposicions del present títol, per 
les lleis especials aprovades pel Parlament de Catalunya, per les respectives lleis de 
pressupostos de la Generalitat, per la resta de normes de drets administratiu i, en el seu 
defectes, per les disposicions del dret privat. 
2. En el cas de subvencions i ajuts atorgats que es financin amb càrrec amb fons de la Unió 
Europea, seran aplicables les disposicions comunitàries i les normes dictades per la Generalitat 
de Catalunya de desenvolupament o transposició d’aquelles, llevat que aquestes darreres 
corresponguin, com a regulació bàsica, a una altra administració. 
3. Les subvencions i ajuts establerts en matèries en què la regulació correspongui a una altra 
administració i la gestió de les quals sigui competència de la Generalitat de Catalunya els hi és 
d’aplicació la normativa d’aquella quan a la regulació dels aspectes bàsics de les condicions de 
la seva concessió i tramitació, sent la resta regida pels preceptes de la present Llei i les normes 
que la desenvolupen, restant subjectes al règim de comptabilitat pública i control establert per 
la Generalitat de Catalunya. 
4. Als efectes de la present Llei, les referències contingudes en la normativa bàsica estatal a 
òrgans de l’Administració de l’Estat o del seu sector públic, al seus pressupostos o al Butlletí 
Oficial de l’Estat, s’entendrà efectuades respectivament als òrgans de la Generalitat de 
Catalunya, al seu pressupost i al Diari Oficial de la Generalitat.  
 
 
Capítol 2 
Disposicions comuns a les subvencions, ajuts i transferències.  
 
 
Secció 1 
Normes generals 
 
 
Article 141 
Principis generals i requisits d’atorgament 
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1. Els principis generals i requisits establerts per a l’atorgament de les subvencions i els ajuts 
seran els previstos per la normativa bàsica. 
2. No seran aplicables els principis de publicitat i de concurrència en el procés d’adjudicació en 
els casos següents:  
a) Quan per l’especificitat de la subvenció o de l’ajut i/o les característiques del beneficiari o de 
l’activitat subvencionada, o fet o situació assistida o protegida no és possible, d’una manera 
objectivable, promoure la concurrència pública. 
b) Quan es tracta d’atendre situacions d’emergència, sempre que aquesta hagi estat declarada 
oficialment. 
c) Quan els beneficiaris siguin corporacions i entitats locals i l’objecte de la subvenció estigui 
Inclòs en plans o programes prèviament aprovats pel Govern. En aquest supòsit, els esmentats 
plans substitueixen les bases reguladores. 
d) En el supòsit de subvencions i ajuts de cooperació internacional, quan per la naturalesa o els 
destinataris dels mateixos sigui incompatible amb aquells principis, o bé siguin conseqüència 
del desenvolupament de finalitats polítiques exteriors. 
3. El que es disposa en el present article s’entén sens perjudici de les normes sobre publicitat 
de les subvencions i ajuts concedits. 
 
Article 142 
Regles d’actuació  
 
A les subvencions i transferències regulades per aquesta llei, se'ls apliquen, amb caràcter 
general, les regles següents: 
 
a) L'Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els termes 
establerts per aquesta llei i amb relació a les subvencions i transferències que atorguen, poden 
portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del 
fons, fins i tot en els supòsits en què aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial de la 
subvenció o transferència. 
 
b) El Govern ha de regular els límits a la possibilitat d'acumular entre si càrrecs executius o de 
gestió a les entitats que perceben subvencions provinents de l'Administració de la Generalitat i 
dels ens que conformen el seu sector públic, quan facin entre elles donacions, aportacions a 
títol gratuït o prestacions amb aquesta naturalesa o mantinguin relacions financeres. 
 
c) Els beneficiaris de subvencions han de sotmetre obligatòriament als seus òrgans interns i 
independents de control la comprovació de la destinació adequada dels fons que rebin en 
concepte de subvencions o transferències, incloent-hi la referida als fons atribuïts a títol gratuït 
o en virtut de relacions financeres en favor de tercers. En aquest darrer cas, els tercers han de 
sotmetre igualment a llurs òrgans de control la comprovació de la destinació dels fons rebuts. 
 
d) Els beneficiaris de subvencions han de garantir que llurs òrgans de govern coneixen, 
analitzen i debaten, de manera directa i independent dels responsables directes de la gestió, 
les auditories fetes sobre els comptes de l'entitat. 
 
e) L'Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic no poden 
concedir subvencions o transferències a entitats els directius de les quals perceben 
remuneracions que, segons el criteri motivat de l'òrgan concedent, atenent les circumstàncies 
de l'entitat i del perceptor de la remuneració, són manifestament desproporcionades. Aquesta 
regla es pot excepcionar de manera motivada, especialment en els casos de convenis de 
col·laboració per a programes específics d'interès públic que se signin amb entitats el 
finançament de les quals és majoritàriament privat. Per al compliment del que estableix aquest 
apartat, les entitats que sol·liciten subvencions han de donar publicitat a les dites retribucions 
en la memòria que s'adjunta amb llurs estats comptables. 
 
Article 143 
Restriccions aplicables als beneficiaris 
 
1. Els beneficiaris de subvencions provinents de l'Administració de la Generalitat o dels ens que 
integren el seu sector públic no poden fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a 
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títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades 
orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins l'acabament de l'activitat 
subvencionada. Aquesta prohibició també s'aplica a les transferències regulades per aquesta 
llei. 
 
2. Els beneficiaris no poden portar a terme en cap cas les activitats a què fa referència l'apartat 
1, en favor de qualssevol altres persones jurídiques, per un import superior a tres mil euros, o 
inferior, quan acumuladament i respecte d'un mateix perceptor ultrapassin en l'exercici corrent 
aquesta quantia, llevat dels casos següents: 
 
a) Si l'aportació a títol gratuït es fa a favor d'una administració pública, a les entitats sotmeses a 
tutela de la Generalitat perquè pertanyen a la seva administració corporativa o si les 
prestacions es deriven del compliment d'una normativa sectorial. 
 
 
b) Si es tracta d'entitats que, d'acord amb llurs normes fundacionals o estatutàries, tenen com a 
finalitat la col·laboració amb l'Administració o la prestació de serveis d'interès social, les quals 
requereixen, necessàriament, l'atorgament d'ajuts. 
 
c) Si el beneficiari presenta la sol·licitud de la subvenció fent-hi constar, expressament, que els 
fons rebuts poden ésser objecte d'actuacions a títol gratuït o finançar aportacions amb aquesta 
naturalesa a favor de tercers. En aquest cas s'entén concedida l'excepció quan, motivadament, 
es dicti la resolució de concessió. 
 
3. L'incompliment del que estableix aquest article és causa de revocació de les subvencions i 
les transferències, sens perjudici de la resta de les responsabilitats que legalment se'n derivin. 
 
 
Secció 2 
Subjectes participants en el procediment administratiu en la tramitació de subvencions i d’ajuts i 
en el seu control 
 
 
Article 144 
Òrgans competents per a la concessió, la gestió i el control de subvencions i ajuts 
 
1. Són òrgans competents per a la concessió de les subvencions i d’ajuts: 
a) En els departaments de la Generalitat: el conseller o la consellera titular. 
b) En els organismes autònoms de naturalesa administrativa: els presidents o les presidentes, 
els directors o les directores, i el màxim òrgan col·legiat d’administració i direcció en la resta 
d’organismes autònoms, sens perjudici de la facultat de delegació en els o les gerents. 
c) En els altres organismes, ens públics i entitats, els màxims òrgans d’administració, o l’òrgan 
que determini les seves lleis de creació o normativa específica, sens perjudici de la possible 
delegació en els òrgans competents. 
2. Són òrgans competents per a la instrucció, seguiment i comprovació de subvencions i d’ajuts 
aquells que es determini en les bases reguladores d’acord amb les normes corresponents a 
l’estructura organitzativa de les diferents unitats o entitats. 
3. Són òrgans de control de les subvencions i ajuts, la Intervenció General de la Generalitat, 
sens perjudici de les competències corresponents a altres òrgans de control. 
“4. En els termes previstos a la normativa de defensa de la competència aplicable, l’autoritat 
Catalana de la Competència pot informar dels efectes sobre la competència que tenen les 
subvencions i els ajuts atorgats per les administracions públiques”. 
 
 
Article 145. Entitats col·laboradores i beneficiaris 

 
1. Les entitats col·laboradores i els beneficiaris adquireixen tal caràcter pel compliment dels 
requisits i en els termes previstos en la normativa bàsica, i resten sotmesos a les obligacions 
que aquesta els imposa. 
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2. En les subvencions i els ajuts que concedeix la Generalitat, el requisit d’estar al corrent de 
les obligacions tributàries amb l’Estat i la pròpia Generalitat i de les obligacions de la Seguretat 
Social es pot acreditar per mitjà d’una declaració responsable del beneficiari o beneficiària en el 
moment de la sol·licitud, i en el moment d’acceptació o bé, en altre cas, amb anterioritat a la 
concessió de la subvenció o ajut quan així ho determinin les bases reguladores i per mitjà de la 
presentació de les certificacions positives emeses pels òrgans competents en el moment del 
pagament de la subvenció o l’ajut. No obstant això, es podran comprovar les situacions 
declarades pels sol·licitants en qualsevol moment per a la concessió. 
3. La presentació de les certificacions positives acreditatives d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social es podrà exceptuar, per ordre del conseller o 
de la consellera competent en la matèria de finances, a proposta del titular del departament 
corresponent atenent l’import de les subvencions o ajuts o quan la naturalesa de la subvenció o 
l’ajut així ho aconselli, i sens perjudici de la possibilitat de substituir l’esmentat certificat per una 
declaració responsable. 
4. Si l’Administració de la Generalitat, sobre la base dels convenis interadministratius signats 
amb els organismes corresponents, disposés d’aquesta informació, prèviament al pagament de 
la corresponent subvenció o ajut, ha de comprovar d’ofici si el beneficiari o beneficiària està al 
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En aquest cas, no és necessari 
que el beneficiari aporti els certificats corresponents. La signatura de la sol·licitud de la 
subvenció pel beneficiari o beneficiària implica  l’autorització a l’Administració de la Generalitat 
per aquesta funció de comprovació. El sol·licitant pot denegar aquesta autorització. En aquest 
supòsit ha d’acreditar la seva situació mitjançant la presentació de les certificacions 
acreditatives corresponents amb caràcter previ a la concessió de la subvenció. 
5. En els termes previstos a la normativa bàsica i  reglamentàriament s’han de formalitzar els 
convenis corresponents amb les entitats col·laboradores. 
6. La resta de requisits previstos a la normativa bàsica es poden acreditar mitjançant declaració 
responsable en els mateixos termes previstos en els punts anteriors del present article. 
 
 
Secció 3 
Disposicions comuns del procediment 
 
Article 146 
Règim general 
 
Serà aplicable el règim jurídic previst a la normativa bàsica en relació amb: 
a) Les bases reguladores, règim de publicitat, informació de gestió i règim de garanties. 
b) El procediment de concessió de les subvencions i els ajuts. 
 
 
Article 147 
Òrgans competents per a l’aprovació de les bases reguladores de la concessió 
 
1. Els consellers o conselleres són els òrgans competents per aprovar les bases reguladores, 
mitjançant ordre, en els departaments i en les seves entitats vinculades o depenents que 
pertanyin al sector públic de la Generalitat. 
2. En els departaments, els organismes autònoms de naturalesa administrativa i la resta 
d’entitats pertanyents al sector públic de la Generalitat prèviament a l’aprovació de les bases 
reguladores, s’ha d’emetre un informe jurídic, per l’Assessoria Jurídica o l’òrgan corresponent 
en les entitats i un informe de la Intervenció”. 
 
Article 148 
De les bases reguladores de la concessió 
 
1.Les bases reguladores han de concretar, com a mínim, el previst a la normativa bàsica i els 
extrems següents:” 
 
 
a) la quantia individualitzada de la subvenció o els criteris per a la seva determinació. 
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b) La possibilitat d’intervenció d’entitats col·laboradores i les condicions de solvència i eficàcia 
que hagin de reunir. 
c) La forma de justificació per part del beneficiari o de l’entitat col·laboradora, en el seu cas, del 
compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació de fons percebuts. 
d) Les mesures de garantia que, en el seu cas, es consideri necessari constituir a favor de 
l’òrgan concedent per part dels beneficiaris, els mitjans de constitució i el procediment de 
cancel·lació. 
e) La possibilitat d’efectuar bestretes i pagaments a compte de la subvenció. 
f) Les circumstàncies, en el seu cas, que, com a conseqüència de l’alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió de la subvenció o de l’obtenció concurrent d’altres 
subvencions, poden donar lloc a la modificació de la resolució. 
g) La compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a 
la mateixa finalitat. 
h) L’obligació del beneficiari a facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans 
gestors de la subvenció, la Intervenció General, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de 
control o l’Autoritat Catalana de la Competència. 
i) L'obligació del beneficiari o beneficiària de fer una declaració responsable que abasti: 
 

Primer. Les remuneracions que percep el personal directiu de l'entitat subvencionada; 
entenent per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives i 
d'administració. La declaració es pot fer mitjançant una relació individualitzada dels 
directius o la indicació del registre públic on resta inscrita la memòria o publicació on 
consten les retribucions, manifestant que no s’han produït increments salarials d’acord amb 
la relació laboral preexistent. En el cas de les administracions públiques es necessari un 
certificat de l’interventor, del secretari o de l’òrgan assimilat en la seva organització o bé la 
referència a la publicació concreta.   

 
Segon. El compromís de donar publicitat a les dites remuneracions en la memòria que 
s'adjunta amb els estats comptables. 

 
Tercer. El compromís de les entitats de mantenir, en el marc de la relació laboral 
preexistent i durant el període de vigència de la subvenció, l'estructura retributiva 
esmentada. 
 
Quart. El compliment de les regles establertes en l’article 142 d’aquesta llei 
 

j) Les mesures a adoptar per fer constar,per part del beneficiari, en tota informació o publicitat 
que s’efectuï de l’objecte de la subvenció, el finançament de la Generalitat. 
2. Quan les bases reguladores ho prevegin, la convocatòria podrà concretar determinats 
extrems de les mateixes, sempre que es faci per raons d’eficiència i eficàcia. 
3. Les bases reguladores dels ajuts han de contenir, com a mínim, aquells aspectes establerts 
per a les subvencions, sempre que s’adeqüin a la seva naturalesa i/o finalitat. 
4. Les bases reguladores de beques, premis educatius, culturals, científics o de qualsevol altra 
naturalesa i aquells avals públics i altres garanties atorgats d’acord amb l’establert en l’apartat 
e) de l’article 138 han de contenir aquells aspectes que concordin amb l’especial naturalesa 
d’aquells. 
 
 
Secció 4 
Les formes i regles generals de concessió 
 
 
Article 149 
Les formes de concessió de subvencions i ajuts 
 
1. Les formes de la concessió de subvencions i ajuts són les establertes en la normativa estatal 
bàsica. 
2. Excepcionalment es podrà establir un règim de concessió diferent de l’ordinari quan l’ús del 
mateix no resulti adequat de manera objectiva i motivada. Així mateix, quan ho prevegin les 
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bases reguladores, l’òrgan concedent pot, en el seu cas,  procedir al prorrateig de l’import 
global màxim destinat a les subvencions o ajuts. 
3. Quan per la finalitat o naturalesa de la subvenció o de l’ajut no s’utilitzi el règim de 
concurrència competitiva, ha de recollir-se expressament en les bases el sistema d’atorgament 
i el caràcter limitat dels fons públics destinats al programa o línia, establint les conseqüències 
derivades de l’esgotament d’aquests fons. En tot cas, un cop esgotats els fons, s’ha de fer 
pública aquesta circumstància als efectes de la paralització de la concessió de noves 
subvencions o ajuts. 
4. El règim de concessió a seguir en el cas d’ajuts és el que determinin les bases reguladores 
d’acord amb els principis generals de les subvencions. 
 
 
Article 150 
Regles de la concessió de subvencions i ajuts públics en règim de concurrència 
 
Primera: Reglamentàriament es determinarà el procediment de concessió de les subvencions i 
els ajuts en règim de concurrència, el qual s’haurà de resoldre i notificar en el termini màxim de 
sis mesos, a comptar a partir de la publicació de la convocatòria, excepte que  una norma amb 
rang de llei o la normativa corresponent de la Unió Europea posposi els seus efectes a una 
data posterior. En el supòsit que la tramitació la realitzi una altra administració o entitat pública 
el termini s’inicia quan l’òrgan concedent rebi la proposta o documentació corresponent. 
Segona: L’import concedit no pot ser superior al que determini la convocatòria ni d’una quantia 
que  aïlladament o en concurrència amb d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, 
superi el cost de l’activitat subvencionada, d’acord amb el principi de no enriquiment del 
beneficiari. 
Tercera: Si l’import a concedir a un beneficiari supera els 3.000.000 euros, o el que determini la 
llei anual de pressupostos, cal l’autorització prèvia del Govern. També en el cas de les entitats 
pertanyents al sector públic de la Generalitat. 
Quarta: Excepcionalment, la concessió es pot produir, si així ho estableix la convocatòria, 
mitjançant acords, pactes i convenis, si aquests mitjans són més eficients per assolir els 
objectius fixats. 
No obstant l’exposat, les transferències, les subvencions directes i les subvencions establertes 
amb caràcter nominatiu per la Llei de pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de 
consorcis i  fundacions així com d’altres persones jurídiques no pertanyents al sector públic per 
quantia superior a cinquanta mil euros s'han de formalitzar mitjançant convenis. 
Cinquena: El venciment del termini màxim per resoldre establert en la regla primera del present 
article sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per entendre desestimada la 
seva sol·licitud per silenci administratiu. 
Sisena:  La concessió d’ajuts ha de seguir les regles establerts per les subvencions, excepte en 
relació amb el termini per resoldre i notificar, que serà de 3 mesos. 
 
 
Article 151 
Regles de la concessió de subvencions i ajuts de forma directa 
 
1. Reglamentàriament es regularan els procediments de concessió de subvencions i ajuts de 
forma directa.  
2. Si l’import total a concedir a un mateix beneficiari pel mateix objecte en un exercici 
econòmic supera els 300.000 euros o el que determini la llei anual de pressupostos cal 
l’autorització prèvia del Govern. Aquesta regla no és d’aplicació als convenis de col·laboració 
entre les diferents entitats que formen part del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 
previstos en punt 1 de l’article 2. 
3. La resolució administrativa de la concessió és del/de la conseller o consellera corresponent 
en el cas de departaments o òrgan en qui delegui o de l’òrgan equivalent jeràrquicament en 
l’estructura organitzativa de la resta d’entitats, o en aquest últim cas, el que estableixin els seus 
estatuts. 
4. Ha d’haver, amb caràcter previ a la concessió, una proposta motivada de l’impossibilitat de 
promoure la concurrència del secretari o secretària general o sectorial o de l’òrgan competent 
del departament, o bé de l’òrgan assimilat en l’estructura de les entitats, que en cap cas pot ser 
el mateix que l’òrgan concedent. 

47/60 



 
 
Secció 5 
Del procediment de gestió de les subvencions i dels ajuts 
 
 
Article 152 
Les formes d’inici del procediment subvencional i dels ajuts 
 
1. El procediment per a la concessió s’inicia d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada. 
2. Quan la selecció dels beneficiaris es faci en règim de concurrència, el procediment s’ha 
d’iniciar d’ofici, mitjançant la corresponent convocatòria. 
3. Quan la selecció dels beneficiaris es faci de forma directa el procediment s’ha d’iniciar a 
sol·licitud de la persona interessada. 
4. En el supòsit que el procediment de concessió d’una subvenció o ajut vingui regulat per una 
norma de rang legal que determini l’atorgament i la quantia als beneficiaris quan compleixin uns 
requisits determinats, aquell ha d’iniciar-se a sol·licitud dels interessats, podent anar precedit 
d’un acte de convocatòria de naturalesa informativa que, en aquest cas, té el caràcter de 
simple antecedent dels procediments que s’iniciïn posteriorment en funció de les sol·licituds 
presentades. 
 
 
Article 153 
Les convocatòries de subvencions i ajuts 
 
1. L’òrgan competent, dintre de l’estructura organitzativa, en els departaments i entitats ha 
d’aprovar la convocatòria de subvencions i ajuts amb caràcter previ a la seva publicació. 
2. Les convocatòries de subvencions desenvolupen el procediment per a la seva concessió i el 
seu contingut serà el que es determini reglamentàriament, en especial en referència a: 
a) Sol·licituds, documentació i informació.  
b) Instrucció 
c) Selecció dels beneficiaris 
d) Resolució i notificació 
 
 
Secció 6 
De la subcontractació, la publicitat, justificació, comprovació i seguiment de les subvencions i 
ajuts 
 
 
Article 154 
Subcontractació, publicitat, justificació 
 
El règim jurídic dels límits a la subcontractació, la publicitat de les subvencions i ajuts 
concedits, així com de la seva justificació portar a terme davant dels òrgans de control 
competents en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, serà el previst a la normativa bàsica.  
 
 
Article 155 
Justificació, comprovació i seguiment de subvencions i ajuts 
 
1. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius 
previstos en l’acte de concessió de la subvenció han de seguir el previst a la normativa bàsica. 
2. L'òrgan concedent, i en el seu cas l’entitat col·laboradora, ha de comprovar, d’acord amb la 
normativa bàsica, l'adequada justificació de la subvenció, així com la realització de l'activitat i el 
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, així com el seu 
seguiment en els termes que es determinin reglamentàriament.  
3. Els òrgans concedents han de realitzar un seguiment d’aquelles subvencions que es 
justifiquin posteriorment al seu pagament, amb la finalitat d’obtenir dels beneficiaris el 
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compliment dels requisits exigits en els terminis establerts i realitzar les comprovacions 
corresponents. 
4. La justificació del compliment de les condicions imposades i objectius previstos en l’acte de 
concessió de l’ajut han de seguir el previst en la convocatòria, resolució o norma que el reguli i 
s’haurà d’efectuar el seguiment de compliment en els termes previstos per a les subvencions. 
 
Article 156 
Comprovació de valors 
 
1. L'Administració pot comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades emprant-
ne un o diversos dels mitjans previstos en la normativa tributaria o aquells altres mitjans de 
prova admesos en dret. 
2. El procediment de comprovació de valors ha de seguir els preceptes previstos a la normativa 
tributària. 
3. El beneficiari pot, en tot cas, promoure la taxació pericial contradictòria. Per aquest 
procediment la tramitació, els efectes i les diferències de valoració han de seguir allò previst a 
la normativa tributària. 
 
 
Secció 7 
Del procediment de gestió pressupostària 
 
 
Article 157 
Procediment d'aprovació de la despesa i pagament 
 
1. Reglamentàriament es regularà el procediment d’aprovació de la despesa i el seu pagament, 
així com el règim jurídic aplicable a les bestretes i els pagaments fraccionats. 
 
2. Les bases reguladores han d’establir la possibilitat de requerir garanties als beneficiaris en el 
cas de bestretes. En cap cas aquest requeriment s’ha de fer per les subvencions inferiors a 
6.000 euros o la quantia que determini la llei anual de pressupostos, o quan el beneficiari sigui 
una administració pública o una entitat vinculada o depenent. 
 
 
 
Capítol 3 
Del reintegrament de subvencions i ajuts 
 
 
Secció 1 
De la invalidesa de la concessió i les causes de reintegrament 
 
 
Article 158 
Concepte de reintegrament, supòsits i règim jurídic aplicable 
 
1. Es considera reintegrament, als efectes de la present llei, aquella situació jurídica per la qual 
els beneficiaris d’una subvenció o ajut retornen les quantitats que, o bé han rebut en concepte 
de subvenció o ajut, o bé els hi recau l’obligació de fer-les efectives per responsabilitat jurídica, 
sempre que en ambdós obligats concorrin les circumstàncies que s’estableixen en els 
preceptes de la present llei. 
2. Els supòsits que donen lloc al reintegrament per part dels obligats corresponents són els 
establerts en la normativa bàsica. 
3. El règim jurídic aplicable en relació amb la invalidesa de la resolució de la concessió de 
subvencions o ajuts, així com les altres causes que han de donar lloc al reintegrament de les 
quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent són les establertes en la normativa 
bàsica.  
4. Els supòsits que donen lloc al reintegrament previstos en aquest títol es regiran pels principis 
de justícia, equitat i proporcionalitat. 
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Article 159 
Efectes econòmics del reintegrament 
 
El beneficiari perd el dret de cobrament de la subvenció o ajut sempre que es doni qualsevol 
dels supòsits regulats en l’article anterior. Si aquests es donen en el moment previ al pagament 
efectiu de la subvenció, l’obligació reconeguda a càrrec dels crèdits pressupostaris no produirà 
efectes. L’òrgan concedent ha de comunicar aquest extrem a la Tresoreria per tal que realitzi 
les actuacions necessàries per suspendre el corresponent procediment de pagament d’acord 
amb l’establert a l’article 162 de la present llei. La pèrdua definitiva del dret de cobrament del 
beneficiari es produirà amb la resolució definitiva a que doni lloc, el procediment corresponent, 
que ha de seguir la mateixa tramitació i procés que s’estableixi reglamentàriament pel 
procediment de reintegrament.   
 
 
Article 160 
Import i naturalesa dels fons a reintegrar i dels procediments per a la seva exigència 
 
1. El reintegrament s’ha de produir pel total de l’import percebut, excepte en els supòsits 
següents que serà parcial, juntament en ambdós supòsits, de l’interès de demora corresponent: 
a) Quan el compliment pel beneficiari o, en el seu cas, entitat col·laboradora s'aproximi d’una 
manera significativa al compliment total de la finalitat de la subvenció o ajut i s'acrediti, per 
aquests, de forma inequívoca que les seves actuacions estan encaminades a satisfer els seus 
compromisos. En aquests casos la quantitat a reintegrar ha de venir determinada per l'aplicació 
dels criteris de graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades per a la 
concessió establertes en les bases reguladores, en la normativa bàsica o, en el seu cas, les 
establertes en la normativa reguladora de la subvenció o ajut. 
b) Quan, es doni el supòsit previst a la regla segona de l’article 148. En aquest cas, procedeix 
el reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada, així com 
l'exigència de l'interès de demora corresponent. 
2. Les quantitats a reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret públic per al seu 
cobrament. 
3. L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions o ajuts és l'interès legal dels diners 
incrementats en un 25 per 100, llevat que la Llei anual de Pressupostos estableixi un altre 
diferent. 
4. La destinació dels reintegraments dels fons de la Unió Europea té el tractament que en el 
seu cas, determini la normativa comunitària. 
5. Els procediments per a l'exigència del reintegrament de les subvencions o ajuts, tenen 
sempre caràcter administratiu. 
 
 
Article 161 
Prescripció 
 
1. Prescriu als quatre anys el dret de l'Administració a reconèixer o liquidar el reintegrament. 
2. Aquest termini es computa, en cada cas: 
a) Des del moment en què va vèncer el termini per presentar la justificació per part del 
beneficiari o entitat col·laboradora. 
b) Des del moment de la concessió, en el supòsit  de subvencions i ajuts que es concedeixin en 
consideració a la concurrència d’una determinada situació en el perceptor.  
c) En el supòsit de que s'haguessin establert condicions o obligacions que haguessin estat 
complertes o mantingudes per part del beneficiari o entitat col·laboradora durant un període 
determinat de temps, des del moment que va vèncer l'esmentat termini. 
2. El còmput del termini de prescripció s'interromp: 
a) Per qualsevol acció de l'Administració realitzada amb coneixement formal del beneficiari o de 
l'entitat col·laboradora conduent a determinar l'existència d'alguna de les causes de 
reintegrament. En aquest supòsit s’inclou la notificació de l’inici de les actuacions de control. 
b) Per la interposició de recursos de qualsevol classe, per la tramesa del tant de culpa a la 
jurisdicció penal o per la presentació de denúncia davant el Ministeri Fiscal, així com per les 
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actuacions realitzades amb coneixement formal del beneficiari o de l'entitat col·laboradora en el 
curs dels esmentats recursos. 
c) Per qualsevol actuació fefaent del beneficiari o de l'entitat col·laboradora conduent a la 
liquidació de la subvenció o del reintegrament. 
 
 
Article 162 
Obligats al reintegrament 
 
1. Els beneficiaris i entitats col·laboradores, en els casos previstos a la normativa bàsica, han 
de reintegrar la totalitat o part de les quantitats percebudes més els corresponents interessos 
de demora. Aquesta obligació és independent de les sancions que, en el seu cas, resultin 
exigibles. 
2. Els beneficiaris i entitats col·laboradores, d’acord amb tot allò previst a la normativa bàsica, 
responen solidàriament de l'obligació de reintegrament del beneficiari en relació amb les 
activitats subvencionades que s'haguessin compromès a efectuar. 
3. Responen subsidiàriament de l'obligació de reintegrament els administradors de les societats 
mercantils, o aquells que ostentin la representació legal d'altres persones jurídiques, que no 
realitzessin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les 
obligacions infringides, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o 
consentissin el dels qui en depenguin. Així mateix, els que ostentin la representació legal de les 
persones jurídiques, d'acord amb les disposicions legals o estatutàries que els resultin 
d'aplicació, que hagin cessat en les seves activitats respondran subsidiàriament en tot cas de 
les obligacions de reintegrament d'aquestes. 
4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions de reintegrament 
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital que en responen solidàriament i fins 
al límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat. 
5. En cas de mort de l'obligat al reintegrament, l'obligació de satisfer les quantitats pendents de 
restitució es transmetrà als seus dret havents, sens perjudici del que estableixi el codi civil de 
Catalunya  o legislació civil que sigui d’aplicació.  
 
 
Secció 2 
Del procediment de reintegrament 
 
 
Article 163 
Competència per a la resolució del procediment de reintegrament i de les seves normes 
reguladores 
 
1. L'òrgan concedent és el competent per exigir del beneficiari o entitat col·laboradora el 
reintegrament de subvencions mitjançant la resolució del procediment de reintegrament , quan 
apreciï l'existència d'algun dels supòsits de reintegrament de quantitats percebudes establerts a 
la normativa bàsica. 
2. Si el reintegrament és acordat pels òrgans de la Unió Europea, l'òrgan a qui correspongui la 
gestió del recurs ha d’executar els esmentats acords. 
3. Quan la subvenció hagi estat concedida per la Comissió Europea o una altra institució 
comunitària i l'obligació de restituir sorgís com conseqüència de l'actuació fiscalitzadora, 
diferent del control financer de subvencions regulat en aquesta llei, l'acord de reintegrament és 
dictat per l'òrgan gestor corresponent de la Generalitat. L'esmentat acord s’ha de dictar d'ofici o 
a proposta d'altres institucions i òrgans de l'Administració habilitats legalment per fiscalitzar fons 
públics. 
4. Per reglament es regularà el procediment de reintegrament.  
 
 
Article 164 
Retenció de pagaments 
 
1. Un cop s’hagi acordat l'inici d’un procediment de reintegrament, com a mesura cautelar, 
l'òrgan concedent pot proposar, a iniciativa pròpia o d'una decisió de la Comissió Europea o a 
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proposta de la Intervenció General de la Generalitat o de la Tresoreria, la suspensió dels 
lliuraments de pagament de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat 
col·laboradora, sense superar, en cap cas, l'import que fixin la proposada o resolució d'inici de 
l'expedient de reintegrament, amb els interessos de demora meritats fins aquell moment. La 
Intervenció general pot proposar directament a la Tresoreria l’adopció de la suspensió cautelar 
de pagament en aquells casos que cregui convenient. 
2. La mesura cautelar esmentada en l’apartat anterior ha de realitzar-se mitjançant resolució 
motivada, i ha de ser notificada a l'interessat, amb indicació dels recursos pertinents. 
3. Per reglament es regularà el procediment de retenció, el qual en tot cas haurà de respectar 
els principis de proporcionalitat amb la finalitat que es pretén aconseguir, i no podrà superar el 
període màxim que es fixi per a la seva tramitació, incloses les possibles pròrrogues.  
 
 
 
Capítol 4 
Del control financer de subvencions i ajuts 
 
 
Article 165 
Objecte i competència per a l'exercici del control financer de subvencions i ajuts 
 
1. El control financer de les subvencions i ajuts s’exerceix, respecte dels beneficiaris i, en el seu 
cas, entitats col·laboradores, per raó de les subvencions i ajuts concedits pels subjectes de 
l’article 2 de la present llei atorgades amb càrrec als Pressuposts de la Generalitat o als fons de 
la Unió Europea, aquests últims en l’àmbit de Catalunya. 
2. El control financer de subvencions es realitzarà en els termes que es determinin 
reglamentàriament i correspon a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, sens 
perjudici de les funcions que tenen altres òrgans de control extern.   
3. El control financer pot estendre's a les persones físiques o jurídiques a les que es trobin 
associats els beneficiaris, així com a qualsevol altra persona susceptible de presentar un 
interès en la consecució dels objectius, en la realització de les activitats, en l'execució dels 
projectes o a l'adopció dels comportaments. 
4. La Intervenció General de la Generalitat pot sol·licitar la col·laboració d’empreses privades 
d’auditoria per a la realització de controls financers de subvencions i ajuts. Amb aquesta 
finalitat poden contractar-se aquestes empreses per realitzar aquestes tasques sota la direcció 
del personal de la Intervenció General, realitzant aquests les actuacions que suposin l’exercici 
de potestats administratives. 
 
 
Article 166 
Control financer d'ajuts i subvencions finançades totalment o parcialment amb càrrec a fons 
comunitaris 
 
Serà aplicable, al conjunt de subvencions o ajuts finançades total o parcialment amb fons 
comunitaris, el que es preveu en la normativa bàsica. Correspon a la Intervenció General de la 
Generalitat la realització de les mencionades tasques de control. 
 
 
Article 167 
Obligacions dels subjectes amb funció de control 
 
Els subjectes amb la funció de control prevista en els articles anteriors, hauran de complir les 
obligacions previstes en la normativa bàsica.  
 
 
Article 168 
Facultats  i deures del personal controlador 
 
El personal que, ocupant llocs de treball en la Intervenció General de la Generalitat, en 
l'exercici de les funcions de control financer de subvencions o ajuts tenen, a tots els efectes 
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legals, el caràcter d’agents de l'autoritat, i les autoritats públiques li han de prestar la protecció i 
l’auxili que aquell requereixi, així mateix, el seu règim de deures i drets serà l’establert per als 
membres del Cos d’intervenció als articles 109 i 110 de la present Llei i el deure de 
col·laboració previst a l’article 111.  
 
Article 169 
Del procediment de control financer 
 
1. L'exercici del control financer de subvencions o ajuts s'ha d’adequar al pla anual de control 
establert previst en la present Llei així com les modificacions que aprovi la Intervenció General 
de la Generalitat, i s’exercitarà en els termes que es determinin reglamentàriament.  
2. La intervenció General ha de proposar la devolució de les quantitats rebudes pel beneficiari 
quan en el procediment de control financer, aquest no justifiqui el compliment de l’objecte de la 
subvenció o ajut o ho faci parcialment i reiterada la sol·licitud no es faci en el termini establert. I 
en aquells supòsits previstos a la normativa bàsica de reintegrament. 
3. Les actuacions de control financer sobre beneficiaris i, en el seu cas, entitats 
col·laboradores, han de concloure en el termini màxim de 12 mesos a comptar des de la data 
de notificació a aquells de l'inici de les mateixes. L'esmentat termini pot ampliar-se, 
motivadament, per un altre d’equivalent. 
4. Als efectes del termini previst a l'apartat anterior, no es computen les dilacions imputables al 
beneficiari o entitat col·laboradora, en el seu cas, ni les derivades de causa de força major o del 
compliment de l’ordenament jurídic. 
 
 
Article 170 
Documentació de les actuacions de control financer 
 
Les actuacions de control financer es documenten en diligències, per reflectir fets rellevants 
que es posin de manifest a l'exercici del mateix, en actes de control que inclouen els resultats i 
en informes, que inclouen les recomanacions. El règim jurídic serà el que s’estableixi 
reglamentàriament.  
 
 
Article 171 
Efectes dels informes de control financer 
 
1. Quan en l'informe emès per la Intervenció General de la Generalitat es reculli la procedència 
de reintegrar la totalitat o part de la subvenció o ajut, l'òrgan concedent ha d'acordar, amb base 
en l'esmentat informe i en el termini d'un mes, l'inici de l'expedient de reintegrament, notificant-
ho així al beneficiari o entitat col·laboradora, que disposarà de 15 dies per al·legar allò que 
consideri convenient. 
2. Una vegada iniciat l'expedient de reintegrament i a la vista de les al·legacions presentades 
pel beneficiari o, en qualsevol cas, transcorregut el termini atorgat per realitzar-les sense 
resposta, l'òrgan concedent ha de traslladar-les, junt amb la seva opinió, a la Intervenció 
General de la Generalitat, que ha d’emetre informe en el termini d'un mes. La resolució del 
procediment de reintegrament ha de ser motivada, recollint, en el seu cas, el criteri i la proposta 
establerts en l'informe de la Intervenció General de la Generalitat. Quan l'òrgan concedent no 
accepti aquest criteri, amb caràcter previ a la proposta de resolució, ha de plantejar 
discrepància que serà resolta d'acord amb el procediment previst en l’article 98 de la present 
llei. 
3. Un cop emesa la resolució, i simultàniament a la seva notificació, l'òrgan concedent ha de 
donar trasllat de la mateixa a la Intervenció General de la Generalitat. 
4. L’emissió de la resolució del procediment de reintegrament amb omissió del tràmit previst a 
l'apartat  2 dona lloc a l'anul·labilitat de l'esmentada resolució, que pot ser validada mitjançant 
acord del Govern, que també és competent per a la seva revisió d'ofici. Als esmentats efectes, 
la Intervenció General de la Generalitat ha d’elevar al Govern mitjançant el/la conseller o 
consellera d’Economia i Hisenda un informe trimestral relatiu a les resolucions de reintegrament 
incurses en l'esmentada causa d'anul·labilitat de les quals tingués coneixement. 
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Article 172 
Registre i Informació sobre la gestió de subvencions 
 
1.Quan, per raons de transparència, publicitat o control o per exigència d’una norma de rang 
legal s’hagués de formar una base de dades que reculli la informació sobre les subvencions i 
ajuts gestionats per la Generalitat, l’òrgan encarregat de dur-ho a terme és la Intervenció 
General de la Generalitat. Amb aquesta finalitat es crearà un registre. 
2. S’autoritza al/la conseller o consellera competent en matèria de finances, a proposta de la 
Intervenció General de la Generalitat, a desenvolupar reglamentàriament l’organització i 
funcionament d’aquest registre, així com la informació a requerir a les diferents unitats i entitats 
gestores de subvencions i ajuts 
3. Quan per una exigència d’una norma de rang legal es faci necessària la transmissió de 
dades de les subvencions i ajuts gestionats, la Intervenció General de la Generalitat no 
requerirà, en el cas de cessió de dades de caràcter personal, el consentiment dels afectats. 
 
 
Capítol 5 
Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions i ajuts 
 
 
Article 173 
Règim general 
 
Serà aplicable en matèria d’infraccions i sancions administratives el que s’estableix en la 
normativa bàsica, llevat del que es preveu en els articles següents en relació amb la graduació 
de les sancions a imposar, la seva quantificació, òrgans competents i publicitat. 
 
 
Article 174 
De la graduació de les sancions 
 
1. Per a la graduació de les sancions per les infraccions previstes en la normativa bàsica s’ha 
de tenir en compte el següent: 
a) La comissió repetida d'infraccions en matèria de subvencions i ajuts. S’entén produïda 
aquesta circumstància quan el subjecte infractor hagi estat sancionat per una infracció de la 
mateixa naturalesa, ja sigui greu o molt greu, en virtut de resolució ferma en via administrativa 
dins dels quatre anys anteriors a la comissió de la infracció. Quan concorri aquesta 
circumstància en la comissió d'una infracció greu o molt greu, el percentatge de la sanció 
mínima s'ha d’incrementar entre 10 i 75 punts. 
b) La resistència, negativa o obstrucció a les actuacions de control. Quan concorri aquesta 
circumstància a la comissió d'una infracció greu o molt greu, el percentatge de la sanció mínima 
s’ha d’incrementar entre 10 i 75 punts. 
c) La utilització de mitjans fraudulents a la comissió d'infraccions en matèria de subvencions. 
2. A aquests efectes, es consideren principalment mitjans fraudulents els següents: 
Primer: Les anomalies substancials a la comptabilitat i als registres legalment establerts. 
Segon: L’ús de factures, justificants o altres documents falsos o falsejats. 
Tercer: La utilització de persones o entitats interposades que dificultin la comprovació de la 
realitat de l'activitat subvencionada. 
3. Quan concorri aquesta circumstància a la comissió d'una infracció greu o molt greu, el 
percentatge de la sanció mínima s'incrementarà entre 20 i 100 punts. 
a) L'ocultació a l'Administració, mitjançant la falta de presentació de la documentació 
justificativa o la presentació de documentació incompleta o inexacta, de les dades necessàries 
per a la verificació de l'aplicació donada a la subvenció rebuda. Quan concorri aquesta 
circumstància a la comissió d'una infracció greu o molt greu, el percentatge de la sanció s’han 
d’incrementar entre 10 i 50 punts. 
b) El retard en el compliment de les obligacions formals. 
4. Els criteris de graduació són aplicables simultàniament. El criteri establert en el paràgraf b) 
anterior s’ha d’emprar exclusivament per a la graduació de les sancions per infraccions lleus. 
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5. Els criteris de graduació recollits als apartats anteriors no poden utilitzar-se per agreujar la 
infracció quan estiguin continguts en la descripció de la conducta infractora o formin part del 
propi il·lícit administratiu. 
6. L'import de les sancions lleus imposades a un mateix infractor per cada subvenció no pot 
passar en el seu conjunt, de l'import de la subvenció o ajut concedit inicialment. 
7. L'import de les sancions greus i molt greus imposades a un mateix infractor per cada 
subvenció o ajut no pot excedir en el seu conjunt, del triple de l'import de la quantitat 
indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o, en el cas d'entitats col·laboradores, dels 
fons indegudament aplicats o justificats.  
 
 
Article 175 
Sancions per infraccions lleus 
 
1. Cada infracció lleu es sanciona amb multa de 75 a 900 euros o la que estableixi la llei anual 
de pressupostos, llevat el disposat a l'apartat següent. 
2. Es sancionen en cada cas, amb multa de 150 a 6.000 euros o la que estableixi la llei anual 
de pressupostos, les següents infraccions: 
a) La inexactitud o omissió d'una o diverses operacions a la comptabilitat i registres legalment 
exigits. 
b) L'incompliment de l'obligació de portar la comptabilitat o els registres legalment establerts. 
c) La realització de comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat, no permeti 
conèixer la veritable situació de l'entitat. 
d) La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspon, segons la seva 
naturalesa, que dificulti la comprovació de la realitat de les activitats subvencionades. 
e) La falta d'aportació de proves i documents requerits pels òrgans de control o la negativa a la 
seva exhibició. 
f) L'incompliment per part de les entitats col·laboradores de les seves obligacions . 
g) L'incompliment per part de les persones o entitats subjectes a l’obligació de col·laboració i de 
facilitar la documentació a què es refereix  l’article 163.3, quan d'això es derivi la impossibilitat 
de contrastar la informació facilitada pel beneficiari o l'entitat col·laboradora. 
 
 
Article 176 
Sancions per infraccions greus 
 
1. Les infraccions greus es consideren sancionades amb multa pecuniària proporcional del tant 
al doble de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o, en el cas d'entitats 
col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats. 
2. Quan l'import del perjudici econòmic corresponent a la infracció greu representi més del 50 
per 100 de la subvenció concedida o de les quantitats rebudes per les entitats col·laboradores, i 
superior a 30.000 euros, concorrent alguna de les circumstàncies previstes en els paràgrafs b) i 
c) del punt 1 de l'article 172, els infractors poden ser sancionats, a més, amb: 
a) Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d'obtenir subvencions, ajuts 
públics i avals de la Generalitat o altres ens públics dependents o vinculats. 
b) Prohibició, durant un termini de fins a tres anys, per fer contractes amb la Generalitat o altres 
ens públics dependents o vinculats. 
c) Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d'actuar com a entitat 
col·laboradora en relació amb les subvencions i ajuts regulades en aquesta Llei. 
 
 
Article 177 
Sancions per infraccions molt greus 
 
1. Les infraccions molt greus és sancionen amb multa pecuniària proporcional del doble al triple 
de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o, en el cas d'entitats 
col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats. Això no obstant, no es sancionen 
les infraccions corresponents a la no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les 
finalitats per als que la subvenció va ser concedida i la falta de lliurament, per part de l’entitat 
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col·laboradora, dels fons rebuts dels beneficiaris quan els infractors haguessin reintegrat les 
quantitats i els corresponents interessos de demora sense previ requeriment. 
2. Quan l'import del perjudici econòmic corresponent a la infracció molt greu passi de 30.000 
euros, concorrent alguna de les circumstàncies previstes en els paràgrafs b) i c) de l'apartat 1 
de l'article 172, els infractors poden ser sancionats, a més, amb: 
a) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d'obtenir subvencions, ajuts i 
avals de la Generalitat o altres ens públics dependents o vinculats. 
b) Prohibició, durant un termini de fins a cinc anys, per fer contractes amb la Generalitat o altres 
ens públics. 
c) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d'actuar com a entitat 
col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en aquesta Llei. 
 
 
Article 178 
Desenvolupament reglamentari del règim d'infraccions i sancions 
 
Les disposicions reglamentàries de desenvolupament poden introduir especificacions o 
graduacions al quadre de les infraccions o sancions establertes legalment que, sense constituir 
noves infraccions o sancions, ni alterar la naturalesa o límits de les que la Llei preveu, 
contribueixin a la més correcta identificació de les conductes o a la més precisa determinació 
de les sancions corresponents. 
 
 
Article 179 
Competència per a la imposició de sancions 
 
1. Les sancions en matèria de subvencions i ajuts s’acorden i imposen pels consellers o 
conselleres dels departaments concedents o pels òrgans que es determinin en les 
corresponents estructures organitzatives. En tot cas, les sancions greus i molt greus s’imposen 
pels consellers/es. En el cas de subvencions o ajuts concedides per les altres entitats 
concedents, les sancions també s’acorden pels consellers o conselleres als que estiguessin 
adscrites o l’òrgan corresponent d’acord amb les regles anteriors. Això no obstant, quan la 
sanció consisteixi en la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions, ajuts i avals de la 
Generalitat, en la prohibició per fer contractes amb la Generalitat o altres ens públics o en la 
pèrdua de la possibilitat d'actuar com a entitat col·laboradora en relació amb les subvencions i 
ajuts regulats en aquesta Llei, la competència correspon al/a la conseller o consellera 
competent en matèria de finances. 
2. El/la conseller o consellera ha de designar l'instructor del procediment sancionador quan 
l'esmentada funció no estigui prèviament atribuïda a cap òrgan administratiu. 
 
 
Article 180 
Publicitat de les sancions 
 
Les resolucions sancionadores, imposades per infraccions greus o molt greus, que hagin 
guanyat fermesa en via judicial s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat. 
 
 
 
TÍTOL XII 
LES RESPONSABILITATS 
 
 
Article 181 
Responsabilitats 
 
1. Tots aquells que manegin els cabals públics seran responsables davant la Generalitat, en els 
termes legals, dels perjudicis que li puguin ocasionar. 
2. Els empleats i empleades, funcionaris i funcionàries al servei de la Generalitat de Catalunya, 
com de les seves entitats i organismes que en depenen, així com els titulars de càrrecs polítics 
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i directius han de vetllar activament per la conservació i integritat de la Hisenda de la 
Generalitat. 
3. Aquells d’entre els esmentats que dolosament o culpablement, per acció o omissió, 
ocasionin o col·laborin en un perjudici econòmic a la Hisenda de la Generalitat queden 
sotmesos a la responsabilitat civil, penal o disciplinària que escaigui, d’acord amb les lleis. La 
responsabilitat penal i disciplinària són compatibles entre elles i amb la civil. 
4. Són especialment subjectes a l’obligació d’indemnitzar la Hisenda de la Generalitat els 
interventors i interventores, els tresorers tresoreres i els ordenadors i ordenadores de 
pagaments responsables d’engany o culpa inexcusable que no haguessin salvat la seva 
actuació oposant-se, mitjançant escrit, sobre la improcedència o il·legalitat de l’acte, document 
o expedient. 
5. La responsabilitat s’exigirà de forma mancomunada a tots els que resultin responsables del 
perjudici i en cas que no es pugui establir la part que correspon a cada un, per parts iguals 
entre tots ells, llevat del casos d’engany o frau, en que es podrà exigir de forma solidària. 
6. Quan els superior dels presumptes responsables o l’ordenador o ordenadora del pagament, 
tinguin notícia d’un abastament, malversació, robatori, dany o perjudici a la Hisenda de la 
Generalitat o si hagués transcorregut el termini previst a aquesta Llei sense haver-se justificat 
els manaments de pagaments lliurats a justificar, instruiran de forma immediata i urgent les 
oportunes diligències prèvies i adoptaran amb el mateix caràcter les mesures necessàries per a 
assegurar els drets de la Hisenda de la Generalitat. 
 
 
Article 182 
Indemnitzacions 
 
Constitueixen accions i omissions, sempre que causin un perjudici econòmic, de les quals 
resulta l’obligació d’indemnitzar la Hisenda de la Generalitat: 
a) Incórrer en abastament o malversació afectant l’haver de la Generalitat 
b) Administrar els drets econòmics de la Hisenda de la Generalitat incomplint les disposicions 
reguladores del seu gestió, liquidació, inspecció i recaptació i ingrés en el Tresor 
c) Autoritzar despeses i ordenar pagaments sense crèdits o amb crèdit insuficient o infringint 
d’alguna altra manera les disposicions vigents sobre la matèria 
d) Provocar pagaments indeguts mitjançant la liquidació d’obligacions o l’expedició de 
documents en virtut de funcions encomanades 
e) No retre els comptes exigits per reglaments o presentar-los amb defectes greus 
f) No justificar l’aplicació dels fons rebuts en concepte de pendents de justificar 
g) Facilitar l’acció de furts i robatoris, per manca de diligència en la custòdia d’efectiu i 
documents amb transcendència financera i/o comptable 
h) Qualssevol altres actes o omissions que constitueixin incompliment de les disposicions 
d’aquesta Llei i d’altra normativa aplicable a l’administració i comptabilitat de la Hisenda de la 
Generalitat. 
 
 
Article 183 
Expedients 
 
1. En relació amb els actes i les omissions tipificades i el perjudici causat en l’article anterior, i 
sens perjudici de les competències de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i del Tribunal de 
Comptes, la responsabilitat es dilucida o aclareix mitjançant expedient administratiu. 
2. L’acord d’incoació de l’expedient, la resolució d’aquest i el nomenament de l’instructor/a 
corresponen al Govern quan es tracti de titulars de càrrecs polítics de la Generalitat, i al/a la 
conseller o consellera competent en matèria de finances en els altres casos. L’expedient, que 
fixa la responsabilitat pecuniària, es tramita, en tot cas, amb audiència dels interessats o 
interessades, als quals es notificarà l’obertura de l’expedient, amb nomenament de l’instructor o 
instructora, els perjudicis dels que se’ls considera responsables i la relació causal entre la seva 
acció o omissió i el perjudici sofert per la Hisenda Pública dins de l’expedient poden proposar 
al·legacions i proves i assistir a la pràctica d’aquestes darreres. 
3. La resolució corresponent s’ha de pronunciar sobre els danys i els perjudicis causats als 
drets econòmics de la Hisenda de la Generalitat, i els/les responsables tenen l’obligació 
d’indemnitzar en la quantia i el termini que s’assenyali. 
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Article 184 
Danys i perjudicis 
 
1. Els danys i els perjudicis determinats per la resolució de l’expedient a la qual es refereix 
l’article anterior tenen la consideració de drets econòmics de la Hisenda de la Generalitat. Si 
s’escau es procedirà al seu cobrament per via de constrenyiment. 
2. La Hisenda de la Generalitat té dret a l’interès previst per la normativa financera de la 
Generalitat de Catalunya sobre l’import dels danys i perjudicis des del dia que aquests s’hagin 
produït i a l’interès de demora per les quantitats no rescabalades dins del termini conferit per a 
fer-ho. 
3. Quan, per causa de la insolvència del deutor o deutora de la Generalitat derivi l’acció cap als 
responsables subsidiaris, l’interès es comptarà des de la data en què aquests són requerits 
amb aquesta finalitat. 
 
 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera 
Classificació de les entitats en els subsectors pressupostaris 
 
Als efectes de la seva classificació pressupostaria: 
 
a) En  el moment de l’aprovació de la llei es consideren dins del subsector pressupostari de la 
lletra b) del punt 1 de l’article 2, a més de les entitats públiques sotmeses al dret públic, el 
Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials, el Consell Audiovisual de Catalunya, el Consell de Treball Econòmic i Social de 
Catalunya, l’Autoritat Catalana de la Competència, l’Agència Catalana de Protecció de Dades, 
l’Agència Tributària de Catalunya, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, sens perjudici que també es puguin incloure altres entitats que 
compleixin els requisits establerts en l’esmentada lletra b) de l’article 2.1. En els pressupostos 
de la Generalitat de cada any s’indicarà quines entitats es classifiquen addicionalment dins 
d’aquest subsector pressupostari. 
 
b) També s’inclouen en el subsector pressupostari de la lletra b) del punt 1 de l’article 2 les 
següents entitats adscrites a efectes pressupostaris al Parlament de Catalunya: la Sindicatura 
de Comptes, el Consell de Garanties Estatutàries i l’Oficina Antifrau de Catalunya.  
 
 
Segona 
Altres criteris relatius a la liquidació dels reintegraments 
 
Per ordre del conseller o consellera del Departament d’Economia i Finances es determinarà els 
requisits i les circumstàncies per a la no liquidació dels drets provinents de reintegraments o 
d’altres drets no tributaris, la quantia dels quals no permeti la cobertura del cost d’exacció i 
recaptació. 
En el supòsit de les subvencions i ajuts finançats per la Unió Europea serà d’aplicació allò 
previst per la normativa europea. 
 
 
Tercera 
Concepte, procediment i justificació de les transferències 
 
1. Es considera transferència, als efectes d’aquesta llei, qualsevol aportació dinerària que faci 
l’administració de la Generalitat de Catalunya a favor d’entitats del seu sector públic, o bé a 
corporacions i entitats locals, que es destinin a finançar globalment l’activitat de cada ens en 
l’àmbit propi de les seves competències. 
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2. A les transferències no els hi és d’aplicació els principis de publicitat i concurrència 
corresponents a les subvencions i ajuts. Pel seu procediment de concessió s’ha de seguir el 
que està establert per a l’aprovació i tramitació de les despeses pressupostàries. L’òrgan 
competent és el conseller o la consellera corresponent. 
3. La justificació de les transferències rebudes consistirà en els comptes comptables de l’entitat 
receptora de l’exercici corresponent. 
4. També participen de la naturalesa de transferències, als efectes de la present llei, les 
aportacions dineràries en concepte de quotes de caràcter periòdic per la participació de la 
Generalitat en organismes o entitats, nacionals o internacionals. 
5. Les transferències i altres aportacions de fons entre l’Administració de la Generalitat i les 
entitats del seu sector públic, i també entre aquestes entitats sempre que estiguin integrades en 
el sistema corporatiu de centralització de tresoreria (cash-pooling) i que no responguin al 
pagament de preus o tarifes per contraprestacions individualitzables, es comptabilitzen d’acord 
amb l’execució real de les despeses finançades que es deriva de l’activitat de cada entitat. En 
aquest sentit, amb caràcter general, s’han de comptabilitzar per dotzenes parts de llur import 
pressupostat no abans del primer dia laborable de cada mes. Tanmateix, en el cas que el 
calendari d’execució real de despeses finançades de l’entitat requereixi una periodificació 
diferent de l’esmentada, es poden comptabilitzar d’acord amb aquest calendari, amb l’informe 
favorable previ de la Intervenció.  
 
Quarta  
Control d’entitats  públiques amb participació minoritària. 
 
La Generalitat ha de promoure la realització de convenis amb d’altres administracions, amb 
l’objecte de coordinar el règim pressupostari, financer, comptable i de control de les entitats de 
les lletres b), c), d) i e) de l’apartat 1 de l’article 2 d’aquesta llei en les que participen, de 
manera minoritària, les administracions anteriors o el seu sector públic, quan la participació 
dels mateixos considerada conjuntament sigui majoritària o comportés el seu control polític. 
 
L’anterior és d’aplicació als consorcis que, no complint els requisits establerts en les lletres b) ó 
f) de l’apartat 1 article 2 d’aquesta llei en cap de les administracions que participen en aquestes 
entitats, siguin finançats majoritàriament amb recursos procedents d’aquestes, hagin aportat 
majoritàriament a les mateixes diner, béns o indústria, o bé s’hagin compromès, en el moment 
de la seva constitució, a finançar majoritàriament l’entitat i sempre que els seus actes estiguin 
subjectes directament o indirecta al poder de decisió conjunt d’aquestes administracions. 
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera 
Adaptació de la modalitat de control intern 
 
En la normativa reguladora que, a l’entrada en vigor de la present llei, estableixi com a sistema 
de control econòmic i financer per a entitats o unitats el de control financer o control financer 
permanent, s’ha d’entendre referit al control posterior si es compleixen els requisits previstos en 
la present llei. 
 
 
Segona 
Adaptació de les bases reguladores dels programes i línies de subvencions 
 
Les bases reguladores dels programes i línies de subvencions s’han d’adaptar a les 
determinacions d’aquesta llei en el termini de 6 mesos des de la seva entrada en vigor. A partir 
d’aquest termini queden sense efecte en tot allò què s’oposin a la mateixa. 
 
 
Tercera 
Aprovació dels primers plans estratègics de subvencions 
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Els primers plans estratègics de subvencions i ajuts regulats en aquesta llei s’han d’aprovar 
dins de l’exercici en que s’aprovi la present llei. 
 
 
Quarta 
Vigència dels procediments relatius a subvencions 
 
1. Els procediments administratius subvencionals i d’ajuts, els de concessió i de justificació ja 
iniciats a l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen per la normativa vigent en el moment de 
la iniciació. 
2. El règim sancionador previst en la present llei és d’aplicació als beneficiaris i a les entitats 
col·laboradores, pel que fa a les accions o omissions comeses abans que entri en vigor, 
sempre que sigui més favorable que l’establert en la legislació anterior. 
 
 
Cinquena 
Vigència normativa relativa al procediment subvencional. 
 
En tant no s’aprovi el desplegament reglamentari del procediment subvencional i dels ajuts, es 
mantenen vigents aquells preceptes del Capítol IX del decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya en tot 
allò que no sigui modificat per la present llei. 
 
 
DISPOSICIÓ  DEROGATÒRIA 
 
Queda derogat el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i els articles 35, 36, 37,38 i 39 de la Llei 26/2009, 
del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives i el Decret Legislatiu 
2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’empresa pública 
catalana en tot allò que s’oposi o sigui incompatible amb la present llei, així com qualsevol 
disposició d’igual o inferior rang que s’oposi als preceptes d’aquesta llei.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
S’autoritza al Govern i al Conseller d’Economia i Finances, en el seu cas, a la realització de 
totes aquelles disposicions reglamentàries necessàries per desenvolupar els preceptes 
d’aquesta llei. 
 
 
 


