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DECRET  
 / 2012, de,   pel qual es crea la Junta d’Herències i s’estableixen les actuacions 
administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de 
Catalunya, i de la gestió del règim d’autonomia econòmica de les herències 
intestades en les quals hagi estat declarada hereva la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
 
 
El dret a succeir de la Generalitat de Catalunya ha estat regulat des de l'any 
1984 per la Llei 13/1984, de 20 de març, sobre la compilació del dret civil de 
Catalunya, la Llei 9/1987, de 25 de maig, de successió intestada, la Llei 
40/1991, de 30 de desembre, del codi de successions per causa de mort en el 
dret civil de Catalunya, i la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del codi 
civil de Catalunya, relatiu a les successions.  
 
La Generalitat de Catalunya, en compliment d’aquesta normativa, succeeix les 
persones amb veïnatge civil català que moren sense hereus testamentaris i 
legals, i actua com a hereva intestada amb l’objectiu d’exercir una funció social 
important, com és la de destinar el cabal relicte a entitats i institucions 
beneficiàries de caràcter assistencial i cultural, a habitatge social, així com a 
finançar el sistema públic de serveis socials. 
 
Aquestes normes es limiten a proclamar que la Generalitat de Catalunya és 
hereva, com a resultat de l'última de les crides, en l'ordre en la successió 
intestada, però no en regulen l’actuació administrativa. Fins a aquest moment 
l’actuació esmentada es troba recollida en el Decret 244/1995, d’1 d’agost, 
sobre creació de la Junta Distribuïdora d’Herències i regulació de les 
actuacions administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat 
de Catalunya, i en el Decret 156/2001, de 15 de maig, de regulació de la gestió 
del règim d’autonomia econòmica de les herències intestades en les quals hagi 
estat declarada hereva la Generalitat de Catalunya, que es deroguen 
expressament ara. 
 
L’experiència administrativa acumulada durant el temps d’aplicació d’aquests 
decrets, que han esdevingut obsolets, ha permès detectar els punts que s’han 
de millorar per aconseguir la finalitat que persegueix la norma. Per tant, es fa 
aconsellable introduir determinats canvis substancials que donin solucions i 
millorin l’eficàcia de les actuacions administratives en l’àmbit de les herències 
intestades sobre les quals és competent la Generalitat de Catalunya. 
 
Amb la finalitat d’aconseguir una simplificació formal i una millora sistemàtica i 
d’eficàcia en la tramitació i gestió de les herències, es crea la Junta d’Herències 
com a òrgan col·legiat, adscrit al departament competent en matèria 
d’economia. Aquest òrgan està format únicament per membres de la 
Generalitat de Catalunya i té competències per administrar, liquidar i distribuir 
el cabal relicte del qual la Generalitat hagi estat declarada hereva intestada i 
actua en règim d’autonomia econòmica, per la qual cosa en queden afectats 
tots els béns i drets integrants de les herències intestades. També, s’ha creat 
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un sistema de distribució a les entitats cridades a ser beneficiàries per llei del 
líquid que s’obtingui dels béns procedents de les herències intestades. Aquest 
sistema es basa en la incorporació de l’import resultant de les herències en 
partides finalistes de la Generalitat de Catalunya, perquè pugui ser distribuït 
pels departaments afectats per la matèria, mitjançant les convocatòries 
oportunes. Així s’aconsegueix una concurrència àmplia i s’ofereix un 
procediment garantista i de major control per part de l’Administració. També 
s’han reordenat i concretat les competències dels diferents òrgans que 
intervenen en el procediment de les herències intestades i s’ha adaptat la 
presentació dels preceptes a la tècnica actual. A més, s’ha procurat una 
redacció més directa i s’ha unificat la terminologia tècnica i comptable. 
 
Pel que fa a les despeses que la Generalitat de Catalunya assumeix en relació 
amb les herències intestades, quan finalment no és hereva intestada o en el 
supòsit que, havent estat declarada hereva, es reconegui el millor dret 
hereditari de terceres persones, i a fi d’evitar possibles perjudicis econòmics 
derivats d’aquesta situació, es preveu expressament que la Generalitat de 
Catalunya pugui rescabalar-se d’aquestes despeses. 
 
Pel que fa al procediment que s’ha de seguir a l’hora de tramitar les herències 
intestades, únicament s’ha diferenciat, atès el seu caràcter residual,             la 
tramitació pel que fa al procediment aplicable en relació amb la liquidació i 
distribució de les herències obertes sota la Llei 13/1984, de 20 de març sobre la 
compilació del dret civil de Catalunya, que s’estableix en la disposició transitòria 
primera.  
                                                     
Aquest Decret està format per 18 articles, agrupats en quatre capítols, una 
disposició addicional, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria 
i una disposició final.  
 
Per tant, a proposta del conseller d'Economia i Coneixement, d'acord/vist amb 
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del 
Govern, 
 
Decreto 
 
Capítol I 
 
Disposicions generals 
 
Article 1  
Àmbit d'aplicació, objecte i marc jurídic 
       
1.1 Aquest Decret s’aplica a totes les actuacions administratives prèvies i 
posteriors a la declaració judicial de la Generalitat de Catalunya com a hereva 
intestada, en relació amb les herències intestades obertes a partir de l’entrada 
en vigor de la Llei 13/1984 de 20 de març, sobre la compilació del dret civil de 
Catalunya. 
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1.2 L’objecte d’aquest Decret és regular l’administració, l’atribució i, si escau, 
l’alienació dels béns hereditaris i la distribució del cabal relicte, així com la 
regulació de la gestió del règim d’autonomia econòmica de les herències 
intestades en les quals la Generalitat de Catalunya hagi estat declarada 
hereva.  
 
1.3 En tot allò que no preveu expressament aquest Decret, s’han d’aplicar, 
supletòriament, les normes de dret privat civil i dret públic. Tot i que, quant al 
procediment per a la distribució del cabal relicte de les herències intestades, 
s’ha d’aplicar la normativa reguladora de les subvencions de la Generalitat de 
Catalunya.         
 
Article 2        
Comunicació 
 
2.1 Qualsevol persona pot comunicar davant el departament competent en 
matèria d’economia la defunció intestada de qui presumiblement no tingui 
hereus intestats en quart grau en el parentiu de consanguinitat o d’adopció ni 
consort supervivent o convivent en parella estable. 
 
2.2 Qui per raó del seu càrrec o feina pública tingui coneixement de la mort 
intestada d'alguna persona que no tingui hereus intestats està obligat, per raó 
de la seva condició, a donar-ne compte al departament competent en matèria 
d'economia. 
 
Tenen aquesta mateixa obligació: 
 
a) Els propietaris de l’immoble en què ha viscut la persona causant. 
b) Els arrendataris o ocupants de les finques propietat de la persona causant. 
c) Qualsevol persona que hagi conviscut amb la persona causant. 
d) L’administrador, apoderat o representant legal de la persona causant, o 
qualsevol persona que, per la tasca professional que desenvolupa, tingui accés 
a dades personals, patrimonials o econòmiques de la persona causant.         
e) Les persones responsables de l’establiment o centre on era atesa o residia 
la persona causant. 
f) Les comunitats de propietaris de les finques propietat de la 
persona causant. 
 
2.3 En tots els casos, en l’escrit de denúncia s’ha de manifestar que no es té 
coneixement de l'existència d'hereus intestats, s’hi ha d’indicar la data i el lloc 
de defunció de la persona causant, i, en el cas que se’n tingui coneixement, s’hi 
ha d’adjuntar una relació dels béns i drets de la persona causant, amb la 
indicació de l’emplaçament, a més de la informació de què es disposi sobre les 
persones que, si és el cas, en gaudeixin o els administrin.  
 
Article 3 
Procediment previ a la declaració d’hereus a favor de la Generalitat de 
Catalunya 
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La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya és l’òrgan 
competent per dur a terme les accions següents perquè la Generalitat de 
Catalunya pugui ser declarada hereva intestada: 
 
a) Fer les gestions administratives prèvies a les actuacions judicials que han de 
dur a terme els serveis jurídics perquè la Generalitat de Catalunya sigui 
declarada hereva intestada i per això ha de traslladar a l’Assessoria Jurídica del 
Departament competent en matèria d’economia les actuacions administratives 
efectuades de les herències intestades, perquè l’Assessoria informi sobre la 
procedència de la seva atribució a la Generalitat i, si escau, promogui els 
corresponents procediments judicials de prevenció o declaració d’hereus 
intestats a favor de la Generalitat. 
 
b) Dur a terme tots els actes d’administració i conservació dels béns que 
formen el cabal relicte durant la tramitació del procediment judicial de 
declaració d'hereus, si no s’ha designat cap persona com a administradora 
judicial. 
 
c) No obstant això, si en el cabal hereditari no figuressin béns immobles o 
aquests béns no es localitzessin, i el valor dels béns mobles que poguessin 
formar el cabal previsiblement no superés les despeses de tramitació de 
l’expedient, com ara les processals, la publicació d’anuncis i dipòsit de béns, la 
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya pot acordar que 
s’arxivi l’expedient i que se’n doni compte a la Junta d’Herències. 
 
Article 4       
Declaració d’hereus a favor de la Generalitat de Catalunya 
 
4.1 Una vegada la interlocutòria de declaració d'hereus a favor de la Generalitat 
de Catalunya és ferma, la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya ha de prendre possessió dels béns, tant mobles com immobles, i ha 
de portar a terme els actes necessaris per a aquesta finalitat. 
 
4.2 La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, després 
de rebre els béns a què fa referència l'apartat anterior, n’ha de fer un inventari, 
que ha de constar dels elements següents: 
 
 a) Inventari dels béns amb possible valor, amb indicació dels llocs on es 
troben. 
 b) Relació dels títols dels béns i drets. 
 c) Indicació dels altres documents relacionats amb l'herència que puguin ser 
d'interès. 
        
4.3 Si apareixen altres béns o drets pertanyents a l'herència desconeguts en el 
moment de fer l'inventari, la persona titular de la Direcció General del Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya ha d’acordar que s’elabori un inventari 
addicional. 
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4.4 Si en l'inventari s'han inclòs erròniament determinats béns o drets, la 
persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya n'ha d’acordar l'exclusió.  
 
 
4.5 Si la Generalitat de Catalunya, finalment, no és hereva intestada o en el 
supòsit que, havent estat declarada hereva, es reconegui el millor dret 
hereditari de terceres persones, pot, si escau, rescabalar-se dels legítims 
hereus de totes les despeses que s’hagin produït, incloent-hi les derivades de 
l’administració i conservació dels béns que formen part del cabal relicte.  
 
 
Capítol II 
 
Òrgans de gestió i competències 
 
Article 5 
Junta d’Herències  
      
5.1 Es crea la Junta d’Herències com a òrgan col·legiat, adscrit al departament 
competent en matèria d’economia. Aquest òrgan té competències per 
administrar, liquidar i distribuir el cabal relicte del qual la Generalitat hagi estat 
declarada hereva intestada, funcions que exerceix segons les normes de dret 
civil català vigents en la data de l’obertura hereditària. 
 
5.2 La Junta, per exercir les seves competències, actua en règim d’autonomia 
econòmica, per la qual cosa queden afectats tots els béns i drets integrants de 
les herències intestades.   

5.3 La Junta d’Herències es pot assistir per una comissió de treball per avaluar 
les herències. Aquesta comissió ha d’estar formada per una persona 
representant de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, una persona representant de la Direcció de Serveis del departament 
competent en matèria d’economia i una persona representant de la Intervenció 
General. 

En tot cas, el titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya pot sol·licitar l’assistència d’un representant dels departaments o 
entitats competents per raó de la matèria. 

Article 6        
Composició i règim de funcionament de la Junta d’Herències 
 
6.1 La Junta d’Herències està formada pels membres següents:      
 
Membres permanents: 
El president o presidenta, que és la persona titular de la Direcció General del 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
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Un lletrat o lletrada de l'Assessoria Jurídica del departament competent en 
matèria d'economia. Aquesta persona l’ha de designar el cap o la cap de 
l’Assessoria Jurídica.  
Una persona representant de la Intervenció General. Aquesta persona l’ha de 
designar l’interventor o interventora general. 
Una persona representant de la Direcció General del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, nomenada pel seu director o directora. 
Una persona representant del departament competent en matèria de justícia. 
Una persona representant del departament competent en matèria de cultura. 
Una persona representant del departament competent en matèria de benestar 
social.  
Una persona representant del departament competent en matèria de salut. 
Una persona representant del departament competent en matèria d’habitatge.  
Un secretari o secretària que ha de nomenar el director general del Patrimoni 
entre el personal de la seva unitat. Aquesta persona ha d’actuar amb veu, però 
sense vot. 
 
Els representants dels departaments de la Generalitat seran designats pels 
secretaris/secretàries generals respectius. 
 
Membres no permanents:  
Qualsevol de les persones representants dels departaments o organismes de la 
Generalitat de Catalunya i d’altres que el president de la Junta d’Herències 
consideri convenient convocar segons els temes que s’hagin de tractar. 
 
6.2 La Junta d’Herències s’ha de reunir, com a mínim, tres vegades l’any en 
sessió ordinària. El règim de funcionament de la Junta d’Herències se sotmet 
amb caràcter general a la normativa dels òrgans col·legiats de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
6.3 Amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere, en la composició s’ha de 
procurar garantir la presència equilibrada de dones i homes. “ 
         
 
Article 7        
Competències de la Junta d’Herències i tasques de la comissió de treball per a 
l’avaluació d’herències 
 
7.1 Les competències de la Junta d’Herències són les següents: 
 
a) Determinar el cabal relicte de les herències intestades i resoldre’n la 
destinació. 
b) Acordar o proposar, si escau, l'alienació dels béns. 
c) Adjudicar els béns, si escau, directament o el seu producte o valor.  
d) Dur a terme tots els actes que comporti la liquidació i distribució de les 
herències. 
e) Aprovar els comptes d'intestats. 
f) Distribuir l’import del cabal relicte resultant entre els diversos departaments 
de la Generalitat competents per la matèria, per tal que l’òrgan competent el 
destini als establiments o institucions, tal com assenyala la normativa civil 



 7

catalana aplicable a cada moment. A més, d’acord amb el que disposa la 
normativa en matèria de finances públiques, el departament ha de generar el 
cabal relicte rebut com a crèdit d’una partida pressupostària de despesa 
afectada a aquesta finalitat.  
g) Fer un seguiment anual de la destinació dels cabals relictes. Amb aquesta 
finalitat, el departament o departaments han de donar compte i justificar les 
partides pressupostàries generades, els establiments i institucions beneficiàries 
i els objectes i imports destinats. 
h) Qualsevol que es derivi de la gestió que comporta el règim d’autonomia 
econòmica de les herències intestades. 
i) Resoldre les al·legacions que es rebin en relació amb les seves actuacions. 
 
7.2 Els actes de la Junta els executa la persona titular de la Direcció General 
del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, que pot atorgar tots els 
documents i fer els actes que siguin necessaris, i els gestiona 
administrativament la persona titular de la unitat orgànica adscrita a la Direcció 
General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya competent en matèria 
d’herències intestades. 

7.3 Les tasques de la comissió de treball per a l’avaluació d’herències són 
proposar a la Junta els aspectes següents:  

a) L’aprovació dels comptes de les herències intestades, un cop liquidades del 
tot per la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

b) L’arxiu dels expedients que resultin antieconòmics per la Generalitat de 
Catalunya. 

c) Qualsevol altra que li pugui encarregar la Junta d’Herències. 

 
Capítol III 
 
Procediment per a la gestió i administració d’herències 
Article 8  
Ingressos i despeses de les herències intestades       

8.1 Els ingressos procedents d’herències intestades poden ser:  

a) Els ingressos procedents de comptes bancaris, llibretes d’estalvis i altres 
productes d’entitats financeres. 

b) El producte de la venda d’accions i altres títols. 

c) Els ingressos generats per la venda de béns immobles, mobles i semovents. 

d) Les rendes procedents de la gestió de béns immobles, mobles i semovents. 

e) Altres de naturalesa similar. 
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8.2 Són despeses procedents d’herències intestades les de qualsevol caràcter 
que es derivin de la tramitació, la gestió, l’administració, la conservació o el 
manteniment dels béns que integren les herències intestades.  

8.3 La gestió dels ingressos i de les despeses amb caràcter general s’ha 
d’ajustar als principis rectors del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i als criteris 
següents:  

a) La unitat orgànica competent en matèria d’herències en duu a terme la 
gestió i tramitació, que ha d’autoritzar la persona titular de la Direcció General 
del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les directrius de la 
Junta d’Herències. 

b) L’execució dels ingressos i les despeses de les herències intestades es 
justifiquen i comptabilitzen d’acord amb les directrius de la Intervenció General.  

c) La Junta d’Herències ha de disposar d’un compte de tresoreria específic 
autoritzat pel departament competent en matèria de finances. 

8.4 D’acord amb la Llei de finances públiques de Catalunya, tots els actes, 
expedients i documents de la Junta d’Herències estan sotmesos a la 
fiscalització i control de la intervenció General, la qual ha de determinar la 
modalitat del control i ha de dictar les directrius corresponents. 

 
Article 9        
Gestió i administració dels béns relictes       
  
9.1. En relació amb els béns i drets de l'herència, la Direcció General del 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya ha d’adoptar les mesures següents:  
 
a) Les que consideri necessàries per conservar i administrar els béns. 
b) Valoració dels béns. 
c) Dipòsit del metàl·lic i dels títols valors al compte propi de la Junta 
d’Herències. 
d) La inscripció dels immobles en el Registre de la Propietat i, si escau, la 
incorporació al cadastre, així com la inscripció de qualsevol altra bé en els 
registres corresponents.  
e) L’alienació dels béns semovents i dels béns mobles que es deteriorin amb 
facilitat o que comportin elevades despeses de conservació i manteniment, i les 
vendes en els termes previstos en la normativa reguladora del patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya. 
f) Incloure els béns en l’apartat específic de l’inventari general de la Generalitat 
de Catalunya. 
g) Desenvolupar l’activitat econòmica que es derivi de la gestió de les 
herències i fer-ne els pagaments. 
h) Determinar el cabal relicte de l’herència que serà el saldo resultant de 
l’execució dels ingressos i despeses corresponents a l’herència intestada. 
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9.2 Per gestionar les herències, es pot contractar el servei d’empreses i 
professionals especialitzats en les matèries esmentades anteriorment. Aquesta 
contractació s’ha de fer d’acord amb la normativa de contractació del sector 
públic. Les despeses que derivin d’aquestes contractacions poden anar a 
càrrec del cabal relicte de l’herència, o bé, a càrrec del fons de garantia que 
regula l’article 14. 
 
Article 10 
Limitacions en l’administració de les herències 

A càrrec del cabal relicte de les herències no es poden:  

a) Efectuar actuacions en matèria de recursos humans ni cap despesa de 
personal. 

b) Subscriure contractes de contingut patrimonial, excepte els inherents a la 
gestió de les herències. 

 
Article 11 
Alienació de béns relictes 
 
Quan s’acordi l’alienació dels béns procedents de les herències intestades, la 
Direcció General del Patrimoni ha de tramitar aquesta alienació per obtenir-ne 
un import. Un cop liquidada la totalitat dels béns que conformen l’herència, 
aquesta unitat n’ha de donar trasllat a la Junta perquè aprovi els comptes de la 
persona causant i pugui distribuir-ne l’import resultant. 
        
Article 12 
Procediment d’alienació dels béns relictes 
 
12.1. La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, un cop 
valorats, tramitarà l’alienació dels béns que conformen les herències de la 
manera que hagi determinat la Junta d’Herències.            
 
12.2. L'alienació dels béns s’ha de portar a terme d'acord amb el procediment 
que estableix la normativa reguladora del patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, sense necessitat, en cap cas, de l'autorització administrativa 
prevista en aquesta normativa, quan l’autorització correspongui a la persona 
titular del departament competent en matèria d’economia. 
 
12.3. Pel que fa als béns immobles, aquesta alienació s’ha de fer mitjançant 
subhasta pública, excepte que el Govern, a proposta de la persona titular del 
departament competent en matèria d'economia i amb l’aprovació expressa de 
la Junta, n'acordi l'alienació directa, d’acord amb el que estableix la normativa 
patrimonial aplicable. 
 
12.4. Pel que fa a l’alienació dels béns mobles, s’ha de portar a terme d'acord 
amb el procediment que estableix la normativa reguladora del patrimoni de la 
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Generalitat de Catalunya, sens perjudici que si s’acredita degudament que no 
tenen valor econòmic, la Junta pugui acordar-ne la destrucció. 
 
 
Article 13 
Excepcions a l’alienació de béns 
 
La Junta d’Herències, a la vista de l’inventari i de la seva valoració, pot 
proposar o acordar que s’exceptuïn de venda els béns següents:  
 
a) Els que es considerin directament aptes pel compliment de les finalitats de 
les entitats o institucions beneficiàries, prèvia consulta als Departaments de la 
Generalitat i als Ajuntaments i Consells Comarcals que corresponguin per 
domicili del causant. En aquest cas, la Junta pot acordar-ne l’adjudicació 
directa, quan els Departaments, els Ajuntaments o els Consells Comarcals 
corresponents, manifestin que la institució o l'establiment beneficiari designat 
pot tenir-hi interès. 
 
En cas que hi hagi més d’una institució o establiment beneficiari interessat en la 
seva adjudicació, l’excepció de venda pot comportar que la Junta d’Herències 
acordi mesures de compensació que el beneficiari final hagi de dur a terme.  
Aquesta adjudicació directa del bé o béns relictes resta condicionada a la seva 
afectació, durant el termini que determini la Junta d’Herències, a la finalitat per 
la qual es concedeixi. Tot això, sens perjudici que en el cas que es requereixi 
motivadament per l’entitat o fundació beneficiària la modificació o suspensió de 
la condició establerta, aquesta adjudicació s’hauria de sotmetre novament a la 
Junta perquè l’aprovés. 
 
b) Els béns integrants de l'herència que puguin tenir interès científic, històric, 
artístic o d’un altre tipus. 
 
c) Els que es consideri convenient afectar a l’ús general o adscriure a les 
entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
 
En els supòsits b) i c) la Junta d’Herències, mitjançant la Direcció General del 
Patrimoni, i amb les consultes prèvies oportunes amb els departaments o 
organismes interessats, pot proposar al departament competent en matèria 
d’economia que sotmeti al Govern l’excepció de venda del bé. 
 
El valor del bé exceptuat de venda ha de ser posat a disposició de la Junta 
d’Herències i distribuït entre els departaments de la Generalitat de Catalunya 
competents a l’efecte de destinar-lo als establiments o les institucions 
beneficiaris. 
 
Article 14 
Fons de garantia 

14.1 Es constitueix un fons de garantia per atendre el cost de la gestió derivat 
de la tramitació de les herències intestades i de les despeses derivades de 
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l’administració d’herències que no disposen temporalment d’haver líquid 
suficient. 

14.2 El fons es nodreix del 15% del saldo resultant de l’execució dels ingressos 
i despeses corresponents a l’herència intestada. 

14.3 Una vegada ha finalitzat l’any natural, la Junta d’Herències ha de 
determinar, de forma motivada, el percentatge del saldo del fons de garantia 
que s’ha d’ingressar al tresor de la Generalitat, i que com màxim pot ser del 
50%. La resta s’ha de mantenir dins del fons per atendre les despeses 
previstes en l’apartat 1 d’aquest article.  

Una part d’aquest saldo, com a màxim un 35%, es pot destinar a atendre les 
despeses de serveis propis i comuns per a l’administració de les herències 
intestades. La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
n’ha de motivar la necessitat, i, d’acord amb les previsions establertes a la llei 
de pressupost de l’exercici corresponent, pot generar crèdit amb caràcter 
finalista en les diverses partides de despesa gestionades per la mateixa 
Direcció General del Patrimoni per fer front a aquest tipus de despeses. 

 
Article 15        
Liquidació   
 
15.1 La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, una 
vegada obtingut l’haver líquid total dels béns que conformen una herència 
intestada, n’ha de fer la liquidació, un cop detret el 15% del fons de garantia, 
que s’estableix a l’article anterior. 
 
15.2 El compte justificatiu resultant de la liquidació cabal relicte de l’herència 
serà sotmès a la Junta d’Herències, a proposta de la comissió de treball 
d’avaluació d’herències. 
 
 
Article 16 
Aprovació de comptes 
 
Abans fer la distribució del cabal d’una herència intestada, la Junta d’Herències 
ha d’aprovar la totalitat dels comptes.       
 
 
Capítol IV. Distribució i destinació de les herències 
 
Article 17 
Procediment 
 
La Junta d’Herències, un cop aprovats els comptes i d’acord amb els criteris de 
distribució que estableixi en cada moment, ha de comunicar als departaments 
destinataris les finalitats i l’import resultant i l’ha d’ingressar al tresor de la 
Generalitat de Catalunya, perquè es facin els tràmits necessaris, d’acord amb 
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el que preveu la normativa en matèria de finances públiques. Així, el 
departament corresponent pot disposar dels fons rebuts i destinar-los a les 
finalitats previstes a la normativa civil catalana aplicable a l’obertura de cada 
successió intestada. 
 
El traspàs d’aquest import resta condicionat al següent: 
 
- La Junta ha de facilitar als departaments corresponents el nom de les 
persones causants a qui correspon l’import resultant i el seu domicili perquè, a 
l’hora de destinar els ajuts, es doni preferència als establiments d’assistència 
social o a institucions de cultura del municipi de la darrera residència habitual 
de la persona causant a Catalunya. En aquest sentit, els criteris que els 
departaments han de tenir en compte per adjudicar aquests ajuts són els 
següents: 
a) Preferentment, a les entitats beneficiàries que tinguin el domicili en el mateix 
municipi de la darrera residència habitual de la persona causant o que actuïn 
en aquest municipi, amb l’obligació, en ambdós casos, de destinar el cabal 
relicte a aquell terme municipal. En defecte d’aquests, els establiments o 
institucions de la comarca i, si no n’hi ha, els de caràcter general a càrrec de la 
Generalitat de Catalunya.  
b) Es pot determinar que una part de la distribució s’efectuï a entitats 
beneficiàries, l’objecte de les quals tingui un àmbit territorial d’actuació més 
ampli, segons les característiques del supòsit de què es tracti i tenint en compte 
el caràcter transversal de l’objecte de l’entitat o fundació. 
c) En el cas que la persona causant hagi mort fora del territori català, 
s’entendrà com a darrera residència habitual la que havia tingut a Catalunya, la 
de l’empadronament més recent o la del seu naixement, per aquest ordre. 
 
- En la publicació de les convocatòries d’aquests ajuts que cada departament 
faci, hi ha de figurar que procedeixen del fons de les herències intestades 
gestionades per la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
- Cada departament receptor d’aquest import ha de donar compte i justificar 
anualment davant la Junta d’Herències la destinació dels fons rebuts en 
concepte d’herències i també que s’han adequat a la finalitat legal que s’imposa 
a la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Article 18  
Control i seguiment de les destinacions 
 
El departament destinatari de l’herència, després d’haver rebut els fons, els ha 
de distribuir i destinar a les institucions i establiments que correspongui, seguint 
la normativa establerta amb caràcter general per a subvencions i ajuts, en tot 
allò que sigui aplicable. 
 
Amb aquesta finalitat, els òrgans competents del departament, han de realitzar 
els mateixos tràmits procedimentals que corresponen per a un ajut o subvenció 
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i han de comprovar l’adequació de l’atorgament a la finalitat per la qual ha estat 
concedit. 
 
Aquests actes administratius estan subjectes a la fiscalització prèvia per part de 
la Intervenció General, d’acord amb la normativa en matèria de finances 
públiques de la Generalitat de Catalunya.  
 
El procediment per efectuar aquesta fiscalització l’ha de determinar la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 
 

Disposicions transitòries 

Primera  
Procediment aplicable en relació amb la liquidació i distribució de les herències 
obertes sota la Llei 13/1984, de 20 de març. 
 
El procediment per a aquestes herències és el següent: 
                 
1. El departament competent en matèria d’economia, mitjançant la Direcció 
General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, un cop fetes les 
consultes oportunes als departaments o organismes interessats, pot proposar 
al Govern que s'exceptuï la venda del bé o béns de l'herència que puguin tenir 
interès científic, històric, artístic o d'un altre tipus. En aquest cas, s’ha d’adjuntar 
un informe documentat, en què s’imputi el valor a la part que en l'herència hagi 
de correspondre al terç de la Generalitat de Catalunya. Si el valor d'aquest bé 
l'ultrapassa, ha d’abonar a les altres institucions beneficiàries la diferència entre 
el valor peritat i el terç que li correspon com a hereva. 
                
 2. En el supòsit que no s'exceptuï de venda el bé o béns de l'herència a què 
s'ha fet referència en el punt anterior, s’ha d’alienar el bé o béns, després de 
fer-ne la valoració, i l'import líquid s’ha de distribuir a terceres parts entre 
institucions municipals, institucions provincials i la Generalitat de Catalunya. 
                 
 3. La Junta d’Herències ha d’iniciar les actuacions per esbrinar quines 
institucions municipals i provincials poden complir les condicions de 
beneficiàries previstes per la llei, d’acord amb l'article 248 del Text refós de la 
compilació del dret civil de Catalunya. Amb aquesta finalitat, tenen preferència 
les institucions a què la persona causant hagi pertangut per la seva professió i 
consagració a aquesta, si bé aquesta preferència no és excloent. Únicament 
s'entendran com a institucions o establiments beneficiaris els que reuneixen les 
condicions següents:              
Es consideren institucions municipals de caràcter públic les sostingudes de 
manera exclusiva amb fons municipals o que els necessiten per subsistir. Es 
consideren institucions municipals de caràcter privat les que no estan 
compreses entre les anteriors, però que desenvolupin les seves activitats 
principalment en un determinat municipi. 
Es consideren institucions provincials de caràcter públic les sostingudes de 
manera exclusiva amb fons provincials o que necessiten aquests fons per 
subsistir. Es consideren institucions provincials de caràcter privat les no 
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compreses en el paràgraf anterior que desenvolupen les seves activitats 
principalment en un municipi de la mateixa província o en més d'un. 
                 
 4. La Junta ha de designar, dintre de cada grup, les institucions beneficiàries 
de l'herència i les seves quotes, sense cap preferència, entre les de 
beneficència, instrucció, acció social i professional, atenent únicament les 
seves necessitats apreciades discrecionalment. 
                 
 
Segona 
 
Tota la tramitació de les herències, la denúncia de les quals hagi estat 
presentada davant la Generalitat de Catalunya abans de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret s’ha de regir per la normativa anterior. Excepcionalment les 
herències pendents de distribuir al moment de l’entrada en vigor d’aquest 
decret, sobre les quals no s’hagi efectuat cap actuació davant de la Junta 
Distribuïdora d’Herències, se’ls aplicarà aquest Decret única i exclusivament 
pel que fa a la seva distribució. 
  
Disposició derogatòria 
 
Es deroga el Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació de la Junta 
Distribuïdora d’Herències i regulació de les actuacions administratives de la 
successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 
156/2001, de 15 de maig, de regulació de la gestió del règim d’autonomia 
econòmica de les herències intestades en les quals hagi estat declarada 
hereva la Generalitat de Catalunya, i totes les disposicions de rang igual o 
inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin. 

Disposicions final única 

Aquest Decret entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona,   de 2012 
 
 
Artur Mas i Gavarró 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
Andreu Mas-Colell 
Conseller d’Economia i Coneixement 
  
 


