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Decret llei 1/2018, del 9 de març, de necessitats financeres del sector 
públic en pròrroga pressupostària
203-00002/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 1814 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.03.2018

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 19 de març de 2018, 
ha pres coneixement del Decret llei 1/2018, del 9 de març, de necessitats financeres 
del sector públic en pròrroga pressupostària, publicat al DOGC 7577, i ha manifestat 
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 14 de març de 2018.

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us l’escrit del sotssecretari de la Presidència, del Ministeri 

de la Presidència i per a les Administracions Territorials, amb relació al Decret llei 
1/2018, de 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressu-
postària (SIG18VEH0049), aprovat en la sessió del Consejo de Ministros del dia 9 de  
març de 2018, convocat en aplicació de l’Acord del Ple del Senat del 27 d’octubre 
de 2017, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern a l’empara de l’article 
155 de la Constitució. Així mateix, us trameto la còpia compulsada de la iniciativa 
aprovada i la documentació de l’expedient corresponent.

Barcelona, 14 de març de 2018
Victor Culell i Comellas, secretari del Govern

Al secretari del Govern
A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 5, de la 

Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobier-
no, le remito copias compulsadas de les decretos-leyes que más abajo se detallan, 
aprobados, a propuesta del ministro de Hacienda y Función Pública, por el Consejo 
de Ministros en la reunión convocada con arreglo al Acuerdo del Pleno del Sena-
do de 27 de octubre de 2017 por el que se aprueban las medidas requeridas por el 
Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución, celebrada el día nueve de 
marzo de dos mil dieciocho, firmados por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra 
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (por delegación del Pre-
sidente del Gobierno, de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 944/2017, 
de 27 de octubre) y por el Ministro de Hacienda y función Pública:

– Decreto-ley 1/2018, de 9 de marzo, de necesidades financieras del sector públi-
co en prórroga presupuestaria.

– Decreto-ley 2/2018, de 9 de marzo, de recuperación de una parte de la paga 
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector pú-
blico de la Generalidad de Cataluña.

Madrid, 13 de marzo de 2018
El Subsecretario de la Presidencia, José María Jover Gómez-Ferrer
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Decret llei 1/2018, de 9 de març, de necessitats financeres del sector 
públic en pròrroga pressupostària (Decret llei de 9 de març, publicat  
al BOE 63, de 13 de març).

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència  
i per les Administracions Territorials,
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i 

d’acord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent Decret llei.

L’aprovació de la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exer-
cici 2018 no ha estat possible per la convocatòria de les eleccions al Parlament de 
Catalunya, que van tenir lloc el dia 21 de desembre de 2017.

L’article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol mo-
tiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàtica-
ment el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació 
dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; 

Per això i d’acord amb el precepte esmentat, s’ha produït la pròrroga de la Llei 
4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, 
i s’ha establert, mitjançant la Instrucció conjunta de la Direcció General de Pressu-
postos i la Intervenció General, els seus criteris d’aplicació.

Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària en 
l’exercici 2018 i, sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, 
s’han d’adequar determinades necessitats financeres.

Les situacions financeres que necessitin endeutament públic per al seu equilibri 
han de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d’acord amb l’esmentat text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre.

Atesa la situació plantejada i d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la 
necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga, pot dictar 
disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; 

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha 
de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració 
d’urgents i convenients. Aquest Decret llei conté un article únic i una disposició fi-
nal. L’article únic dona resposta a les necessitats financeres inajornables de determi-
nades entitats del sector públic.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que conforme amb l’article 5 del Reial 
decret 944/2017, de 27 d’octubre, pel qual es designa òrgans i autoritats encarregats 
de donar compliment a les mesures adreçades al Govern i a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d’octubre 
de 2017, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern, a l’empara de l’article 
155 de la Constitució, el Consell de Ministres assumeix les funcions i competències 
que corresponen al Consell del Govern de la Generalitat de Catalunya, previstes en 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i en la resta de les disposicions autonòmiques que resultin d’aplicació.

Per tot això, fent ús de l’autorització continguda a l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, a proposta del ministre d’Hisenda i Funció Pública i prèvia 
deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 9 de març de 2018,
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Disposo:

Article únic. Necessitats d’endeutament
1. S’autoritza el Govern, amb les condicions i els termes que fixa la Llei 4/2017, 

del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, des de 
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i mentre es mantingui la situació de pròrroga 
pressupostària al llarg del 2018, perquè faci ús d’operacions d’endeutament en qual-
sevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l’autoritzat per la Llei 
esmentada, incrementat pels imports que derivin dels programes d’endeutament que 
s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.

2. En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es po-
den preveure noves operacions d’endeutament per l’import necessari per cobrir les 
amortitzacions previstes dins de l’exercici 2018, de manera que no s’incrementa el 
saldo viu de l’endeutament a 31 de desembre de 2017.

3. L’increment del deute viu de la Generalitat i de les entitats del sector públic 
no pot superar la suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2017, incrementats pels imports que derivin dels pro-
grames d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pres-
supostària.

Disposició final única. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Boletín Ofici-

al del Estado. També es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Madrid, 9 de març de 2018
La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per les Administra-

cions Territorials (Art 7 RD 944/2017, de 27 de octubre), Soraya Sáenz de Santa-
maría Antón; el ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro Romero

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació de l’inici de la tramitació al secretari del Govern.
2. Text del Decret llei aprovat en data 9 de març i publicat al DOGC de 13 de 

març de 2018.
3. Informe justificatiu (art. 38 Llei 13/2008).
4. Memòria econòmica.
5. Informe jurídic.
6. Informe del secretari d’Economia per a l’aplicació dels «Criteris generals de 

coordinació administrativa aplicació art. 155 de la Constitució».
7. Informe jurídic art. 27 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.


