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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 3/2018, del 26 de juny, de necessitats financeres del 
sector públic en pròrroga pressupostària
203-00003/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 8114 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.07.2018

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 3 de juliol de 2018, ha 
pres coneixement del Decret llei 3/2018, de 26 de juny, de necessitats financeres del 
sector públic en pròrroga pressupostària, publicat al DOGC 7652, i ha manifestat 
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que es-
tableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 29 de juny de 2018.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya del dia 26 de juny de 

2018, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG18VEH0543 Projecte de decret llei de necessitats finance-
res del sector públic en pròrroga pressupostària.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 3/2018, de 26 de juny, de necessitats financeres del sector 
públic en pròrroga pressupostària.

El president de la Generalitat de Catalunya,
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

Preàmbul
La presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2018  

al Parlament de Catalunya ha estat impossible per la convocatòria de les eleccions al  
Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017.

La darrera llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovada és la Llei 
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 
Aquests pressupostos es van prorrogar mitjançant la Instrucció 1/2017, de 12 de de-
sembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, 
per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

Vist que 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 qual-
sevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat au-
tomàticament 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; 

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.

Aquestes situacions financeres que necessitin aval públic per al seu equilibri han 
de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d’acord amb el text refós de la 
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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 esmentada 
abans, 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 considera-
ció d’urgents i convenients. Aquest Decret llei conté un article únic i una disposició 
final. L’article únic dona resposta a les necessitats financeres inajornables de deter-
minades entitats del sector públic, i es considera adient preveure l’autorització dels 
avals que estan previstos en el Projecte de llei de pressupost per al 2017.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb 
la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Article únic
S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es 

mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2018, a autoritzar els 
avals següents: 

a. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2018, a les opera-
cions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració general 
de l’Estat al Parc Científic de Barcelona en virtut de les convocatòries dirigides a 
parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import màxim d’aquest aval 
és de 50.000.000 d’euros.

b. S’autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global, el 
2018, de 25.000.000 d’euros, en garantia de les operacions financeres que subscri-
guin les cooperatives agràries amb secció de crèdit inscrites en el Registre General 
de Cooperatives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a objecte el re-
torn a llurs titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els so-
cis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit corresponent abans de formalitzar 
l’aval. Aquest aval cobreix com a màxim el 75 % de l’operació de finançament, i 
els membres del consell rector de la cooperativa n’han de garantir en tot moment el 
percentatge complementari, ampliant aquestes garanties als socis de la cooperativa, 
si així ho determina l’entitat que atorga el finançament en funció del risc de cada 
operació.

c. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a Circuits de Catalunya, SL, enfront del 
contracte promotor amb Formula One World Championship Limited (FOWC), per 
tal de garantir el pagament dels drets contractuals per a l’organització del gran pre-
mi de la Fórmula 1 de l’any 2019. Per a l’any 2019 l’import màxim d’aquest aval no 
pot superar els 24.155.104,38 dòlars americans més l’índex de preus de consum dels 
Estats Units d’Amèrica publicat al mes d’octubre de 2018 que es referencia al mes 
d’agost del 2018.

d. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor de les entitats del sector públic de 
la Generalitat que formen part de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei davant de qual-
sevol instància, en el marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l’impost 
sobre el valor afegit que duu a terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 
L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 50.000.000 d’euros.

e. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2018, a les opera-
cions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració general 
de l’Estat al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en virtut de les con-
vocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import 
màxim d’aquest aval és de 800.000 euros.
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f. En  el  cas  de  modificació,  refinançament  o  substitució  d’operacions  d’enti-
tats de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Generalitat,  
amb aval de la Generalitat o sense, s’autoritza el Govern a atorgar l’aval de la Gene-
ralitat a les operacions que es produeixin resultants de les modificacions, el refinan-
çament o la substitució.

g. S’autoritza a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
a prestar l’aval, durant l’exercici 2018, a favor de les entitats financeres que hagin 
signat el corresponent conveni de col·laboració i en garantia del risc dels préstecs 
formalitzats per estudiants universitaris per finançar l’import de la matricula univer-
sitària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 4.000.000 d’euros.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 26 de juny de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 26.6.18
2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, de data 22.6.18
3. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda, de data 22.6.18

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

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la falta de personal funcionari 
d’habilitació estatal
250-00072/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 7695 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en 
la proposta de resolució sobre la falta de personal funcionari d’habilitació estatal 
(tram. 250-00072/12) presentada el 6 de març de 2018 i amb número de registre 
1575.

On hi diu: 
«1. Crear, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta resolució, un grup 

de treball entre la Generalitat, la Sindicatura de Comptes, el Govern de l’Estat, les 
entitats municipalistes i els professionals per a adoptar mesures que garanteixin la 


