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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 15/2022, del 20 de desembre, de necessitats financeres 
del sector públic en pròrroga pressupostària
203-00033/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 80801 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.01.2023

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de gener de 2023, ha 
pres coneixement del Decret llei 15/2022, del 20 de desembre, de necessitats fi-
nanceres del sector públic en pròrroga pressupostària, publicat al DOGC 8818 
(22.12.2022), i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el con-
troli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia 
el dia 23.12.2022.

A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 de desembre de 2022, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera d’Economia i Hisenda, s’aprova la iniciativa SI-

G22ECO2152 - Projecte de decret llei de necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària.»

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

Decret llei 15/2022, de 20 de desembre, de necessitats financeres 
del sector públic en pròrroga pressupostària

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que els decrets lleis 

són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La manca d’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 

2023 comporta la situació de pròrroga pressupostària, en concret de la Llei 1/2021, 
del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022.

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.

Consegüentment, durant un període de pròrroga pressupostària en l’exercici 
2023 i, sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, s’han 
d’adequar determinades necessitats financeres que, per raó de la seva urgència i ne-
cessitat, no es poden ajornar.

Aquestes situacions financeres que necessiten endeutament públic per al seu equi-
libri han de ser autoritzades per una norma amb rang de llei, d’acord amb el text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
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3/2002, de 24 de desembre. Per tant, un decret que reguli la situació de pròrroga re-
sulta insuficient per fixar les autoritzacions i els límits.

L’article primer d’aquest Decret llei regula amb prou detall aquestes autoritzacions 
per a endeutament, atorgament d’avals i altres garanties que s’estima que seran neces-
sàries per atendre les necessitats públiques, en els diferents apartats que es recullen.

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, 
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 i una disposició final d’entrada en vigor. L’ar-
ticle 1 dona resposta a les necessitats financeres inajornables de determinades en-
titats del sector públic, i es considera adient preveure l’autorització dels avals i les 
garanties que siguin necessaris per al 2023.

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, a proposta de la consellera d’Economia i Hisenda i amb la deliberació 
prèvia del Govern,

Decreto

Article únic. Previsions en matèria financera
1.1. S’autoritza el Govern, en les condicions i els termes que fixa la Llei 1/2021, 

del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, des 
de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es mantingui la situació de pròr-
roga pressupostària al llarg del 2023, perquè faci ús d’operacions d’endeutament en 
qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi el que autoritza la 
Llei esmentada, incrementat pels imports que derivin dels programes d’endeutament 
que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.

1.2. Pel que fa a les operacions d’endeutament de les entitats del sector públic: 
a) S’autoritza l’Institut Català de Finances a fer ús, durant el 2023, de l’endeuta-

ment amb termini de reemborsament superior a un any, en qualsevol modalitat, per 
finançar les seves operacions de capital, amb la limitació que el saldo de deute viu a 
termini de reemborsament superior a un any, el 31 de desembre de 2023, no superi 
el límit de 4.000.000.000,00 d’euros.

b) S’autoritza l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat a fer ús, durant el 2023, 
de l’endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, per l’import que 
es derivi d’assumir els passius financers de la Generalitat subrogats el 2012 de l’ex-
tinta Aigües Ter Llobregat pública, fins a un màxim de 310.784.769 euros.

c) Les entitats que, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, ha-
gin estat classificades en el sector Administració pública de la Generalitat no poden 
formalitzar operacions que comportin un increment d’endeutament respecte del que 
tenien autoritzat el 31 de desembre de 2022, llevat de les següents: 

– El Consorci Hospitalari de Vic, que pot augmentar el seu deute per l’import 
que es derivi de la cessió d’actius i passius vinculats a la branca d’activitat assisten-
cial de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu a favor del Consorci, fins a un 
màxim de 4.080.159,27 euros.

– L’entitat Instruments Financers per a Empreses Innovadores (IFEM), que pot 
augmentar el seu deute per l’import que es derivi del traspàs intragrup de línies FE-
DER i COVID fins a un màxim de 437.100.000,00 euros.

1.3 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 2023, a autoritzar els 
avals següents: 
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a) S’autoritza el Govern a concedir l’aval de la Generalitat en substitució dels 
avals concedits per l’Institut Català de Finances a operacions de crèdit i cobertura 
de risc de tipus d’interès d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, o 
afegir al seu aval en superposició de garantia dels que va conferir l’Institut Català 
de Finances, sigui de forma global o operació per operació.

b) S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2023, 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, i també a refinançar-les o con-
traavalar-les davant les entitats que prestin la garantia davant els òrgans de l’Adminis-
tració general de l’Estat. L’import màxim d’aquest aval és de 73.000.000,00 d’euros.

c) S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2023, 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 
convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000, així 
com al seu refinançament i/o el contraaval davant les entitats que prestin la garantia 
davant els òrgans de l’Administració General de l’Estat. L’import màxim d’aquest 
aval és de 21.000.000,00 d’euros.

d) S’autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global, el 
2023, de 25.000.000 d’euros, en garantia de les operacions financeres que subscri-
guin les cooperatives amb secció de crèdit inscrites en el Registre general de coope-
ratives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a objecte el retorn a llurs 
titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin acor-
dat 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 com-
plementari, ampliant aquestes garanties als socis de la cooperativa i a la cooperativa 
mateixa, si així ho determina l’entitat que atorga el finançament en funció del risc 
de cada operació.

e) 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 qualse-
vol instància, o contraaval davant l’entitat financera garant, en el marc de les actua-
cions 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.

f) S’autoritza el Govern a prestar l’aval davant els òrgans de l’Administració tri-
butària estatal, fins a un màxim de 12.000.000 d’euros, per garantir els fracciona-
ments, ajornaments o suspensió dels actes de gestió tributària amb relació a la cons-
titució de drets de superfície i drets d’arrendament que hi estan associats.

g) En el cas de modificació, refinançament o substitució d’operacions d’entitats 
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 Generalitat 
a les operacions que es produeixin resultants de les modificacions, el refinançament 
o la substitució.

h) S’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) a 
prestar l’aval, durant l’exercici del 2023, a favor de les entitats financeres que hagin 
signat el conveni de col·laboració corresponent i en garantia del risc dels préstecs 
formalitzats per estudiants universitaris per finançar l’import de la matrícula univer-
sitària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 4.000.000 d’euros.

1.4 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 2023, a autoritzar les 
garanties següents: 

a) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici del 2023, fins a una 
quantia màxima global de 2.500.000,00 euros, a favor d’entitats financeres per ator-
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gar préstecs a les empreses de l’economia social de Catalunya. A aquest efecte, el 
Departament d’Empresa i Treball ha de tenir formalitzat un conveni amb les entitats 
financeres per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Depar-
tament d’Empresa i Treball.

b) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici del 2023, fins a una 
quantia màxima global de 30.000.000,00 d’euros, a favor d’entitats financeres per 
atorgar préstecs a les empreses del sector industrial i de serveis a la producció de 
Catalunya. A aquest efecte, el Departament d’Empresa i Treball ha de tenir forma-
litzat un conveni amb les entitats financeres per constituir un fons de garantia amb 
càrrec als pressupostos del Departament d’Empresa i Treball.

c) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici del 2023, fins a una 
quantia màxima global de 7.748.934,19 euros, a favor d’Instruments Financers per a 
Empreses Innovadores, SLU (IFEM) per formalitzar operacions de finançament per 
a empreses fruit de la recerca. El Departament de Recerca i Universitats ha de tenir 
signat un conveni per donar continuïtat a la utilització del fons de garantia que ja hi 
ha, gestionat per l’Institut Català de Finances mitjançant Instruments Financers per 
a Empreses Innovadores, SLU.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el’1 de gener de 2023.

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.

Barcelona, 20 de desembre de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Natàlia Mas 

i Guix, consellera d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Comunicat al secretari del Govern.
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 20.12.22.
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008.
4. Informe jurídic de 19.12.22.
5. Ordre d’inserció al DOGC.
6. Certificat del Secretari del Govern.
7. Publicació al DOGC de data 22.12.22.

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

Decret llei 16/2022, del 20 de desembre, de mesures urgents 
en l’àmbit de l’impost sobre el patrimoni
203-00034/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 80821 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.01.2023

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de gener de 2023, ha 
pres coneixement del Decret llei 16/2022, del 20 de desembre, de mesures urgents 
en l’àmbit de l’impost sobre el patrimoni, publicat al DOGC 8818 (22.12.2022), i ha 
manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 23.12.2022.


