
PLE
DOSSIER

Sessió 6, dimecres 25 d’abril de 2018, a les 10.00 h

ORDRE DEL D IA

1. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 
31 de juliol de 2017. Tram. 237-00001/12. Mesa ampliada. Presentació i votació de 
l’informe (Informe: BOPC 58, 110).

2. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31  
de desembre de 2017. Tram. 237-00002/12. Mesa ampliada. Presentació i votació de 
l’informe (Informe: BOPC 58, 111).

3. Decret llei 2/2018, del 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordi-
nària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya. Tram. 203-00001/12. Govern. Debat i votació sobre la vali-
dació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 41, 3).

4. Decret llei 1/2018, del 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en 
pròrroga pressupostària. Tram. 203-00002/12. Govern. Debat i votació sobre la vali-
dació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 41, 7).
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Punt 1 | Presentació i votació de l’informe

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de juliol de 2017
237-00001/12

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el dia 17 d’abril de 2018, d’acord amb 

l’article 37.3.h i 4 del Reglament del Parlament, ha acordat de proposar al Ple el 
compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 
de juliol de 2017 (tram. 237-00001/12).

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2017 a 31.07.2017. Estat d’execució

Cap. Article Pressupost 
Definitiu

Autoritzacions Pressupost 
disponible

Disposicions Obligacions 
reconegudes

1 10 7.077.649,10 4.124.443,00 2.953.206,10 4.124.443,00 4.124.443,00

11 713.900,74 408.438,64 305.462,10 408.438,64 408.438,64

12 14.232.786,82 7.847.507,09 6.385.279,73 7.847.507,09 7.847.507,09

15 55.000,00 24.736,02 30.263,98 24.736,02 24.736,02

16 4.143.683,27 2.297.940,18 1.845.743,09 2.297.940,18 2.297.940,18

17 472.094,24 420.811,69 51.282,55 420.811,69 420.811,69

Resultat 26.695.114,17 15.123.876,62 11.571.237,55 15.123.876,62 15.123.876,62

2 20 384.982,12 341.410,58 43.571,54 337.054,58 200.832,50

21 1.377.945,03 1.014.390,50 363.554,53 846.133,56 521.603,44

22 3.937.989,22 2.341.602,62 1.596.386,60 2.341.602,62 1.368.101,71

23 4.031.900,00 2.609.497,90 1.422.402,10 2.609.497,90 2.609.497,90

24 989.436,01 954.829,33 34.606,68 954.829,33 193.065,72

Resultat 10.722.252,38 7.261.730,93 3.460.521,45 7.089.117,99 4.893.101,27

4 48 15.843.900,00 9.223.844,00 6.620.056,00 9.223.844,00 9.223.844,00

Resultat 15.843.900,00 9.223.844,00 6.620.056,00 9.223.844,00 9.223.844,00

6 61 579.550,00 429.550,00 150.000,00 429.550,00 221.682,34

62 1.747.381,50 1.746.095,80 1.285,70 64.014,30 64.014,30

64 60.000,00 2.025,79 57.974,21 2.025,79 2.025,79

65 120.000,00 103.754,84 16.245,16 103.754,84 103.754,84

67 36.500,00 11.877,66 24.622,34 11.877,66 11.877,66

68 131.000,00 78.181,24 52.818,76 78.181,24 78.181,24

Resultat 2.674.431,50 2.371.485,33 302.946,17 689.403,83 481.536,17

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat   55.945.698,05 33.980.936,88 21.964.761,17 32.126.242,44 29.722.358,06
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Punt 2 | Presentació i votació de l’informe

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de desembre de 2017
237-00002/12

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el dia 17 d’abril de 2018, d’acord amb 

l’article 37.3.h i 4 del Reglament del Parlament, ha acordat de proposar al Ple el 
compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 
de desembre de 2017 (tram. 237-00002/12).

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2017 a 31.12.2017. Estat d’execució

Cap. Article Pressupost 
Definitiu

Autoritzacions Pressupost 
disponible

Disposicions Obligacions 
reconegudes

1 10 7.181.649,10 7.129.785,00 51.864,10 7.129.785,00 7.129.785,00

11 713.900,74 706.622,82 7.277,92 706.622,82 706.622,82

12 13.868.750,04 13.774.961,73 93.788,31 13.774.961,73 13.774.961,73

15 72.000,00 70.777,07 1.222,93 70.777,07 70.777,07

16 4.143.683,27 3.940.735,30 202.947,97 3.940.735,30 3.940.735,30

17 715.131,02 674.368,29 40.762,73 674.368,29 674.368,29

Resultat 26.695.114,17 26.297.250,21 397.863,96 26.297.250,21 26.297.250,21

2 20 384.982,12 354.893,42 30.088,70 354.893,42 351.552,19

21 1.377.945,03 1.190.775,84 187.169,19 1.190.775,84 1.120.062,79

22 3.937.989,22 3.321.437,99 616.551,23 3.321.437,99 3.028.951,37

23 4.031.900,00 3.965.408,08 66.491,92 3.965.408,08 3.965.408,08

24 989.436,01 761.858,40 227.577,61 761.858,40 251.090,99

Resultat 10.722.252,38 9.594.373,73 1.127.878,65 9.594.373,73 8.717.065,42

4 48 15.843.900,00 13.028.083,99 2.815.816,01 13.028.083,99 13.028.083,99

Resultat 15.843.900,00 13.028.083,99 2.815.816,01 13.028.083,99 13.028.083,99

6 61 539.550,00 457.931,03 81.618,97 457.931,03 457.931,03

62 1.747.381,50 1.712.655,43 34.726,07 92.586,43 92.586,43

64 60.000,00 36.048,82 23.951,18 36.048,82 36.048,82

65 160.000,00 145.515,96 14.484,04 145.515,96 145.515,96

67 36.500,00 30.025,74 6.474,26 30.025,74 30.025,74

68 131.000,00 105.594,06 25.405,94 105.594,06 105.594,06

Resultat 2.674.431,50 2.487.771,04 186.660,46 867.702,04 867.702,04

8 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Resultat 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Resultat 55.945.698,05 51.417.478,97 4.528.219,08 49.797.409,97 48.920.101,66
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Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 2/2018, del 9 de març, de recuperació d’una part de  
la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012  
del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya
203-00001/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN

Reg. 1813 / 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 2/2018, del 9 de març, de recuperació d’una part 
de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya, 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 
2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicio-
nal del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya (SIG18VEH0048), 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 Cullell 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 2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE 63, 
de 13.3.2018)

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per a 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, pro-
mulgo el següent Decret llei.

El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat va disposar, amb caràcter bàsic per 
a totes les administracions públiques, la reducció de les retribucions del personal 
funcionari i laboral de tot el sector públic en les quanties que corresponia percebre 
el mes de desembre de 2012 com a conseqüència de la supressió tant de la paga ex-
traordinària com de la paga addicional del complement específic o les pagues addi-
cionals equivalents del mes esmentat.

Mitjançant l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d’una part 
de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al perso-
nal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, es va disposar l’abonament, en 
l’exercici 2015, de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent als 
primers 44 dies de la paga extraordinària, la paga addicional del complement espe-
cífic o les pagues addicionals equivalents, objecte de supressió el mes de desembre 
de 2012.

En aplicació del Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la 
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sec-
tor públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de per-
sonal, i de l’Acord GOV/40/2017, de 4 d’abril, sobre la recuperació d’una part de la 
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sec-
tor públic de la Generalitat de Catalunya, es va procedir a abonar, en els exercicis 
2016 i 2017, la quantitat que correspon a 38 i 63 dies, respectivament, pel mateix 
concepte.

Davant la situació actual de pròrroga pressupostària, s’aprecia la necessitat ur-
gent d’adoptar la mesura legal que ha de permetre la recuperació immediata del dar-
rer tram de l’import que es va deixar de percebre com a conseqüència de la supressió 
tant de la paga extraordinària com de la paga addicional del complement específic o 
les pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012 al personal al ser-
vei del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

La implementació d’aquesta mesura es considera inajornable per fer possible 
l’abonament parcial d’aquesta retribució extraordinària dins d’aquest exercici amb 
el pressupost actualment prorrogat, per la voluntat explícita d’avançar en l’eficàcia i 
l’eficiència dels serveis públics i, de forma compatible amb el compliment de les re-
gles fiscals, compensar l’esforç sostingut dels empleats públics les retribucions dels 
quals han estat reduïdes, circumstància que ha afectat les seves condicions de treball 
de manera significativa en aquests darrers exercicis.

Vista la disposició addicional divuitena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pres-
supostos generals de l’Estat per a l’any 2017; 

Vistos l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 2016 i la Resolució 7/XI, de 
20 de gener, del Parlament de Catalunya, que insta el Govern de la Generalitat a 
adoptar les mesures adreçades a la recuperació de les quantitats que es van deixar 
de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del 2012 i 
d’altres drets laborals dels empleats públics; 



plE 6
25 d’abril de 2018

Dossier 6

Vist l’article 5 del Reial decret 944/2017, de 27 d’octubre, pel qual es designa a 
òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Go-
vern 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, en virtut del com el Consell de 
Ministres assumeix les funcions i competències que corresponen al Consell de Go-
vern 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 les altres disposicions autonò-
miques 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,

Disposo: 

Article únic. Recuperació d’una part de la paga extraordinària, la 
paga addicional del complement específic o les pagues addicionals 
equivalents del mes de desembre de 2012
1. En l’exercici 2018, el personal funcionari, estatutari, eventual i laboral al ser-

vei de l’Administració de la Generalitat inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord 
GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d’una part de la paga extraordi-
nària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya, amb exclusió del personal funcionari i interí dels cos-
sos de l’Administració de justícia a Catalunya, percebrà la quantitat equivalent al 
20,77% de l’import que es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga 
extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals 
equivalents del mes de desembre de 2012.

2. Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada, en els termes i crite-
ris establerts a l’Acord GOV/40/2017, de 4 d’abril, en concepte de recuperació dels 
imports deixats de percebre de manera efectiva en aplicació del Reial decret llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de fo-
ment de la competitivitat.

L’abonament es farà d’ofici per a tot el personal que va percebre la tercera fracció 
corresponent a la quantitat equivalent al 34,42% pel mateix concepte el mes d’abril 
de 2017.

3. En els casos en què es percebin o s’hagin percebut quantitats equivalents per 
aquest concepte en execució d’una sentència o d’altres resolucions judicials, o per 
altres circumstàncies, si s’escau, les quantitats resultants seran objecte d’adequació.

4. D’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest 
concepte s’imputaran a l’any 2018.

Disposició final primera. Habilitacions
1. S’habilita els departaments competents en matèria de funció pública i d’eco-

nomia i hisenda perquè, en els seus àmbits competencials, emetin les instruccions 
necessàries per a l’efectivitat i el control d’aquest Decret llei.

2. S’habilita el Departament d’Ensenyament perquè retorni al personal a què es 
refereix l’Acord GOV/80/2012, de 30 de juliol, d’adequació de les mesures de re-
ducció retributives dels acords del Govern de 27 de març de 2012 i de 19 de juny de 
2012, una quantitat equivalent a tots els efectes a la que estableix aquest Decret llei 
per al personal funcionari docent no universitari.

Disposició final segona. 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.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable 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
Soraya Sáenz De Santamaría Antón, vicepresidenta del Govern i ministra de la 

Presidència i per a les Administracions Territorials (Art. 7 RD 944/2017, de 27 d’oc-
tubre); Cristóbal Montoro Romero, ministre d’Hisenda i Funció Pública

Antecedents del Decret llei
1. Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del Decret llei 

2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicio-
nal del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya (publicat en el BOE 63, de 13 de març).

2. Decret llei de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del 
mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Cata-
lunya.

3. Comunicat adreçat a la Secretaria del Govern relatiu a la tramitació del Pro-
jecte de decret llei, d’acord amb l’article 38.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern.

4. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern, de 9 de febrer de 
2018.

5. Memòria econòmica de la Direcció General de Pressupostos de 12 de febrer 
de 2018.

6. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Departament de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, de 23 de febrer de 2018.

7. Certificat de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

8. Informe de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell per 
a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració de 26 de febrer de 2018.

9. Informe jurídic relatiu a l’actuació del Govern en funcions de 26 de febrer de 
2018.

10. Informe de la Secretaria General del Departament de Governació, Adminis-
tracions Públiques i Habitatge, de conformitat amb el punt 7 dels criteris generals 
d’orientació administrativa, de 27 de febrer de 2018.

11. Certificat del Consell Tècnic de 6 de març de 2018.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

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

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 Cullell 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 ne-
cessitat 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 Genera-
litat de Catalunya per al 2017, incrementats pels imports que derivin dels programes 
d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.

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.
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