
CAP. ART. CONC. APLIC. NOM

1 IMPOSTOS DIRECTES
10 SOBRE LA RENDA

100 IRPF (tram autonòmic)
100.0001 IRPF (bestreta tram autonòmic)
100.0002 IRPF (liquidació tram autonòmic)

105 Impost sobre grans establiments comercials
105.0001 Impost sobre grans establiments comercials

11 SOBRE EL CAPITAL
110 Impost sobre successions i donacions

110.0001 Impost general sobre successions
110.0002 Impost general sobre donacions

111 Impost sobre el patrimoni de les persones físiques
111.0001 Impost sobre el patrimoni de les persones físiques 

112 Impost sobre els habitatges buits
112.0001 Impost sobre els habitatges buits

113 Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit
113.0001 Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit

2 IMPOSTOS INDIRECTES
20 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

200 Impost sobre transmissions patrimonials
200.0001 Impost sobre transmissions patrimonials

201 Impost sobre actes jurídics documentats
201.0001 Impost sobre actes jurídics documentats

202 Impost sobre operacions societàries
202.0001 Impost sobre operacions societàries

21 SOBRE EL VALOR AFEGIT
210 IVA (participació en l'impost estatal)

210.0001 IVA (bestreta participació en l'impost estatal)
210.0002 IVA (liquidació participació en l'impost estatal)

22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS
220 Impost especial sobre labors del tabac (participació en l'impost estatal)

220.0001 Impost especial sobre labors del tabac (bestreta participació en l'impost estatal)
221 Impost especial sobre alcohols (participació en l'impost estatal)

221.0001 Impost especial sobre alcohols (bestreta participació en l'impost estatal)
222 Impost especial sobre hidrocarburs 

222.0001 Impost especial sobre hidrocarburs (bestreta participació rendiment tipus estatal)
222.0002 Impost especial sobre hidrocarburs (tipus autonòmic)

223 Impost especial sobre energia
223.0001 Impost especial sobre energia (bestreta)

224 Impost especial sobre mitjans de transport
224.0001 Impost especial sobre determinats mitjans de transport

226 Liquidacions impostos sobre consums específics
226.0001 Liquidacions participació en impostos sobre consums específics

227 Impost sobre estades en establiments d'allotjament turístic
227.0001 Impost sobre estades en establiments d’allotjament turístic

228 Impost sobre provisió de continguts per part de prestadors de serv. de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per la difusió de la cultura digital

228.0001 Impost sobre provisió de continguts per part de prestadors de serv. de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per la difusió de la cultura digital

23 IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
231 Impost sobre la producció d'energia  elèctrica d'origen nuclear

231.0001 Impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear
232 Import sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria

232.0001 Import sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria
29 IMPOSTOS EXTINGITS

290 Impost sobre el luxe recaptat a destinació
290.0001 Impost sobre el luxe recaptat a destinació

291 Impost sobre el bingo
291.0001 Impost sobre el bingo

3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 VENDA DE BÉNS
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300 Venda de béns
300.0001 Venda de béns

301 Venda de publicacions
301.0001 Venda de publicacions

302 Venda de material de rebuig
302.0001 Venda de material de rebuig

303 Venda de reprografia
303.0001 Venda de reprografia

309 Altres vendes
309.0009 Altres vendes

31 PRESTACIÓ DE SERVEIS
310 Administració i cobrança

310.0001 Administració i cobrança
311 Drets de matrícula

311.0001 Drets de matrícula 
311.0002 Inscripció a la prova d'accés de caràcter específic dels ensenyaments d'esports

312 Drets d'allotjament i restauració
312.0001 Drets d'allotjament i restauració

313 Comissions sobre avals i assegurances per operacions financeres
313.0001 Comissions sobre avals i assegurances per operacions financeres

317 Prestació de serveis d'assistència sanitària
317.0001 Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del Catsalut
317.0002 Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS
317.0003 Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte dels centres de la XHUP
317.0009 Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària

318 Prestació de serveis d'assistència social
318.0001 D'atenció a usuaris de programes socials
318.0002 D'atenció a usuaris de programes sociosanitaris
318.0003 Mòdul sanitari per atenció a usuaris sociosanitaris
318.0004 Prestació de serveis d'assistència social i sociosanitària

319 Prestació d'altres serveis
319.0001 Guarderies infantils
319.0002 Per encàrrecs de gestió
319.0003 Del Consell de Seguretat Nuclear
319.0004 Prestacions d'altres serveis a particulars
319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic
319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic

32 TAXES
320 Taxes

320.0001 Taxes
320.0200 Taxes per serveis i activitats de caràcter general
320.0201 Taxa per la inscripció a convocatòries de selecció de personal
320.0300 Taxes per actuacions comunitàries i cíviques
320.0301 Taxa hotels d'entitats
320.0400 Taxes per agricultura i ramaderia
320.0402 Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics
320.0403 Prestació de serveis facultatius veterinaris 
320.0404 Taxa pels serveis de laboratori de sanitat agrària dependents del departament en matèria d'agricultura
320.0410 Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori d'un laboratori que fa estudis no clínics 

sobre medicaments veterinaris i de la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori 
en l'elaboració d'estudis no clínics amb medicaments veterinaris

320.0413 Taxa per l'homologació de cursos i activitats de formació per al millorament de la qualificació professional agrària
320.0414 Taxa per la realització d'aplicacions aèries de productes fitosanitaris en l'àmbit del control de plagues
320.0500 Taxes per aigua
320.0600 Taxes per assegurances i matèria financera, estadística i tributària
320.0604 Taxa per l'expedició de certificacions oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya
320.0700 Taxes per comerç
320.0701 Taxa per a la tramitació de la llicència comercial de la Generalitat per a grans establiments comercials
320.0800 Taxes per cultura
320.0802 Taxa per a l'examen d'obres cinematogràfiques i altres obres audiovisuals per a qualificar-les per grups d'edat
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320.0803 Taxa per la tramitació de sol.licituds d'autorització de les entitats de gestió col.lectiva de drets de propietat intel.lectual i 
pels serveis que presta el Registre de la Propietat Intel.lectual de Catalunya

320.0806
Taxa per les reproduccions de documents de l'Arxiu Nacional de Catalunya, dels arxius històrics provincials, dels arxius 
comarcals, dels arxius de museus de la Generalitat i de l'arxiu del Centre de Restauració de Béns Mobles

320.0809 Taxa per la tramitació de sol·licituds de declaració d'associacions i fundacions d'interès cultural

320.0810 Taxa per la tramitació de sol·licituds d'autorització d'intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives o 
integrades en un projecte d'investigació

320.0811 Taxa per l'emissió d'informes facultatius de les comissions territorials del patrimoni cultural
320.0900 Taxes per educació
320.0901 Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals
320.0902 Taxa per la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes i per la inscripció a les proves lliures per a 

l'obtenció dels certificats oficials
320.0903

Taxa per la prestació del servei docent de l'Escola superior de conservació i restauració de béns culturals de Catalunya

320.0904 Taxa per la inscripció a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i a la prova d'accés als cicles formatius de 
grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d'arts plàstiques i de disseny, per la inscripció a 
la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport i tècnic o tècnica 
superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, i la inscripció a la prova per alumnes que no 
tenen el requisit acadèmic per accedir als ensenyaments artístics superiors

320.0905 Taxa per la inscripció en les proves per a l'obtenció de determinats títols
320.0907 Taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris
320.0909 Taxa per la prestació de serveis docents de l'Escola superior de conservació i restauració de béns culturals de 

Catalunya en els ensenyaments de grau i de màster adaptats a l'Espai Europeu de l'Educació Superior

320.1000 Taxes per entitats jurídiques i mediació familiar
320.1100 Taxes per esport
320.1200 Taxes per fauna, natura i medi ambient
320.1201 Taxa per l'expedició de llicències de caça, matrícules d'àrees de caça i precintes d'arts per a la caça
320.1202

Taxa pels permisos de caça d'ocells aquàtics i de caça major, excepte el senglar, a les zones de caça controlada

320.1203 Taxa pels permisos de caça major i menor dins les reserves nacionals de caça i reserves de caça
320.1204 Taxa per a l'expedició de la llicencia per a practicar la immersió en la zona estrictament protegida de les Illes Medes
320.1207 Taxa per l'ocupació de terrenys forestals propietat de la Generalitat i l'ocupació dels camins ramaders classificats
320.1208 Taxa per l'homologació de trofeus de caça

320.1209 Taxa per l'emissió de les declaracions d' impacte ambiental i de les resolucions que determinen la necessitat de 
sotmetre un projecte al procediment d'avaluació d'impacte ambiental

320.1213 Taxa pels serveis d'autorització ambientals
320.1215 Taxa per  la tramitació de les sol·licituds d'autorització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle
320.1216 Taxa per la validació dels informes verificats de gasos amb efecte hivernacle
320.1218 Taxa pel dret a examen d'aptitud com a persona amb formació en manipulació de carn de caça
320.1219 Taxa per l'expedició de precintes de caça major a les àrees privades de caça i a les àrees locals de caça
320.1220 Taxa per l'expedició de les anelles  oficials d'ocells fringíl·lids que acompanyen les autoritzacions de captura en viu 

d'ocells fringíl·lids per a l'activitat tradicional de concursos de cant
320.1300 Taxes per habitatge i edificació
320.1301 Taxa per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat
320.1304 Taxa per a les sol·licituds de desqualificació voluntària dels habitatges amb protecció oficial
320.1400 Taxes per indústria
320.1401 Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autoritzacions  d'instal·lacions, inscripcions registrals, control 

d'aparells i vehicles, ordenació minera i certificacions tècniques i informes
320.1402 Taxa per la verificació posterior de les dades de la declaració responsable dels organismes de control
320.1403 Taxa per la sol·licitud d'autorització per a prestar el servei d'inspecció tècnica de vehicles
320.1404 Taxa per al control i la supervisió dels organismes de control o de les empreses de distribució
320.1405 Taxa per al control i supervisió dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles
320.1406 Taxa per la verificació de les dades de la declaració responsable de les instal·lacions i aparells
320.1407 Taxa per l'anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells industrials 

en el Registre d'instal·lacions tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya
320.1408 Taxa per la inscripció de les inspeccions inicials, les modificacions i les reformes que es facin als vehicles en el Registre 

de Vehicles
320.1409 Taxa per l'autorització de catalogació com a vehicle històric o per l'autorització de reencunyació del número 

d'identificació del vehicle
320.1412 Taxa per la revisió, el control i la inspecció de certificats eficiència energètica d'edificis
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320.1413 Taxa per la verificació posterior de les dades de la declaració responsable de les empreses d'instal·lació, manteniment, 
reparació i operació d'instal·lacions i productes dels tallers de reparació de vehicles automòbils

320.1414 Taxa per l'avaluació dels documents que han de presentar els titulars dels establiments afectats per la normativa vigent 
en matèria d'accidents greus

320.1415 Taxa per l'autorització o la modificació de l'autorització dels organismes notificats
320.1500 Taxes per jocs i espectacles
320.1501 Taxa per la prestació de serveis en matèria de jocs i apostes
320.1600 Taxes del Patronat de la Muntanya de Montserrat
320.1700 Taxes per pesca
320.1702 Taxa pel permís de pesca
320.1703 Taxa per la llicència de pesca recreativa i professional
320.1800 Taxes per política lingüística
320.1801 Taxa pels drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català que convoca la 

Direcció General de  Política Lingüística
320.1803 Taxa per la tramitació del nomenament com a professional de la traducció o interpretació jurada del català a una altra 

llengua i viceversa i la inscripció al Registre de traductors i intèrprets jurats
320.1804 Taxa carnet acreditatiu de l'habilitació per a la traducció o interpretació jurades
320.1900 Taxes per publicacions i anuncis
320.2000 Taxes de l'Agència de Residus de Catalunya
320.2100 Taxes de salut
320.2101 Taxa en matèria de protecció de la salut
320.2102 Taxa en matèria de policia sanitària mortuòria
320.2107 Taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d'especejament i establiments de transformació 

de la caça i altres establiments alimentaris
320.2116 Taxa per la prestació de serveis per l'Institut d'Estudis de la Salut
320.2120 Taxa per a la formació higiènica dels manipuladors d'aliments d'alt risc
320.2125 Taxa per la renovació i reposició de la targeta sanitària individual
320.2126 Taxa servei d'emissió del certificat d'habilitació en la professió sanitària
320.2200 Taxes per seguretat privada, formació de personal policial i de protecció civil, cos de mossos d'esquadra, cos de 

bombers de la Generalitat i actuacions i serveis del Servei Català de Trànsit

320.2204 Taxa pels serveis prestats pel cos de Mossos d'Esquadra
320.2205 Taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments
320.2300 Taxes per serveis socials
320.2301 Taxa per les actuacions registre d'entitats, serveis i establiments socials
320.2302 Taxa per la inspecció de serveis i establiments socials
320.2303 Taxa per l'emissió dels informes d'estrangeria
320.2400 Taxes per la societat de la informació
320.2401 Taxa per a l'emissió de certificacions de presentació de projectes tècnics d'infraestructures comunes de 

telecomunicacions als edificis i de butlletins o de  i certificats d'instal·lacions
320.2403 Taxa per actuacions i control d'inspecció respecte a les activitats de  serveis de comunicació audiovisual
320.2404 Taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC)
320.2405 Taxa per la verificació de projectes tècnics d'infraestructures comunes de telecomunicacions
320.2406 Taxa verificació dades instal·ladors de telecomunicacions i inscripció en el Registre
320.2407 Taxa per l'emissió de certificacions  d'acreditació de la inscripció en el registre d'instal·ladors de telecomunicacions de 

Catalunya
320.2500 Taxes per transports, ordenació urbanística i del litoral, domini públic  i informes, actuacions i serveis administratius
320.2503 Taxa per l'atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació de les  autoritzacions de transport terrestre per 

carretera i activitats auxiliars i complementàries
320.2505 Taxa tramitació títol de capacitació de transportista per carretera, transport de mercaderies perilloses, transport de 

viatgers
320.2524 Taxa per la utilització o l'aprofitament del domini públic viari
320.2526 Taxa per l'ús de les carreteres de titularitat de la Generalitat
320.2600 Taxes per treball
320.2602 Taxa per la tramitació de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres
320.2700 Taxes per universitats
320.7600 Taxes per turisme
320.8700 Taxes per contractació pública
320.9300 Taxes per l'Administració de Justícia
320.9301 Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'administració de l'Administració de Justícia
320.9302 Taxa per la utilització i aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l'Administració de Justícia 
320.9700 Taxes per consum
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34 ALTRES TRIBUTS
341 Tributs sobre el joc

341.0001 Tributs sobre el joc
342 Gravamen de protecció civil

342.0001 Gravamen de protecció civil
343 Cànon del cicle de l'aigua

343.0001 Cànon del cicle de l'aigua
344 Fons de gestió de residus

344.0001 Cànon de deposició de residus municipals
344.0002 Cànon per incineració de residus municipals
344.0003 Cànon de residus per construcció
344.0004 Cànon sobre la deposició controlada de residus industrials

345 Altres tributs
345.0001 Altres tributs 

36 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
360 Contribucions especials

360.0001 Contribucions servei d'incendis
360.0002 Contribucions segons els articles 47 i 48 de la legislació en matèria d'aigües (DL 3/2003)

38 REINTEGRAMENTS
380 Reintegraments d'exercicis tancats

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats
381 Reintegraments de l'exercici corrent

381.0001 Reintegraments de l'exercici corrent
39 ALTRES INGRESSOS

390 Recàrrecs i multes
390.0001 Recàrrec de constrenyiment
390.0002 Interessos de demora
390.0003 Multes i sancions
390.0009 Altres recàrrecs

391 Altres tributs extingits
391.0001 Recàrrec sobre la taxa de les màquines recreatives i d'atzar

399 Ingressos diversos
399.0007 Pensions i prestacions per a menors tutelats per la Generalitat
399.0008 Mostres i exposicions
399.0009 Altres ingressos diversos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL

402 De l'Administració de l'Estat
402.0001 Programes d'educació
402.0002 Policia autonòmica
402.0003 Participació dels municipis en els ingressos tributaris de l'Estat
402.0005 Participació de les diputacions en els ingressos tributaris de l'Estat
402.0006 Suport a la jubilació dels treballadors d'empreses en crisi
402.0007 Costos dels serveis assumits
402.0009 Programes socials: Serveis socials corporacions locals
402.0010 Fons de suficiència
402.0011 Fons de cohesió sanitària
402.0012 Acord finançament sanitari (transferències)
402.0014 Liquidacions pendents del Fons Suficiència
402.0015 Liquidacions garantia assistència sanitària
402.0017 Beques no universitàries
402.0018 Programes sanitaris
402.0019 Altres transferències de l'Administració de l'Estat
402.0020 Compensacions per descomptes en peatges
402.0021 Programes i mitjans de Justícia
402.0024 Hospital Clínic de Barcelona
402.0025 Beques universitàries
402.0026 Programes socials: conciliació vida familiar i laboral a través d'atenció a la primera infància (0-3 anys)
402.0027 Altres programes socials
402.0028 Programes d'universitats i recerca
402.0029 Programes mediambientals
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402.0031 Programes d'esports
402.0032 Compensació assistència sanitària mútues AGE
402.0034 Bestreta a compte dels recursos previstos en el sistema de finançament aprovat per Acord 6/2009 del CPFF
402.0035 Compensació per modificació impost sobre operacions societàries
402.0036 Liquidació bestreta a compte dels recursos previstos en el sistema de finançament aprovat per Acord 6/2009 del CPFF
402.0037 Liquidació recursos previstos en el sistema de finançament per a l’any 2010
402.0038 Liquidació recursos previstos en el sistema de finançament per a l’any 2011
402.0039 Liquidació recursos previstos en el sistema de finançament per a l’any 2012
402.0040 Liquidació recursos previstos en el sistema de finançament per a l'any 2013
402.0070 Fons de Suficiència Global (bestreta)
402.0071 Fons de Suficiència Global (liquidació)
402.0072 Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals (bestreta)
402.0073 Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals (liquidació)
402.0074 Fons de Competitivitat (bestreta)
402.0075 Fons de Competitivitat (liquidació)
402.0076 Regularització del model de finançament

403 D'entitats autònomes de l'Estat
403.0001 INEM-SPEE. Polítiques actives d'ocupació
403.0002 INEM-SPEE. Altres programes per a l'ocupabilitat
403.0004 INEM-SPEE. Ajuts per facilitar l'adaptació laboral de treballadors/es
403.0007 Formació del personal de l'Administració
403.0009 D'altres entitats autònomes de l'Estat

404 De consorcis dependents de l'Estat
404.0001 De consorcis dependents de l'Estat

405 D'empreses i ens públics de l'Estat
405.0001 D'empreses i ens públics de l'Estat

406 De la Seguretat Social
406.0004 Conveni control IT
406.0005 Altres ingressos de la Seguretat Social
406.0006 De l'INSS per facturació d'assistència sanitària per accidents de treball
406.0007 De l'INSS per liquidacions pendents Seguretat Social estrangers
406.0008 De l'INSS per assistència sanitària a assegurats d'altres Estats residents temporalment a Catalunya (quota global)
406.0016 Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
406.0017 Gestió de pensions no contributives

407 De fundacions del sector públic de l'Estat
407.0001 De fundacions del sector públic de l'Estat

41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament

410.0001 De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament
410.0002 Del Departament de la Presidència
410.0003 Del Departament d'Interior
410.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat
410.0005 Del Departament de Justícia
410.0007 Del Departament d'Economia i Coneixement
410.0008 Del Departament de Governació i Relacions Institucionals
410.0009 Del Departament d'Ensenyament
410.0010 Del Departament de Cultura
410.0012 Del Departament de Salut
410.0013 Del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
410.0016 Del Departament de Benestar Social i Família
410.0019 De la secció pressupostària Despeses diversos Departaments de la Generalitat
410.0021 Del Departament d'Empresa i Ocupació

43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
430 D'entitats autònomes administratives de la Generalitat i del Servei Català de la Salut

430.0001 D'entitats autònomes administratives de la Generalitat i del Servei Català de la Salut
430.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

431 D'entitats autònomes comercials i financeres de la Generalitat
431.0001 D'entitats autònomes comercials i financeres de la Generalitat
431.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

44 D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, D'UNIVERSITATS PÚBLIQUES I D'ALTRES ENTITATS 
440 D'entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat
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440.0001 D'entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat
440.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

441 De societats mercantils del sector públic de la Generalitat
441.0001 De societats mercantils del sector públic de la Generalitat
441.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

442 De consorcis dependents del sector públic de la Generalitat
442.0001 De consorcis dependents del sector públic de la Generalitat
442.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

443 De fundacions del sector públic de la Generalitat
443.0001 De fundacions del sector públic de la Generalitat
443.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

444 D'altres societats mercantils, classificades AP-SEC de la Generalitat
444.0001 D'altres societats mercantils, classificades AP-SEC de la Generalitat
444.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.2 de l'ordre)

445 D'altres consorcis, classificats AP-SEC de la Generalitat
445.0001 D'altres consorcis, classificats AP-SEC de la Generalitat
445.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.2 de l'ordre)

446 D'altres fundacions, classificades AP-SEC de la Generalitat
446.0001 D'altres fundacions, classificades AP-SEC de la Generalitat
446.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.2 de l'ordre)

448 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat
448.0001 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat

449 D'universitats públiques
449.0001 D'universitats públiques
449.0002 De la Universitat de Barcelona
449.0003 De la Universitat Autònoma de Barcelona
449.0004 De la Universitat Politècnica de Catalunya
449.0005 De la Universitat Pompeu Fabra
449.0006 De la Universitat de Girona
449.0007 De la Universitat de Lleida
449.0008 De la Universitat Rovira i Virgili

45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES
450 De comunitats autònomes

450.0001 De comunitats autònomes
451 De consorcis dependents d'altres CA

451.0001 De consorcis dependents d'altres CA
46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS

460 D'ajuntaments
460.0001 D'ajuntaments, servei de Bombers
460.0009 Altres transferències d'ajuntaments

461 De consorcis dependents de les corporacions locals
461.0001 De consorcis dependents de les corporacions locals

462 De diputacions
462.0001 De la Diputació de Barcelona
462.0002 De la Diputació de Tarragona
462.0003 De la Diputació de Lleida
462.0004 De la Diputació de Girona
462.0005 De la Diputació de Barcelona. Centre Assistencial Emili Mira
462.0006 De la Diputació de Barcelona. Conveni Serveis Socials

463 D'altres ens locals
463.0001 D'altres ens locals

47 D'EMPRESES PRIVADES
470 D'empreses privades

470.0001 D'empreses privades
48 DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS

480 De famílies
480.0001 De famílies

481 De fundacions
481.0001 De fundacions

482 D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius
482.0001 D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius
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49 DE L'EXTERIOR
493 De la Unió Europea

493.0001 Fons Social Europeu
493.0002 Del Programa d'ocupació juvenil a Catalunya
493.0009 Altres transferències corrents de la UE

499 Altres transferències corrents de l'exterior
499.0009 Altres transferències corrents de l'exterior

5 INGRESSOS PATRIMONIALS
51 INTERESSOS DE BESTRETES, PRÉSTECS I PÒLISSES DE CRÈDIT

510 Interessos de bestretes i préstecs 
510.0001 Interessos de bestretes i préstecs 

511 Interessos de pòlisses de crèdit
511.0001 Interessos de pòlisses de crèdit

52 INTERESSOS DE DIPÒSIT
520 Interessos de comptes corrents

520.0001 Interessos de comptes corrents
520.0002 Interessos cash pooling

521 Altres interessos de dipòsit
521.0001 Altres interessos de dipòsit

53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS
530 Dividends

530.0001 Dividends
531 Diferències positives d'operacions financeres

531.0001 Diferències positives d'operacions financeres
532 Interessos de títols de deute

532.0001 Interessos de títols de deute
533 Beneficis derivats de l'alienació d'actius financers

533.0001 Beneficis derivats de l'alienació d'actius financers
534 Altres ingressos financers

534.0001 Altres ingressos financers
54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS

540 Lloguers 
540.0001 Lloguers de béns immobles
540.0009 Altres lloguers

541 Aprofitaments agraris, productes de concessions i aprofitaments especials
541.0001 Aprofitaments agraris, productes de concessions i aprofitaments especials

543 Concessions administratives
543.0001 Cànon emissores 
543.0002 Cànon xarxa EIC 
543.0003 Cànon xarxa ITV
543.0004 Cànon inspecció d'emissions a l'atmosfera
543.0009 Altres cànons

544 Altres ingressos patrimonials
544.0001 Altres ingressos patrimonials

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
60 ALIENACIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS

600 Alienació de terrenys i béns naturals
600.0001 Alienació de terrenys i béns naturals

61 ALIENACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
610 Alienació d'edificis i altres construccions

610.0001 Alienació d'edificis i altres construccions
62 ALIENACIÓ DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

620 Alienació de maquinària, instal·lacions i utillatge
620.0001 Alienació de maquinària, instal·lacions i utillatge

63 ALIENACIÓ DE MATERIAL DE TRANSPORT
630 Alienació de material de transport

630.0001 Alienació de material de transport
64 ALIENACIÓ DE MOBILIARI I ESTRIS

640 Alienació de mobiliari i estris
640.0001 Alienació de mobiliari i estris

65 ALIENACIÓ D'EQUIPS PER A PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS
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650 Alienació d'equips de procés de dades i telecomunicacions 
650.0001 Alienació d'equips de procés de dades i telecomunicacions 

66 ALIENACIÓ DE BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL
660 Alienació de béns destinats a l'ús general

660.0001 Alienació de béns destinats a l'ús general
67 ALIENACIÓ D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL

670 Alienació d'altre immobilitzat material
670.0001 Alienació d'altre immobilitzat material

68 ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT IMMATERIAL I REINTEGRAMENTS
680 Alienació d'immobilitzat immaterial 

680.0001 Alienació d'immobilitzat immaterial 
681 Reintegrament per operacions de capital

681.0001 Reintegrament per operacions de capital d'exercicis tancats
681.0002 Reintegrament per operacions de capital de l'exercici corrent

682 Aportacions a l'1% cultural
682.0001 Aportacions a l'1% cultural

69 APORTACIONS PER ACTUACIONS REALITZADES PER COMPTE DE LA GENERALITAT, DE LES SEVES 
ENTITATS I D'ALTRES ADMINISTRACIONS

690 Aportacions per actuacions realitzades per compte de la Generalitat
690.0001 Aportacions per actuacions realitzades per compte de la Generalitat
690.0002 Aportacions per actuacions per compte del Departament de la Presidència
690.0003 Aportacions per actuacions per compte del Departament d'Interior
690.0004 Aportacions per actuacions per compte del Departament de Territori i Sostenibilitat (DG Transport i Mobilitat) 
690.0005 Aportacions per actuacions per compte del Departament de Territori i Sostenibilitat (DG Carreteres) 
690.0006 Aportacions per actuacions per compte del Departament de Territori i Sostenibilitat (DG Planificació Territorial)
690.0007 Aportacions per actuacions per compte del Departament de Territori i Sostenibilitat (DG d'Urbanisme)
690.0008 Aportacions per actuacions per compte del Departament de Justícia
690.0011 Aportacions per actuacions per compte del Departament d'Economia i Coneixement
690.0012 Aportacions per actuacions per compte del Departament de Governació i Relacions Institucionals
690.0013 Aportacions per actuacions per compte del Departament d'Ensenyament
690.0014 Aportacions per actuacions per compte del Departament de Cultura
690.0015 Aportacions per actuacions per compte del Departament de Salut
690.0016 Aportacions per actuacions per compte del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
690.0019 Aportacions per actuacions per compte del Departament de Benestar Social i Família
690.0025 Aportacions per actuacions per compte del Departament d'Empresa i Ocupació
690.0026 Aportacions per actuacions per compte de la Secció Despeses diversos Departaments

691 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'entitats autònomes de la Generalitat i del Servei Català de la Salut

691.0001
Aportacions per actuacions realitzades per compte d'entitats autònomes de la Generalitat i del Servei Català de la Salut

691.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)
693 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altres entitats del sector públic de la Generalitat

693.0001 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altres entitats del sector públic de la Generalitat
693.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

694 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altres entitats participades per la Generalitat
694.0001 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altres entitats participades per la Generalitat

695 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altres administracions que participen en l'entitat perceptora
695.0001 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altres administracions que participen en l'entitat perceptora

696 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altres administracions, empreses i ens
696.0001 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altres administracions
696.0002 Aportacions per actuacions realitzades per compte d'altres empreses i ens

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
70 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL

702 De l'Administració de l'Estat
702.0001 Programes d'agricultura, pesca i alimentació
702.0002 Programes de comerç, turisme, industria, PIMES i energia
702.0003 Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya
702.0004 Conveni d'Infraestructures Ferroviàries
702.0005 Costos dels serveis assumits
702.0006 Conveni d'Infraestructures Hidràuliques
702.0007 Programes d'habitatge
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702.0016 Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
702.0019 Altres transferències de l'Administració de l'Estat
702.0024 Hospital Clínic de Barcelona
702.0026 Programes socials: conciliació vida familiar i laboral a través d'atenció a la primera infància (0-3 anys)
702.0027 Altres programes socials
702.0028 Programes d'universitats i recerca
702.0029 Programes mediambientals
702.0030 Programes de la societat de la informació 
702.0031 Transferències per infraestructures viàries
702.0032 Del Ministerio de Justicia per finançament de serveis traspassats
702.0033 Conveni per actuacions inversores en infraestructures. DA 3a. EAC
702.0034 Transferències per transport ferroviari

703 D'entitats autònomes de l'Estat
703.0001 D'entitats autònomes de l'Estat

704 De consorcis dependents de l'Estat
704.0001 De consorcis dependents de l'Estat

705 D'empreses i ens públics de l'Estat
705.0001 D'empreses i ens públics de l'Estat

706 De la Seguretat Social
706.0005 De la Seguretat Social
706.0016 Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

707 De fundacions del sector públic de l'Estat
707.0001 De fundacions del sector públic de l'Estat

71 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
710 De la Generalitat

710.0001 De la Generalitat
710.0002 Del Departament de la Presidència
710.0003 Del Departament d'Interior
710.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat
710.0005 Del Departament de Justícia
710.0007 Del Departament d'Economia i Coneixement
710.0008 Del Departament de Governació i Relacions Institucionals
710.0009 Del Departament d'Ensenyament
710.0010 Del Departament de Cultura
710.0012 Del Departament de Salut
710.0013 Del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
710.0016 Del Departament de Benestar Social i Família
710.0019 De la secció pressupostària Despeses diversos Departaments de la Generalitat
710.0021 Del Departament d'Empresa i Ocupació
710.0022 De Territori i Sostenibilitat. Fons de Cohesió

73 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
730 D'entitats autònomes administratives de la Generalitat i del Servei Català de la Salut

730.0001 D'entitats autònomes administratives de la Generalitat i del Servei Català de la Salut
730.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

731 D'entitats autònomes comercials i financeres de la Generalitat
731.0001 D'entitats autònomes comercials i financeres de la Generalitat
731.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

74 D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, D'UNIVERSITATS PÚBLIQUES I D'ALTRES ENTITATS 
740 D'entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat

740.0001 D'entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat
740.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

741 De societats mercantils del sector públic de la Generalitat
741.0001 De societats mercantils del sector públic de la Generalitat
741.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

742 De consorcis dependents del sector públic de la Generalitat
742.0001 De consorcis dependents del sector públic de la Generalitat
742.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

743 De fundacions del sector públic de la Generalitat
743.0001 De fundacions del sector públic de la Generalitat
743.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

744 D'altres societats mercantils, classificades AP-SEC de la Generalitat
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744.0001 D'altres societats mercantils, classificades AP-SEC de la Generalitat
744.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.2 de l'ordre)

745 D'altres consorcis, classificats AP-SEC de la Generalitat
745.0001 D'altres consorcis, classificats AP-SEC de la Generalitat
745.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.2 de l'ordre)

746 D'altres fundacions, classificades AP-SEC de la Generalitat
746.0001 D'altres fundacions, classificades AP-SEC de la Generalitat
746.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.2 de l'ordre)

748 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat
748.0001 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat

749 D'universitats públiques
749.0001 D'universitats públiques
749.0002 De la Universitat de Barcelona
749.0003 De la Universitat Autònoma de Barcelona
749.0004 De la Universitat Politècnica de Catalunya
749.0005 De la Universitat Pompeu Fabra
749.0006 De la Universitat de Girona
749.0007 De la Universitat de Lleida
749.0008 De la Universitat Rovira i Virgili

75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES
750 De comunitats autònomes

750.0001 De comunitats autònomes
751 De consorcis dependents d'altres CA

751.0001 De consorcis dependents d'altres CA
76 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS

760 D'ajuntaments
760.0001 D'ajuntaments

761 De consorcis dependents de les corporacions locals
761.0001 De consorcis dependents de les corporacions locals

762 De diputacions
762.0003 De la Diputació de Barcelona
762.0004 De la Diputació de Tarragona
762.0005 De la Diputació de Lleida
762.0006 De la Diputació de Girona

763 D'altres ens locals
763.0001 D'altres ens locals

77 D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades

770.0001 D'empreses privades
770.0002 Rescabalament d'avals

78 DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS
780 De famílies

780.0001 De famílies
781 De fundacions

781.0001 De fundacions
782 D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius

782.0001 D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius
79 DE L'EXTERIOR

793 De la Unió Europea
793.0001 FEDER
793.0002 Fons de Cohesió
793.0003 IFOP
793.0007 FEOGA- Orientació
793.0008 FEOGA- Garantia
793.0009 Altres transferències de capital de la Unió Europea
793.0010 FEP
793.0011 FEADER
793.0012 FEAGA

799 Altres transferències de l'exterior
799.0001 Altres transferències de l'exterior

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
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80 REINTEGRAMENT DE DEUTE
801 Reintegrament de deute en euros

801.0001 Reintegrament de deute en euros
802 Reintegrament de deute en divises

802.0001 Reintegrament de deute en divises
81 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS I BESTRETES 

810 Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic a llarg termini
810.0001 Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic a llarg termini
810.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre)

811 Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic a curt termini
811.0001 Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic a curt termini
811.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre)

812 Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic a llarg termini
812.0001 Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic a llarg termini

813 Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic a curt termini
813.0001 Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic a curt termini

814 Reintegrament de préstecs al personal
814.0001 Reintegrament de préstecs al personal

82 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
820 Devolució de dipòsits

820.0001 Devolució de dipòsits
821 Devolució de fiances

821.0001 Devolució de fiances
83 APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I D'ALTRES 

PARTICIPADES
830 Aportacions de la Generalitat a fons propis

830.0001 Aportacions de la Generalitat a fons propis
830.0002 Del Departament de la Presidència
830.0003 Del Departament d'Interior
830.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat
830.0005 Del Departament de Justícia
830.0007 Del Departament d'Economia i Coneixement
830.0008 Del Departament de Governació i Relacions Institucionals
830.0009 Del Departament d'Ensenyament
830.0010 Del Departament de Cultura
830.0012 Del Departament de Salut
830.0013 Del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
830.0016 Del Departament de Benestar Social i Família
830.0019 De la secció pressupostària Despeses diversos Departaments de la Generalitat
830.0021 Del Departament d'Empresa i Ocupació

831 Aportacions d'entitats autònomes de la Generalitat i del Servei Català de la Salut a fons propis
831.0001 Aportacions d'entitats autònomes de la Generalitat i del Servei Català de la Salut a fons propis
831.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

832 Aportacions d'altres entitats del sector públic de la Generalitat a fons propis
832.0001 Aportacions d'altres entitats del sector públic de la Generalitat a fons propis
832.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 de l'ordre)

834 Aportacions d'altres entitats, classificades AP-SEC de la Generalitat
834.0001 Aportacions d'altres entitats, classificades AP-SEC de la Generalitat
834.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.2 de l'ordre)

835 Aportacions extraordinàries de la Generalitat i de la resta del sector públic per compensar pèrdues acumulades 
d'exercicis anteriors

835.0001 Aportacions extraordinàries de la Generalitat i de la resta del sector públic per compensar pèrdues acumulades 
d'exercicis anteriors

835.xxxx (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'article 3.1.a.1 i a.2 de l'ordre)
84 ALTRES APORTACIONS DE CAPITAL I D'ALTRES FONS PROPIS

840 Aportacions del sector públic de l'Estat a fons propis
840.0001 Aportacions del sector públic de l'Estat a fons propis

841 Aportacions del sector públic de Comunitats Autònomes a fons propis
841.0001 Aportacions del sector públic de Comunitats Autònomes a fons propis

842 Aportacions d'ens i corporacions locals a fons propis
842.0001 Aportacions d'ens i corporacions locals a fons propis

843 Aportacions d'altres titulars a fons propis
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843.0001 Aportacions d'altres titulars a fons propis
85 ALIENACIÓ DE VALORS MOBILIARIS

850 Alienació de valors mobiliaris representatius del capital de societats de la Generalitat
850.0001 Alienació de valors mobiliaris representatius del capital de societats de la Generalitat

851 Alienació de valors mobiliaris representatius del capital d'altres societats
851.0001 Alienació de valors mobiliaris representatius del capital d'altres societats

852 Alienació de valors mobiliaris de renda fixa emesa per entitats de la Generalitat
852.0001 Alienació de valors mobiliaris de renda fixa emesa per entitats de la Generalitat

853 Alienació de valors mobiliaris de renda fixa d'altres entitats
853.0001 Alienació de valors mobiliaris de renda fixa d'altres entitats

86 REALITZACIÓ D'ALTRES INVERSIONS FINANCERES
860 Realització d'altres inversions financeres

860.0001 Realització d'altres inversions financeres
87 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS

870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors
870.0001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors

89 ALTRES VARIACIONS D'ACTIUS FINANCERS
890 Altres variacions d'actius financers

890.0001 Altres variacions d'actius financers
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

90 DEUTE PÚBLIC EN EUROS
900 Deute públic en euros

900.0001 Deute públic en euros
902 Deute formalitzat en exercicis anteriors a disposar en l'exercici vigent

902.0001 Deute formalitzat en exercicis anteriors a disposar en l'exercici vigent
91 PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS

910 Préstecs del sector públic a llarg termini
910.0001 Préstecs del sector públic a llarg termini
910.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre)

911 Préstecs i altres crèdits del sector públic a curt termini 
911.0001 Préstecs  i altres crèdits del sector públic a curt termini
911.xxxx (xxxx correspon al codi de l’entitat, segons l’article 3.1.a.1 de l’ordre)

912 Préstecs de fora del sector públic a llarg termini
912.0001 Préstecs de fora del sector públic a llarg termini
912.0002 Préstecs i bestretes reemborsables atorgades per altres administracions a llarg termini

913 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic a curt termini
913.0001 Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic a curt termini
913.0002 Préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a curt termini

914 Préstecs del sector públic formalitzats en exercicis anteriors a disposar en l’exercici vigent
914.0001 Préstecs del sector públic formalitzats en exercicis anteriors a disposar en l’exercici vigent

915 Préstecs de fora del sector públic formalitzats en exercicis anteriors a disposar en l’exercici vigent
915.0001 Préstecs de fora del sector públic formalitzats en exercicis anteriors a disposar en l’exercici vigent

92 DEUTE PÚBLIC, PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN DIVISES
920 Deute públic en divises

920.0001 Deute públic en divises
921 Préstecs en divises

921.0001 Préstecs en divises
93 FIANCES I DIPÒSITS REBUTS

930 Fiances rebudes
930.0001 Fiances rebudes

931 Dipòsits rebuts
931.0001 Dipòsits rebuts

95 ALTRES VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS
950 Altres variacions de passius financers a llarg termini

950.0001 Altres variacions de passius financers a llarg termini
951 Altres variacions de passius financers a curt termini 

951.0001 Altres variacions de passius financers a curt termini
Nota: la denominació "sector públic" es refereix en tots els casos al sector públic de la Generalitat
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