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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017).
Havent observat errades a la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel
2017, publicada al DOGC núm. 7340, de 30.3.2017, se'n detalla l'oportuna correcció:

A l'article 2, apartat 3, on hi diu:

«...
3. (...)

Entitats

Import (euros)

Servei Català de la Salut (CatSalut)
Patronat de la Muntanya de Montserrat

4.120.358,87

Institut Català de les Dones (ICD)

8.011.945,46

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)

11.513.430,40

Consell Català de l'Esport

47.464.200,31

Centre d'Estudis d'Opinió

1.453.000,00

Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

7.176.025,02

Autoritat Catalana de la Competència

1.465.246,94

Escola d'Administració Pública de Catalunya
Servei Català de Trànsit

10.353.884,78
101.436.491,90

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

12.539.587,72

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (Idece)

1.628.206,53

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

1.063.127,35

Institució de les Lletres Catalanes

1.325.146,97

Biblioteca de Catalunya

7.256.630,00

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

3.882.282,86

Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
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Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

386.117.677,91

Agència Catalana del Consum

9.947.719,33

Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)

2.423.560,68

Total (sense consolidar)

9.203.812.211,46

....»

Hi ha de dir:
«...
3. (...)
Entitats

Import (euros)

Servei Català de la Salut (CatSalut)
Patronat de la Muntanya de Montserrat

4.120.358,87

Institut Català de les Dones (ICD)

8.011.945,46

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)

11.513.430,40

Consell Català de l'Esport

47.464.200,31

Centre d'Estudis d'Opinió

1.453.000,00

Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

7.176.025,02

Autoritat Catalana de la Competència

1.465.246,94

Escola d'Administració Pública de Catalunya
Servei Català de Trànsit

10.353.884,78
101.411.591,90

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

12.539.587,72

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (Idece)

1.628.206,53

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

1.063.127,35

Institució de les Lletres Catalanes

1.325.146,97

Biblioteca de Catalunya

7.256.630,00

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

3.882.282,86

Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
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16.519.162,95
386.117.677,91

Agència Catalana del Consum

9.947.719,33

Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)

2.423.560,68
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Total (sense consolidar)

9.203.787.311,46

....»

A l'article 36, a l'apartat 2, on hi diu:
«2. Pel que fa a les operacions d'endeutament de les altres entitats del sector públic:
a) S'autoritza l'Institut Català de Finances a fer ús, durant el 2017, de l'endeutament amb termini de
reemborsament superior a un any, en qualsevol modalitat, per a 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
2017 no superi el límit de 4.000.000.000 d'euros.
b) Les entitats que, d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, hagin 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 2016, llevat del cas del Consorci
Hospitalari de Vic, el qual pot augmentar el seu deute per l'import que es derivi del procés d'integració de la
Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu en el Consorci per mitjà de l'aportació d'actius i passius, fins a un
màxim de 7.859.320,64 euros.
3. L'efectivitat de l'autorització d'endeutament de les entitats a què fa referència l'apartat 2.b, c, d i e resta
condicionada a l'aprovació del corresponent acord del Govern, el qual ha de fixar les característiques de les
operacions d'endeutament, a proposta del conseller competent en matèria de pressupostos. En qualsevol cas,
les entitats afectades no poden contreure obligacions de despesa amb càrrec a aquestes operacions sense
l'aprovació del dit acord del Govern.
4. Abans que el Govern fixi les característiques de les operacions d'endeutament en els termes de l'apartat 3, la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha d'establir les negociacions de les diverses
operacions financeres autoritzades a favor de les entitats del sector públic, llevat de les de caràcter financer i
llurs entitats participades. A aquest efecte, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha
de dictar les instruccions pertinents. Sens perjudici del que determina aquest apartat, la direcció general
esmentada pot encarregar aquestes funcions, en els termes que estableixi, a les entitats públiques de la
Generalitat que siguin capçalera d'un grup, respecte de llurs empreses participades.
c) S'autoritza la resta d'entitats de dret públic i de societats mercantils participades totalment per la Generalitat
a fer ús, durant el 2017, de l'endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, en qualsevol
modalitat, per a finançar les respectives 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 2017 no superi el saldo de deute autoritzat
el 31 de desembre de 2016.
d) S'autoritza les entitats i empreses públiques perquè, a proposta del conseller competent en matèria de
pressupostos, modifiquin, refinancin i substitueixin les operacions d'endeutament de les entitats i empreses
públiques, per a obtenir un cost menor de la càrrega financera i per a garantir-ne la solvència i optimitzar
costos associats a la gestió d'operacions de refinançament de deute.
e) S'autoritza les entitats i empreses públiques a incrementar, a proposta del conseller competent en matèria
de pressupostos, l'endeutament autoritzat per les lletres b i c, en els imports que derivin de les assumpcions
dels passius financers d'entitats del sector públic o d'associacions publicoprivades que consoliden llur deute
amb el de la Generalitat, com a conseqüència dels processos de racionalització del sector públic o
d'optimització de la despesa.»,
Hi ha de dir:
«2. Pel que fa a les operacions d'endeutament de les altres entitats del sector públic:
a) S'autoritza l'Institut Català de Finances a fer ús, durant el 2017, de l'endeutament amb termini de
reemborsament superior a un any, en qualsevol modalitat, per a 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
2017 no superi el límit de 4.000.000.000 d'euros.
b) Les entitats que, d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, hagin 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 2016, llevat del cas del Consorci
Hospitalari de Vic, el qual pot augmentar el seu deute per l'import que es derivi del procés d'integració de la
Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu en el Consorci per mitjà de l'aportació d'actius i passius, fins a un
màxim de 7.859.320,64 euros.
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c) S'autoritza la resta d'entitats de dret públic i de societats mercantils participades totalment per la Generalitat
a fer ús, durant el 2017, de l'endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, en qualsevol
modalitat, per a finançar les respectives 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 2017 no superi el saldo de deute autoritzat
el 31 de desembre de 2016.
d) S'autoritza les entitats i empreses públiques perquè, a proposta del conseller competent en matèria de
pressupostos, modifiquin, refinancin i substitueixin les operacions d'endeutament de les entitats i empreses
públiques, per a obtenir un cost menor de la càrrega financera i per a garantir-ne la solvència i optimitzar
costos associats a la gestió d'operacions de refinançament de deute.
e) S'autoritza les entitats i empreses públiques a incrementar, a proposta del conseller competent en matèria
de pressupostos, l'endeutament autoritzat per les lletres b i c, en els imports que derivin de les assumpcions
dels passius financers d'entitats del sector públic o d'associacions publicoprivades que consoliden llur deute
amb el de la Generalitat, com a conseqüència dels processos de racionalització del sector públic o
d'optimització de la despesa.
3. L'efectivitat de l'autorització d'endeutament de les entitats a què fa referència l'apartat 2.b, c, d i e resta
condicionada a l'aprovació del corresponent acord del Govern, el qual ha de fixar les característiques de les
operacions d'endeutament, a proposta del conseller competent en matèria de pressupostos. En qualsevol cas,
les entitats afectades no poden contreure obligacions de despesa amb càrrec a aquestes operacions sense
l'aprovació del dit acord del Govern.
4. Abans que el Govern fixi les característiques de les operacions d'endeutament en els termes de l'apartat 3, la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha d'establir les negociacions de les diverses
operacions financeres autoritzades a favor de les entitats del sector públic, llevat de les de caràcter financer i
llurs entitats participades. A aquest efecte, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha
de dictar les instruccions pertinents. Sens perjudici del que determina aquest apartat, la direcció general
esmentada pot encarregar aquestes funcions, en els termes que estableixi, a les entitats públiques de la
Generalitat que siguin capçalera d'un grup, respecte de llurs empreses participades.»

(17.115.082)
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