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INSTRUCCIÓ 1/2017, DE 12 DE DESEMBRE, CONJUNTA DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE PRESSUPOSTOS I LA INTERVENCIÓ GENERAL, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN ELS CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA PRÓRROGA DELS 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017, MENTRE 
NO ENTRIN EN VIGOR ELS DEL 2018.  

 
La Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats 
autònomes (LOFCA), modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, 
disposa a l'article 21, apartat 2, que si els pressupostos no han estat aprovats abans 
del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, quedarà automàticament 
prorrogada la vigència dels anteriors. 

En aquest mateix sentit, 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 motiu l'1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà 
prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials fins a 
l'aprovació i la publicació dels nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

La convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 
2017 fa impossible la presentació del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2018 dins els terminis necessaris perquè pogués entrar en vigor l'1 
de gener de 2018 i, en conseqüència, el primer dia de l'exercici es produeix la pròrroga 
automàtica dels pressupostos de l'any anterior. 

En l'actual context pressupostari i financer resulta necessari establir condicions 
d'aplicació de la pròrroga per tal d'assegurar un millor encaix en les estructures vigents 
al 2018 i que durant el període de la mateixa no es vulneri la normativa vigent 
d’estabilitat pressupostaria. 

 

Per tot això s’emeten les següents instruccions: 

 

Primera. Objecte 

Regular els criteris d’aplicació de la pròrroga dels Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018. 

 

Segona. Àmbit d’aplicació 

Les disposicions que conté aquestes Instruccions són d’aplicació a les entitats 
establertes en l’article 1 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017 (d’ara endavant Llei 4/2017). 

En el cas de les entitats en les quals la Generalitat disposa del control efectiu en els 
seus òrgans de govern, han d’ajustar l’execució dels seus pressupostos de despesa a 
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la previsió de disponibilitat dels crèdits prorrogats dels departaments o entitats que 
constitueixen part dels seus ingressos. 

En el cas que resulti indispensable una major dotació per a alguna despesa 
inajornable, l’entitat ha d’instar el departament d’adscripció perquè gestioni la 
transferència de crèdit que es consideri oportuna. 

En el supòsit que l’entitat ja hagi aprovat el seu pressupost per al 2018, cal que els 
seus òrgans de govern realitzin els ajustos necessaris per donar compliment al que 
s’estableix en aquesta Instrucció. 

 

Tercera. Determinació dels crèdits prorrogats 

A partir de l’1 de gener de 2018 es prorroguen els crèdits inicials de les despeses dels 
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017, aprovats per la Llei 4/2017, excepte 
els crèdits per a despeses destinats a programes o actuacions que finalitzen el 2017, 
d’acord amb els criteris següents: 

a) L’estructura orgànica del pressupost prorrogat s’ha d’adaptar, sense alterar-ne la 
quantia global, a l’organització administrativa vigent en l’exercici 2018, consolidant les 
modificacions i ajustos pressupostaris autoritzats al llarg del 2017 derivats de 
reestructuracions administratives i vigents per a l’exercici 2018. 

b) Les estructures per programes de les despeses i les econòmiques de les despeses 
del pressupost prorrogat s’han d’adaptar a les modificacions de l’estructura orgànica 
fetes al llarg de l’exercici 2017 i a les que puguin resultar necessàries des de l’inici de 
l’exercici 2018. 

c) Les despeses finançades amb ingressos finalistes, ingressos procedents d’altres 
administracions, incloses en el pressupost inicial 2017 es prorroguen per l’import 
ajustat a la consignació pressupostària per a l’exercici 2018 de l’administració d’origen, 
sense que, en cap cas, això suposi un import superior al crèdit inicial 2017. 

d) Les despeses finançades amb ingressos afectats, ingressos propis de la Generalitat 
que la normativa afecta a una destinació concreta, incloses en el pressupost inicial 
2017, es prorroguen per l’import ajustat a la consignació pressupostària per a l’exercici 
2018, sense que, en cap cas, això suposi un import superior al crèdit inicial 2017.  

e) Els crèdits per a despeses de personal (capítol 1) s’han d’ajustar a les dotacions 
pressupostades a 31 de desembre de 2017. 

f) Els crèdits per a despeses de la resta de capítols (capítols 2 a 9) es prorroguen, en 
el seu conjunt, per la totalitat del pressupost inicial 2017 ajustat a les previsions 
d’ingressos finalistes i afectats per al 2018.  

2. Els crèdits del pressupost 2017 prorrogats per al 2018 han de ser coherents amb els 
objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera fixats per la normativa 
vigent. 

 

Quarta. Retencions de saldos pressupostaris  

Sens perjudici del que s’estableix als apartats anteriors, el Departament competent en 
matèria de pressupostos, i segons l’execució de l’estat d’ingressos o de despeses, pot 
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acordar la retenció de saldos pressupostaris en període de pròrroga de la Generalitat, 
del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu i 
també qualsevol altra mesura que consideri adequada per complir els objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

Cinquena. Comptabilització de les despeses durant la pròrroga pressupostària  

1. Les transferències i les aportacions de fons entre l’Administració de la Generalitat i 
les entitats del seu sector públic, i també entre aquestes entitats, que no responguin al 
pagament de preus o tarifes per contraprestacions individualitzables, s’han de 
comptabilitzar, amb caràcter general, per dotzenes parts de llur import pressupostat no 
abans del primer dia laborable de cada mes. Tanmateix, en el cas que el calendari 
d’execució real de les despeses finançades de l’entitat requereixi una periodificació 
diferent a l’esmentada, es poden comptabilitzar d’acord amb aquest calendari, amb 
l’informe favorable previ de la Intervenció Delegada. 

2. Els crèdits de transferències i aportacions consolidables entre els pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut, i de les entitats autònomes 
administratives s’han d’ajustar al que sigui necessari per donar compliment a les 
mesures establertes en aquesta Instrucció, realitzant els ajustos necessaris en els 
seus pressupostos, tant a l’estat d’ingressos com a l’estat de despeses. En el cas que 
el Servei Català de la Salut i les entitats autònomes administratives prevegin que els 
seus ingressos propis puguin ser inferiors als establerts en els seus respectius 
pressupostos inicials per al 2017, ho han de comunicar a la Direcció General de 
Pressupostos i l’han d’informar de les partides en què s’hagin d’aplicar retencions de 
crèdit per l’import esmentat. 

3. Pel que fa a compromisos pluriennals amb anualitat per al 2018, els expedients de 
despesa anticipada i les obligacions d’exercicis anteriors pendents d’aplicar en el 
pressupost, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha d’efectuar 
les reserves de crèdit pels imports aprovats que corresponguin, d’acord amb l’article 5 
de l’Ordre HFP/1102/2017, de 16 de novembre, sobre operacions comptables de 
tancament de l’exercici pressupostari de 2017.  

En el cas que no hi hagi crèdit o sigui insuficient per efectuar algunes de les retencions 
esmentades, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha de dur a 
terme les actuacions que consideri necessàries per completar les retencions. 

 

Sisena. Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost prorrogat 

Els crèdits de despeses del pressupost prorrogat tenen les vinculacions establertes en 
l’article 4 de la Llei 4/2017. 

 

Setena. Règim de les modificacions pressupostàries 

Les transferències de crèdit, les generacions i les ampliacions  autoritzades durant la 
pròrroga pressupostària, es regulen per allò establert en la Llei 4/2017.  
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Vuitena. Despeses afectades a ingressos finalistes i afectats 

1. La gestió de les despeses afectades a ingressos finalistes i afectats durant la 
pròrroga pressupostària, han de seguir allò establert a l’article 19 de la Llei 4/2017.  

2. La Direcció General de Pressupostos pot incorporar i adequar dins del sistema 
GECAT els codis de finançament finalista i afectat per tal d’identificar els crèdits de les 
despeses finançades amb ingressos finalistes i afectats. 

 

Novena. Operacions financeres  
 

1. Es prorroga l’autorització que conté la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2017, per a l’emissió de deute o la formalització 
d’operacions d’endeutament, en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu 
no superi l’autoritzat per la Llei esmentada. Aquests límits queden automàticament 
revisats pels imports que derivin dels programes vigents o 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 poden 
preveure noves operacions d’endeutament per l’import necessari per cobrir les 
amortitzacions previstes dins de l’exercici 2018, de manera que no s’incrementi el 
saldo viu de l’endeutament a 31 de desembre de 2017. Excepcionalment, amb 
l’autorització prèvia de l’executiu, les entitats del sector públic de la Generalitat poden 
augmentar aquesta limitació del saldo viu fins al límit autoritzat per la Llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

3. Les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o la concessió 
d’avals o algun altre tipus de garantia s’han d’autoritzar d’acord amb els termes de la 
Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica del Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques en la qual es defineix 
el principi de prudència financera de les comunitats autònomes de les operacions 
financeres que tinguin per objecte actius financers o la concessió d’avals, reavals o 
altres tipus de garanties públiques o mesures de suport extrapressupostari o la norma 
que en un futur la substitueixi. 

 

Desena. Imputació de compromisos de despesa d’exercicis anteriors i incorporació de 
romanents de crèdit. 

1. La imputació de compromisos de despesa d’exercicis anteriors s’ha d’ajustar als 
termes establerts a l’article 12 de l’Ordre HPF/1102/2017, de 16 de novembre, sobre 
operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari 2017. 

2. Els expedients d’incorporació de romanents de crèdit s’han d’ajustar als termes que 
preveu l’article 8 de l’Ordre HPF/1102/2017, de 16 de novembre, sobre operacions 
comptables de tancament de l’exercici pressupostari 2017.  

 

Onzena. Adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions 
administratives   
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Pel que fa a les adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions 
administratives  durant la pròrroga pressupostària, es mantenen els mateixos termes 
de la Disposició final 1 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 

Dotzena . Modificació d’estructures pressupostàries  

Pel que fa a les modificacions d’estructures pressupostàries durant la pròrroga 
pressupostària, es mantenen els mateixos termes de la Disposició final 2 de la Llei 
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 

 

Tretzena. Entrada en vigor 

Aquestes Instruccions entren en vigor l’1 de gener de 2018. 

Barcelona,  

 

La directora general de Pressupostos   La interventora general 

 

43513009e
Texto escrito a máquina
12 de desembre de 2017



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
PRESSUPOSTOS I ESTATS FINANCERS D'ENTITATS PARTICIPADES DE FORMA NO MAJORITÀRIA   

 
 

Àmbit: Subsector CONSORCIS  
Entitat: 8995 CTRE INT. MÈTODES NUMÈRICS ENG. (CIMNE)  
  (Imports en €) 

   Imports per Subtotals i 
Aplic.     DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 

301.0001 Venda de publicacions 40.000,00   
 CONCEPTE  301 Venda de publicacions         40.000,00  

 ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS         40.000,00  
     

311.0001 Drets de matrícula 1.658.400,00   
 CONCEPTE  311 Drets de matrícula      1.658.400,00  

319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic 1.886.700,00   
 CONCEPTE  319 Prestació d'altres serveis      1.886.700,00  

 ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS      3.545.100,00  
  CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS       3.585.100,00 

     

402.0019 Altres transferències de l'Administració de l'Estat 1.246.500,00   
 CONCEPTE  402 De l'Administració de l'Estat      1.246.500,00  

 ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL      1.246.500,00  
     

410.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat 173.106,36   
410.0021 Del Departament d'Empresa i Coneixement 447.500,00   

 CONCEPTE  410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio        620.606,36  
 ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT        620.606,36  

     

448.0001 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat 389.345,00   
 CONCEPTE  448 D'altres entitats participades pel SP Generalitat        389.345,00  

 ARTICLE 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SP, UNIV. PÚBL. I ALTRES ENS        389.345,00  
     

493.0009 Altres transferències corrents de la UE 2.724.000,00   
 CONCEPTE  493 De la Unió Europea      2.724.000,00  

 ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR      2.724.000,00  
  CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS       4.980.451,36 

     

521.0001 Altres interessos de dipòsit 144.305,00   
 CONCEPTE  521 Altres interessos de dipòsit        144.305,00  

 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT        144.305,00  
     

531.0001 Diferències positives d'operacions financeres 27.550,00   
 CONCEPTE  531 Diferències positives d'operacions financeres         27.550,00  

 ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS         27.550,00  
  CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS         171.855,00 

     

  ENTITAT 8995 CTRE INT. MÈTODES NUMÈRICS ENG. (CIMNE)       8.737.406,36 
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
PRESSUPOSTOS I ESTATS FINANCERS D'ENTITATS PARTICIPADES DE FORMA NO MAJORITÀRIA   

 
Àmbit: Subsector Consorcis  
Entitat: 8995 CTRE INT. MÈTODES NUMÈRICS ENG. (CIMNE)  
  (Imports en €) 

    Imports per Subtotals i 
Prog. Aplic.     DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals 
571 130.0001 Retribucions bàsiques 4.400.000,00   

  CONCEPTE  130 Personal laboral fix      4.400.000,00  
  ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL      4.400.000,00  
      

 160.0001 Seguretat Social 1.012.000,00   
  CONCEPTE  160 Quotes socials      1.012.000,00  

  ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS      1.012.000,00  
   CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL       5.412.000,00 
      

 200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 57.000,00   
  CONCEPTE  200 Lloguers i cànons terrenys , béns naturals, edif.i         57.000,00  
 202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 5.000,00   
  CONCEPTE  202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr.          5.000,00  

  ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS         62.000,00  
      

 210.0001 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. 40.000,00   
  CONCEPTE  210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur         40.000,00  
 212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades 15.000,00   
  CONCEPTE  212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.         15.000,00  

  ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ         55.000,00  
      

 220.0001 Material ordinari no inventariable 20.000,00   
 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.800,00   
  CONCEPTE  220 Material d'oficina         21.800,00  
 221.0001 Aigua i energia 27.000,00   
 221.0089 Altres subministraments 5.000,00   
  CONCEPTE  221 Subministraments         32.000,00  
 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 20.000,00   
 222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 30.000,00   
  CONCEPTE  222 Comunicacions         50.000,00  
 224.0001 Despeses d'assegurances 12.000,00   
  CONCEPTE  224 Despeses d'assegurances         12.000,00  
 225.0001 Tributs 2.000,00   
  CONCEPTE  225 Tributs          2.000,00  
 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 12.500,00   
 226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 180.000,00   
 226.0011 Formació del personal propi 50.000,00   
 226.0089 Altres despeses diverses 59.903,28   
  CONCEPTE  226 Despeses diverses        302.403,28  
 227.0001 Neteja i sanejament 40.000,00   
 227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques ojurídiques 1.140.000,00   
  CONCEPTE  227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.      1.180.000,00  

  ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES      1.600.203,28  
      

 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 360.000,00   
  CONCEPTE  230 Dietes, locomoció i trasllats        360.000,00  

  ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI        360.000,00  
      

 240.0001 Despeses de publicacions 30.000,00   
  CONCEPTE  240 Despeses de publicacions         30.000,00  

  ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS         30.000,00  
   CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS       2.107.203,28 
      

 310.0002 Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic 10.000,00   
  CONCEPTE  310 Interessos dels préstecs en euros         10.000,00  

  ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECS EN EUROS         10.000,00  
      

 323.0001 Diferències de canvi del deute públic en divises 40.000,00   
  CONCEPTE  323 Diferències de canvi del deute públic en divises         40.000,00  

  ARTICLE 32 DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLIC EN DIVISES         40.000,00  
      

 342.0001 Comissions i altres despeses bancàries 1.000,00   
  CONCEPTE  342 Comissions i altres despeses bancàries          1.000,00  
 349.0001 Altres despeses financeres 49.000,00   
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
PRESSUPOSTOS I ESTATS FINANCERS D'ENTITATS PARTICIPADES DE FORMA NO MAJORITÀRIA   

 
   

Àmbit: Subsector Consorcis  
Entitat: 8995 CTRE INT. MÈTODES NUMÈRICS ENG. (CIMNE)  
  (Imports en €) 

    Imports per Subtotals i 
Prog. Aplic.     DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals 

  CONCEPTE  349 Altres despeses financeres         49.000,00  
  ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES         50.000,00  
   CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES         100.000,00 
      

 640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 5.000,00   
  CONCEPTE  640 Inversions en mobiliari i estris          5.000,00  

  ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS          5.000,00  
      

 650.0001 Inversions en equips de procés de dades 30.000,00   
  CONCEPTE  650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions         30.000,00  

  ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.         30.000,00  
      

 680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques 5.000,00   
  CONCEPTE  680 Inversions en immobilitzat immaterial          5.000,00  

  ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL          5.000,00  
   CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS          40.000,00 
      

 876.0001 Aportacions de capital i altres fons propis a altres entitats participades 100.000,00   
  CONCEPTE  876 Aport. de capital i altres f.propis a al.ent.part.        100.000,00  

  ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS A ENTITATS SP        100.000,00  
   CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS         100.000,00 
      

 912.0002 Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg 
termini 978.203,08   

  CONCEPTE  912 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en euros        978.203,08  
  ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS        978.203,08  
   CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS         978.203,08 
      

   PROGRAMA 571 RECERCA I DESENVOLUPAMENT       8.737.406,36 
      

   ENTITAT 8995 CTRE INT. MÈTODES NUMÈRICS ENG. (CIMNE)       8.737.406,36 
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