102/189

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7340 - 30.3.2017
CVE-DOGC-A-17087106-2017

»4. Les entitats classificades com a Administració pública de la Generalitat segons el sistema europeu de
comptes que prevegin formalitzar contractes de creació i explotació d'infraestructures per mitjà d'associacions
publicoprivades, d'acord amb la regulació establerta pel sistema europeu de comptes, han de remetre la
proposta de licitació a la Intervenció General, en els terminis i amb la informació que aquest centre directiu
estableixi per reglament, per a analitzar l'impacte potencial en la capacitat o necessitat de finançament segons
el tractament que estableix la comptabilitat nacional i per a avaluar-ne la sostenibilitat financera, prèviament a
l'inici de la licitació.
»El Govern de la Generalitat, a proposta de la Intervenció General, ha d'aprovar la modalitat de control a què
s'han de sotmetre aquestes operacions. En operacions d'aquesta naturalesa superiors als deu milions d'euros,
la Intervenció General ha de donar compte a la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament, amb una
periodicitat semestral, del resultat del control exercit.»
4. Es modifiquen els articles 80, 81 i 82 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que resten
redactats de la manera següent:
«Article 80
»1. El Compte general de la Generalitat ha de subministrar informació sobre l'execució i la liquidació dels
pressupostos i sobre la situació econòmica, financera i patrimonial del sector públic de la Generalitat.
»2. Formen part del Compte general:
»a) El compte de l'Administració de la Generalitat.
»b) Els comptes de les entitats del sector públic participades de manera majoritària, directament o
indirectament, per la Generalitat i les entitats independents creades amb règim singular i que es relacionen
amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els pressupostos de les quals s'aprovin per mitjà de la llei
de pressupostos de la Generalitat.
»c) Els comptes de les entitats públiques adscrites a l'Administració de la Generalitat.
»Article 81
»1. Mitjançant una ordre de la persona titular del departament competent en matèria de finances i a proposta
de la Intervenció General s'han de determinar l'estructura i el contingut del Compte general i les normes de
consolidació dels comptes.
»2. Les entitats del sector públic subjectes a fiscalització prèvia han de presentar a la Intervenció General els
comptes anuals aprovats abans del 31 de març de l'any posterior al de tancament.
»La resta d'entitats del sector públic de la Generalitat han de formular els seus comptes anuals d'acord amb els
principis comptables que els són aplicables i s'han de comunicar a la Intervenció General i posar a disposició
dels responsables de l'auditoria abans del 31 de març de l'any posterior.
»3. Les entitats del sector públic de la Generalitat, les entitats adscrites a la Generalitat, les universitats
públiques finançades per la Generalitat, les fundacions i els consorcis en què participa majoritàriament o
minoritàriament han de trametre els comptes anuals degudament aprovats per l'òrgan corresponent amb
l'informe d'auditoria a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes abans del 30 de juny de l'any
posterior. També han de trametre la mateixa documentació referida a les empreses i altres entitats en què
participen.
»4. Correspon de confeccionar el Compte general a la Intervenció General, que l'ha de presentar a la
Sindicatura de Comptes abans del 31 de juliol.
»Article 82
»El Compte general de la Generalitat es forma amb els comptes que els diferents comptedants remetin a la
Intervenció General. La manca de remissió de comptes no obsta perquè la Intervenció General no pugui formar
el Compte general amb els comptes rebuts.»
5. S'afegeix un apartat, el 5, a l'article 87 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, amb el
text següent:
«5. Les aportacions dineràries de la Generalitat a les universitats públiques destinades al finançament global de
llur activitat es consideren transferències.»
6. Es modifica l'apartat 1 de l'article 88 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que resta
redactat de la manera següent:
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