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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
ORDRE GRI/73/2014, de 17 de març, de modificació de l'Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la
qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels
pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d'altres entitats públiques, i es crea
l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació
economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de
Comptes.
Per l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, es va regular el procediment per a la presentació telemàtica
dels qüestionaris dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d’altres entitats
públiques, i es creà l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la
documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura
de Comptes.
Aquesta Ordre desplegà i reglamentà el procediment per dur a terme l’obligació establerta en l’article 169.4 i
193.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, pel que fa a la tramesa a la Generalitat de Catalunya dels pressupostos i liquidacions dels ens
obligats a fer-ho.
Així mateix, l’article 41.4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, preveu que els ens
locals han de retre els comptes de cada exercici directament a aquesta institució abans del 15 d’octubre de
l’any següent al tancament de l’exercici.
La tramesa de la documentació economicofinancera s’ha de realitzar per mitjans telemàtics, d’acord amb el que
determina l’article 27 de la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics; l’article 6.2 c) de la Llei catalana 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector
públic, i l’article 11.3 del Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i desenvolupament dels mitjans
electrònics a l’Administració de la Generalitat.
Actualment, s’ha implementat un nou sistema per a la presentació telemàtica d’informació pressupostària al
Departament de Governació i Relacions Institucionals i un nou procediment per a la suspensió del lliurament de
subvencions als ens locals que no hagin tramès la documentació obligatòria i, en conseqüència, és necessari
modificar determinats articles de l’Ordre GAP/539/2010 per tal d’adaptar-la al nou procediment i la normativa
vigent.
Per tot el que s’ha exposat,

Ordeno:

Article únic
Es modifiquen l’article 3, l’apartat 1 de l’article 5 i l’article 6 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, que
queden redactats de la manera següent:

“Article 3
Procediment de presentació telemàtica de pressupostos i liquidacions
La presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les liquidacions dels pressupostos, així com
altra informació economicofinancera que pugui requerir el Departament de Governació i Relacions Institucionals
dóna compliment a l’obligació que tenen els ens locals de trametre’n una còpia, segons el que estableixen els
articles 169.4 i 193.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
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reguladora de les hisendes locals. La tramesa dels esmentats documents s’ha de fer d’acord amb el
procediment següent:
1. El desglossament de la informació continguda en els estats d’ingressos i despeses dels pressupostos,
liquidacions dels pressupostos i altres dades economicofinanceres s’incorporarà anualment en els qüestionaris o
models normalitzats disponibles a l’aplicació de Tramesa d’informació pressupostaria al Departament de
Governació i Relacions Institucionals (TIPGRI) accessible mitjançant la pàgina web de l’Oficina Virtual de
Tràmits de la Generalitat de Catalunya següent www.gencat.cat/ovt/gri/9747, d’acord amb les corresponents
normes d’emplenament. Els ens locals han d’incorporar també la documentació administrativa que se sol·liciti
en aquests qüestionaris o models normalitzats dels pressupostos i de les liquidacions dels pressupostos.
2. Els ens locals podran validar les dades contingudes en els qüestionaris per comprovar la seva coherència i
modificar-les, si escau, per generar posteriorment el fitxer resum en PDF que caldrà incorporar a una tramesa
simple mitjançant l’extranet EACAT per a la seva formalització.
3. La tramesa de la informació pressupostària al Departament de Governació i Relacions Institucionals es
realitza mitjançant el Servei de Tramesa d’Informació Pressupostària al Departament de Governació i Relacions
Institucionals, apartat Tràmits/Economia, accessible mitjançant l’extranet de les administracions catalanes
EACAT (https://www.eacat.cat) i es formalitza per l’interventor/secretari interventor o la
interventora/secretaria interventora, mitjançant l’ús de signatura electrònica reconeguda emesa pel Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC) que en garanteix l’autenticitat i la integritat.
4. El registre electrònic de la Generalitat emet de manera automàtica el rebut de presentació consistent en una
còpia autenticada de l’escrit, sol·licitud o comunicació de què es tracti, incloent-hi la data i l’hora de
presentació, i el número de registre d’entrada.

Article 5
Gestió i estructura de l’Inventari
1. La gestió de l’Inventari es du a terme per la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions
Locals, que n’és la responsable.
Els apartats 2, 3 i 4 mantenen la mateixa redacció.

Article 6
Consulta, publicitat i eficàcia
1. L’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació
economicofinancera al Departament de Governació Relacions Institucionals i a la Sindicatura de Comptes ha de
ser públic i es pot consultar al web corporatiu del Departament de Governació i Relacions Institucionals
(http://www.gencat.cat/governacio/monlocal/inventari-public).
2. Als ens locals que hagin incomplert el deure de remissió tant al Departament de Governació i Relacions
Institucionals com a la Sindicatura de Comptes de la documentació legalment establerta d’acord amb el que
consta en aquest Inventari públic de control, se’ls podrà aplicar les mesures destinades a suspendre el
lliurament de subvencions o transferències a les quals tinguin dret amb càrrec als pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, sempre que no provinguin d’altres administracions. Aquesta suspensió es durà a
terme amb el bloqueig efectiu dels lliuraments, mitjançant la integració de la informació de l’Inventari al
programa de Gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya (GECAT), que es mantindrà fins que l’ens
infractor enviï la documentació pendent”.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la data de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 17 de març de 2014
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Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals

(14.079.017)
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