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RESOLUCIÓ DE TRANSFERÈNCIA AL CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU PER 
A  DESPESES DE CAPITAL   
 
  
La 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 pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018, 
estableix la pròrroga dels crèdits inicials de les despeses i la seva adequació a l’organització 
administrativa vigent.  
 
La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 
inclou en la secció de Cultura la partida CU12 D/748002500/4450/0000 de transferències de 
capital al Consorci del Gran Teatre del Liceu per import de 457.271,22 euros. 
 
Atesa la proposta de 3 d’abril de 2018 del Director de Serveis del Departament de Cultura. 
 
D’acord amb les Instruccions sobre transferències, subvencions i aportacions de capital a 
entitats públiques i privades de  8 de novembre de 2016 de la Interventora general, que 
estableixen els criteris per a la tramitació de transferències a entitats dependents d’altres 
administracions públiques. 
 
Atesa la Resolució de 19 de setembre de 2001, de delegació de competències del conseller de 
Cultura en diversos òrgans del Departament, que en el seu punt 1 apartat b) estableix la 
delegació en la persona titular de la Secretària General del Departament de Cultura 
l’autorització, disposició i liquidació dels crèdits, amb un import comprès entre 150.000,01 euros 
i 600.000 euros. 
 
Atesos els articles 87.2 i 88.3 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya; 
 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Fer efectiva una transferència al Consorci del Gran Teatre del Liceu per un import 
de 400.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària  CU12 D/748002500/4450/0000  
del pressupost vigent, per a fer front a les despeses de capital de l’entitat. 
 
SEGON.- Que s’estableixi que:  
 

a) el pagament de l’aportació es tramitarà per trimestres avançats. 
 

b) la quantitat que es transfereix es podrà incrementar en el supòsit que el Parlament de 
Catalunya aprovi en els pressupostos de la Generalitat per al 2018 un import superior 
en la partida nominativa a favor de l’entitat, o que durant l’exercici s’incrementi la seva 
dotació pressupostària segons les necessitats de finançament de l’entitat. 
 

c) la quantitat que es transfereix es podrà minorar  d’acord amb les instruccions que 
estableixi el Govern de la Generalitat de Catalunya i la normativa pressupostària vigent, 
així com en el supòsit que s’hagi produït un excés de finançament en l’aportació de 
l’exercici anterior.  
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d) el Consorci del Gran Teatre del Liceu haurà d’atendre tots els requeriments d’informació 

que li siguin formulats pel Departament de Cultura, la Intervenció General de la 
Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents 

 
TERCER.- El Consorci del Gran Teatre del Liceu aplicarà els fons percebuts d’acord amb el 
que estableixin els seus pressupostos anuals i els seus estatuts. Justificarà l’aplicació dels fons 
mitjançant els comptes anuals auditats, si escau, i la liquidació del pressupost de l’entitat, un 
cop aprovats per l’òrgan de govern. Si la informació que conté la memòria dels comptes anuals 
es considera insuficient per verificar l’aplicació dels fons es podrà requerir a l’entitat l’aportació 
d’una memòria complementària o un balanç del pla d’activitats. 
 
QUART.- Establir que, d’acord amb l’article 88.3 de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aquesta transferència es regirà pel mateix règim econòmic i financer que el de les subvencions, 
en tot allò que no derivi del caràcter finalista d’aquestes. 
 
CINQUÈ.- Notificar la resolució a l’entitat interessada. 
 
Barcelona, 
 
 
 
 
 
Maria Dolors Portús Vinyeta 
Secretària general 
 

 


