
 

   

 
Prorrogació dels Pressupostos de la 
Generalitat i del decret Llei 3/2010. 

 

Escrits a les noves conselleries de Territori i 
Sostenibilitat i Economia i Coneixement. 

 
 

Com ja sabeu el 31 de desembre de 2010 finalitzava el Decret Llei 3/2010, 
però després del procés d’eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 28 de 
novembre ha estat impossible presentar un nou projecte de llei pressupostari. A 
partir de l'1 de gener de 2011 han quedat prorrogats els crèdits inicials per a 
despeses dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2010, aprovats per la Llei 
25/2009. Aquesta prorrogació s’ha realitzat mitjançant 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, que 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. 
Amb aquest nou escenari el dilluns 11.01.2011 el Govern ha aprovat els criteris 
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2011 on, 
com a eix principal, ha aprovat un Decret que consolida per al període de pròrroga 
les mesures de contenció de la despesa pública aprovades a mitjans de l’any passat. 
L’article 2 d’aquest Decret diu que els crèdits prorrogats van experimentar una 
retenció per un import equivalent al resultat d’aplicar les mesures de contenció de la 
despesa pública, degudament anualitzades, del pressupost 2010 d’acord amb els 
criteris continguts al Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de 
contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic i als 
acords d’1 de juny de 2010 que varen complementar aquestes mesures. 
 
 Paral·lelament a aquests Acords de Govern, el nostre secretari de negociació 
col·lectiva del Semaf a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ha presentat dos 
escrits sobre aquest tema als Consellers de Territori i Sostenibilitat, i d’Economia i 
Coneixement, els Honorables Sr. Lluís Recoder i Miralles, i Sr. Andreu Mas-Colell, 
que us adjuntem amb aquest comunicat. 
 
 
 
Comissió Executiva del SEMAF a FGC. 


