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DECRET 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a 
terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris 
del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora  del dret   a   l'educació,  estableix  la  
participació  de  la comunitat educativa en la gestió i el control econòmic dels centres 
mitjançant els seus consells escolars. 
 
La  Llei  4/1988,  de  28  de  març,  defineix  l'àmbit d'aplicació  dels recursos 
econòmics que han de ser objecte de gestió, l'objecte d'aquesta gestió i les 
competències  i les  obligacions, en aquest respecte, dels òrgans de govern dels 
centres docents no universitaris, la titularitat  dels quals  correspongui  al  Departament  
d'Ensenyament  de  la Generalitat de Catalunya.  
 
Per al desplegament del marc general que  estableix  la Llei 4/1988, i de conformitat 
amb l'autorització de la seva disposició  final  1,  escau  establir el procediment per a 
l'exercici  de  l'autonomia  de  gestió  econòmica  en  els centres   docents  públics  no  
universitaris  que  permeti assolir la màxima eficàcia en  l'ús  dels  fons  públics  i 
alhora  garanteixi  el  control necessari de les actuacions derivades d'aquesta gestió. 
 
En  virtut   d'això,   a   proposta   dels   consellers d'Ensenyament  i  d'Economia  i  
Finances, i d'acord amb el Consell Executiu, 
 
Decreto: 
 
 Article 1 
 
Àmbit d'aplicació 
 
Els centres docents públics de nivell no universitari, la  titularitat  dels  quals   
correspon   al   Departament d'Ensenyament, ajustaran la seva gestió econòmica, 
excepció feta  de  la  corresponent  als  serveis  de menjadors, que tindran una 
normativa pròpia, al que disposa aquest Decret. 
 
Article 2 
 
Objecte de la gestió 
 
Seran objecte de la gestió econòmica del  centre  tots els ingressos que aquell pugui 
obtenir durant tot l'any, ja sigui   per  transferència  des  dels  pressupostos  de  la 
Generalitat,  per  transferència  des   dels   pressupostos d'altres    administracions    
públiques,    des   d'altres institucions o entitats o com a resultat de la seva  pròpia 
gestió. 
 
Article 3 
 
Pressupost del centre 
 
El  pressupost  del  centre  serà  anual  i  únic  i reflectirà  tots  els  ingressos  i  totes   
les   despeses degudament  agrupats. El projecte de pressupost inicial de  cada  any,  
elaborat  pel   secretari-administrador,   serà presentat  pel director, amb l'antelació 
suficient, per tal que sigui aprovat pel consell escolar abans del 30 de gener de l'any 
corresponent.    Durant  l'exercici  pressupostari   el   director,   si s'escau,    proposarà    



al    consell   escolar   aquelles modificacions que consideri oportunes. En finalitzar 
l'any, i en tot  cas  dintre  del  primer  quadrimestre  de  l'any següent,  el director 
sotmetrà al consell escolar, per a la seva aprovació,  la  liquidació  del  pressupost  de  
l'any anterior.    El  centre  no  podrà comprometre despeses superiors al pressupost 
vigent 
 
3.1  Despeses del centre.  
 
A efectes del pressupost i de la  gestió  econòmica  es consideraran dos blocs:  
 
a) Despeses destinades a l'ensenyament reglat i obligatori per als alumnes.  
 
b)  Despeses destinades a les activitats complementàries i extrascolars amb caràcter 
voluntari per als alumnes.  
 
3.2  Ingressos del centre. 
 
3.2.1   Els  ingressos  procedents  del  capítol  II   del pressupost   del  Departament  
d'Ensenyament,  concepte  de "despeses de funcionament", únicament es podran  
dedicar  a despeses derivades de l'ensenyament reglat i obligatori per als alumnes; és 
a dir, en els centres d'ensenyament primari per  cobrir  les  despeses de funcionament 
i en els centres d'ensenyaments  secundaris  per  cobrir  les  despeses   de 
funcionament, de manteniment i de conservació del centre.  
 
3.2.2   Els  altres  ingressos  procedents del Departament d'Ensenyament,  però  amb  
finalitat  diferent  de  la  del funcionament   de   l'ensenyament   reglat,  les  possibles 
aportacions  d'altres   departaments,   administracions   o entitats  i  les aportacions, en 
tot cas, voluntàries, dels pares o d'altres persones, com també els ingressos derivats 
de gestió pròpia per part del  centre,  hauran  de  cobrir, necessàriament,  totes les 
despeses programades i derivades de  les  activitats  complementàries  i  extrascolars   
amb caràcter  voluntari  per  als  alumnes. El centre no podrà  adquirir compromisos de 
despesa sense la confirmació prèvia de l'ingrés.    Pel que fa als ingressos, derivats  
de  gestió  pròpia, els  centres s'atindran a les prescripcions que es detallen als 
apartats següents: 
 
3.2.2.a) Els ingressos obtinguts per la venda de productes generats en l'activitat 
normal del centre i per la venda de material de mobiliari obsolet o  deteriorat  
suposaran,  en tot cas, el següent: 
 
Que  el  consell  escolar,  directament  o  mitjançant  la Comissió econòmica 
constituïda en el si del Consell, acordi els productes que poden ser objecte de venda, 
com també  el material i el mobiliari que consideri obsolet o deteriorat.  Que el 
secretari-administrador faci constar en l'inventari del  centre la circumstància de la 
declaració de material o mobiliari obsolet o deteriorat que correspongui. Que, si més 
no, els ingressos obtinguts per  la  venda  de material   i   de   mobiliari   obsolet   
siguin   aplicats directament, dins del pressupost,  a  la  seva  substitució funcional,  o  
bé  a  d'altres  despeses  de  l'ensenyament reglat.  
 
3.2.2.b)  Els  ingressos  derivats  de  la   cessió   d'ús d'instal·lacions  i  d'immobles  del  
centre  requerirà  el càlcul,  per  part  d'aquest,   dels   mòduls   de   costos 
corresponents  que  hauran  d'abonar  les  entitats  o  les persones que hagin sol·licitat 
la seva utilització,  tenint en compte el següent:  
 
En  el cas de centres docents en els quals el manteniment, la conservació, els serveis 
de llum, d'aigua  i  de  neteja vagin  a  càrrec  de  l'ajuntament,  aquest  podrà percebre 



l'import que correspongui  al  cost  dels  serveis  al  seu càrrec i acordar amb el centre 
la seva possible destinació.  Els  centres  percebran  directament l'import de la cessió 
d'ús del seu material i les seves instal·lacions.  
 
3.2.2.c) Pel que fa  a  les  aportacions  de  tercers,  la inclusió en el pressupost del 
centre i la consegüent gestió econòmica de quantitats i de rendes provinents de 
donacions o  de  llegats  fets  al  centre  per  a finalitats docents requerirà prèviament 
el següent: 
 
L'acceptació de la donació o del llegat del bé  moble  per part del conseller 
d'Ensenyament. L'acceptació de la donació o del llegat del bé immoble per part del 
conseller d'Economia i Finances.     
 
L'atorgament  i l'acceptació de donacions o de llegats, en cap cas podrà condicionar i 
limitar les competències del Consell Escolar del centre, ni interferir la prestació dels 
seus serveis.  
 
3.3  Dels romanents.     
 
Els romanents  procedents  dels  ingressos  que  recull l'article  3.2.1 s'hauran d'aplicar 
a la mateixa destinació en l'exercici següent. Tots els  romanents  que  produeixin els  
serveis i les activitats que considera l'article 3.2.2 es destinaran a l'adquisició de 
material per al  centre,  a millores  d'aquest  o  dels  seus  serveis i equipaments en 
l'exercici corrent, o s'incorporaran com  a  ingressos  del següent però no es podran 
destinar a suplir obligacions que siguin atribuïdes a l'Administració local, o a 
l'autonòmica o bé a altres entitats o persones físiques o jurídiques.  
 
3.4  Dipòsit dels fons.     
 
Els  fons  econòmics del centre, dipositats en entitats financeres, hauran de ser  
ingressats  en  un  únic  compte autoritzat  pel  director i pel secretari-administrador del 
centre. 
 
Article 4  
 
Execució del pressupost 
 
El director del centre ha d'executar  els  acords  del consell  escolar,  autoritzar  les  
despeses,  ordenar  els pagaments i  fer  les  contractacions  necessàries  per  al 
manteniment, els serveis i els subministraments d'acord amb el   pressupost  del  
centre  i  amb  les  limitacions  que assenyala l'article 1 d'aquest Decret. Queden 
explícitament excloses del seu àmbit de gestió, d'acord amb la  normativa aplicable,  
les  contractacions  de  personal  docent  i no docent i els serveis que el centre estigui 
obligat a oferir amb  els  seus  propis  mitjans,  com  també,  en  el   cas 
d'ensenyament  primari,  els  serveis  de  manteniment,  de vigilància i de conservació 
del centre que corresponguin  a l'ajuntament, d'acord amb l'article 52 del Decret 
193/1967, de  2  de  febrer,  text  refós  de  la  Llei d'Ensenyament Primari, llevat que 
aquell hagi fet transferència suficient d'ingressos al centre, per fer front a la despesa,  
d'acord amb l'article 3.2 de la Llei 4/1988, de gestió econòmica.    Correspon  al  
secretari-administrador  l'ordenació, la cura i la custòdia dels llibres i dels arxius que  
recullin tot  el  que es deriva de la gestió econòmica, com també de les  actes  de  la  
Comissió  econòmica  i  n'estendrà  les certificacions pertinents.    El  consell  escolar  
del  centre,  mitjançant  la seva Comissió  econòmica,  farà  el  seguiment   sistemàtic   
de l'execució  del pressupost, i comprovarà l'aplicació donada als recursos totals del 
centre fent-ne constar en  acta  la corresponent aprovació. 



 
Article 5 
 
Justificació de l'execució del pressupost 
 
Finalitzat l'any pressupostari el director del centre, com   a   president  del  consell  
escolar,  presentarà  al Departament d'Ensenyament, dins el primer  quadrimestre  de 
l'any  següent, la justificació dels ingressos i del compte de gestió econòmica aprovat 
pel consell escolar.    La justificació es farà per certificació  expedida  pel secretari-
administrador  del  centre,  visada pel director, fent constar l'origen dels ingressos i  
l'aplicació  donada als  recursos totals del centre, a la qual s'adjuntaran els documents  
que,  amb  aquesta  finalitat,  estableixin   el Departament d'Ensenyament i el 
d'Economia i Finances, entre els  quals  figurarà  necessàriament  l'acta  de sessió del 
consell escolar aprovadora dels comptes. Els  justificants  de  cada  despesa  (factures  
i  d'altres) els mantindrà en custòdia el director del centre durant un període mínim  de 
cinc anys.    Si  el  consell  escolar  del  centre  no  dóna la seva aprovació a l'execució 
del pressupost, s'haurà de presentar la certificació corresponent, acompanyada d'una  
còpia  del pressupost  aprovat  pel consell escolar, de la proposta de liquidació de 
pressupost i dels  justificants  de  la  seva execució. 
 
Article 6 
 
Incorporació de romanent 
 
Atès  el  caràcter  "en  ferm"  dels  fons  rebuts  del pressupost de la Generalitat de  
Catalunya  i  dels  altres recursos gestionats pels centres docents, el possible saldo de  
tresoreria  existent  a la fi de l'exercici econòmic no serà objecte de  reintegrament  i  
quedarà  en  poder  dels centres  docents. Aquest  romanent  haurà de figurar com a  
ingrés en el pressupost de l'any següent,  d'acord  amb  el que estableix l'article 3.3 
d'aquesta disposició. 
 
Disposició final 
 
Es faculta els consellers d'Ensenyament i d'Economia i Finances  perquè,  en  funció  
de  les  seves competències, executin i despleguin aquest Decret. 
 
Barcelona, 12 de setembre de 1989 
 
Jordi Pujol 
 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
Ramon Trias i Fargas 
 
Conseller d'Economia i Finances 
 
Josep Laporte i Salas 
 
Conseller d'Ensenyament 


