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I. Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT
8035 CORRECCIÓ d’errada de la Llei 50/2002, de

26 de desembre, de fundacions. («BOE» 92,
de 17-4-2003.)

Havent observat una errada a la Llei 50/2002, de 26
de desembre, de fundacions, publicada en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» número 310, del dia 27 de desembre
de 2002, i en el suplement en català número 3, de 21
de gener de 2003, es procedeix a fer-ne la rectificació
oportuna referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 587, primera columna, on diu: «Disposició
addicional setena. Fundacions vinculades als partits polí-
tics (nova).», ha de dir: «Disposició addicional setena.
Fundacions vinculades als partits polítics».

GENERALITAT DE CATALUNYA
8036 LLEI 3/2003, de 28 de març, d’autoritzacions

financeres per a l’ampliació de la Fira de Bar-
celona i per finançar l’aportació dels regants
al canal Segarra-Garrigues. («BOE» 92,
de 17-4-2003.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, promulgo la següent Llei 3/2003, de 28
de març, d’autoritzacions financeres per a l’ampliació
de la Fira de Barcelona i per finançar l’aportació dels
regants al canal Segarra-Garrigues.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 14 de febrer de 2003 es va signar el conveni de
co�aboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajun-
tament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Barcelona per a finançar l’ampliació
de la Fira de Barcelona. En aquest conveni s’estableixen
les diverses aportacions econòmiques, i els avals i les
línies de crèdit necessaris per a finançar la inversió dels
propers cinc anys, amb l’objectiu de fer viable l’ampliació
de la Fira de Barcelona.

El Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya; el Decret legislatiu 4/2002, del 24 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Institut
Català de Finances, i la Llei 4/1984, del 24 de febrer,
de l’Institut Català del Crèdit Agrari, contenen els prin-
cipis que, des de la perspectiva pressupostària, han d’o-
rientar l’actuació dels dits instituts. En concret s’han de
garantir, mitjançant les mesures adequades, els equilibris
patrimonials respectius.

Els articles 34.4.a, 35.8 i 35.11 de la Llei 30/2002,
del 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2003, estableixen les autoritzacions
per a la prestació d’avals i per a les operacions d’en-
deutament dels dits ens. No obstant això, la necessitat
d’assumir determinades inversions que, per llur cost ele-
vat i llur transcendència per a l’economia catalana, no
es poden encabir dins les dites autoritzacions justifica
l’aprovació d’aquesta Llei, que facilita el finançament de
les obres d’ampliació del recinte firal de Gran Via, de
Barcelona, acordades en el dit conveni, i fa viable l’a-
portació dels regants a la infraestructura de les xarxes
primària i secundària del canal Segarra-Garrigues.

Aquesta Llei es divideix en dos capítols i una dis-
posició final. Cadascun dels capítols estableix, respecte
a les actuacions a finançar, les autoritzacions correspo-
nents per a la prestació d’avals i la formalització de prés-
tecs per a l’execució de les obres d’interès social damunt
dites, i també l’ampliació de les autoritzacions d’avals
i endeutaments a favor dels dits ens, que, en aquest
cas, estableix, amb caràcter general i no nominatiu, la
Llei 30/2002.

CAPÍTOL I

Autoritzacions relatives al finançament
de l’ampliació de la Fira de Barcelona

Article 1.

S’autoritza l’Institut Català de Finances per a portar
a terme les actuacions següents:

a) Avalar, per compte de la Generalitat, les opera-
cions de crèdit que formalitzi la societat Fira 2000, SA,
destinades a les obres d’ampliació del recinte firal de
Gran Via, de Barcelona, fins a un import de 200 milions
d’euros i al llarg del període d’execució d’aquestes. Les
condicions de les operacions avalades han d’ésser apro-
vades per la Generalitat abans de la formalització dels
préstecs.

b) Concedir préstecs destinats a inversions, tot sol
o sindicat amb altres entitats, a la societat Fira 2000, SA,
fins a un import de 65 milions d’euros.


