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Instrucció 3/2022, de modificació de la Instrucció 3/2019, de la secretària general, relativa a la 

gestió econòmica dels centres educatius públics del Departament d’Educació. 

 

El punt 4.3 de l’annex de la Instrucció 3/2019, de la secretària general, relativa a la gestió 

econòmica dels centres educatius públics del Departament d’Educació preveu el requeriment 

de doble signatura conjunta per a la disposició de fons dels comptes bancaris dels centres 

educatius. 

En atenció a la dificultat actual que tenen alguns centres per al compliment d’aquest 

requeriment, es considera necessari modificar-ne la regulació. 

En conseqüència, aprovo aquesta modificació. 

 

1. Modificació del punt 4.3 de l’annex de la Instrucció 3/2019. 

Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 4.3 de l’annex, sobre els comptes bancaris del 

centre, el qual queda redactat de la manera següent: 

"Els comptes bancaris del centre els contracta el director o directora, amb el nom i el NIF del 

centre. Entre les condicions particulars dels contractes hi ha de constar que la disposició de 

fons del compte requereix la signatura conjunta de dues persones autoritzades d'entre els 

òrgans unipersonals de direcció: el director o directora, el secretari o secretària, el cap o la 

cap d'estudis. 

En els centres en què només hi hagi director o directora, sense cap altre càrrec directiu, es 

podrà autoritzar una segona persona d'entre el personal educatiu del centre o dels serveis 

territorials d'educació. En aquests casos no es requerirà signatura conjunta de dues persones 

autoritzades. En aquest supòsit, i amb caràcter general, la disposició de fons la farà el director 

o la directora. L’acreditació d’aquesta excepció davant de les entitats bancàries o qualsevol 

altre tercer, es farà mitjançant un escrit de la direcció del servei territorial corresponent o de la 

Direcció General de Centres Públics on consti que es tracta d’un centre sense altres càrrecs 

directius, quina és la persona que farà la disposició habitual dels fons del compte corrent i 

quina o quines altres persones han de constar com a autoritzades per a la disposició de fons 

amb la indicació de quin lloc de treball ocupen.” 

 

2. Vigència i efectes 

Aquesta modificació entra en vigor en el moment de la seva signatura. 

 

 

Secretària general 
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