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BASES D' EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
TÍTOL I - NORME S GENERALS I DE MODI FICACIONS DE CRÈ DITS

CAPÍTOL I - NO RMES GE NERALS
Articl e 1 - Àmbit Temporal
L’ap rov aci ó, gestió i liquidació del Pressupost caldrà que s 'ajusti a l es
disposicion s legals s egüents:



Ord re EHA/356 5/2008, de 3 de desem bre, per l a qual s’apro và
l’estructu ra d els p ressupostos de les ent itats locals, (BOE núm. 297, d e
10 de des embre d e 2 008)



Ord re HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es m odifica
l’ant erio r Ordre 35 6 5/2008 (BOE núm . 67, de 19 de març de 2014)



Articl es 162 a 193 del RDL 2/2004, de 5 de m arç, pel qual
s’aprov à el Tex t refós de l a Ll ei regul adora de l es his endes l ocals.



Reial Decret 500/1 990, de 20 d'abril.



Ord re HAP/17 81/2013, de 20 de s etembre, per l a qual s’aprovà l a
In stru cci ó d el mod el norm al de com ptabi litat local (BOE núm . 237, de 3 10-201 3).



RD 1463/ 2007, de 2 de novembre, pel qual s ’aprovà el regl ament
de des envol upam ent de la Ll ei 18/2001, de 12 de des embre, d’Estabilitat
Pressup ostària, en l a s eva apl i caci ó a l es ent i t at s l ocal s –en t ot al l ò q u e
n o es t robi dero gat -



Apart at 5 de l ’anne x 2 de l ’Ord re EC F / 138/ 2007, de 27 d ’ ab ri l ,
s o b re pro c edi m en t s en m at èri a de t ut el a fi nanc era d el s ens l ocal s ,
d ’acord am b el red act at donat p er l a R es ol uci ó EC F/ 1769/ 2009, de 1 0
d e j un y, D OGC núm . 540 9, de 29 de j un y de 2009 ).



Ll ei Or gàni c a 2/ 201 2, de 27 d ’abri l , d ’ Es t abi l i t at P res s upos t àri a i
S o s t eni bi l i t at Fi nancera.



Ordre HAP / 2105/ 2012, d’1 d’oct ubr e, p er l a qual es des env ol u p en
l es obl i gaci ons d e s ubm i ni s t ram ent d’i nform aci ó p revi s t es en l a Ll ei
Or gàni ca 2/ 2012.
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Ll ei Orgàni ca 9/2013, de 20 de desembre, de cont rol del deut e
comerci al en el s ector públi c (BOE núm. 305, de 21 de desembre d e
2013)



Disposició fi nal pri mera del RDL 2/ 2014, de 21 de febrer, de
modificació d el tex t refós de la Ll ei regul adora de les his endes locals,
apro vat p el RDL 2/2004, de 5 de març, en el sentit d’afegi r una
Disposició addicio nal s etzena “ Inversió financeram ent sosteni ble”,
mitjançant la qu al s’especi fiquen els requisits que ha complir dit a
inversi ó a l ’ho ra d’aplicar el destí del s uperàvit press upostari .



Nota in form ativa d el M INHAP, de data 4 de jun y de 2013, sobre
l’apli cació d e l’article 3 2 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’est abilitat
press upostària i sost enibilitat financera.



Nota in form ativ a de la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor, de la Generalit at de C atalun ya, de dat a 14 d e
gener d e 2 014, s obre el règim de tut ela financera dels ens locals per a
l’ex ercici de 2 014.



Nota in form ativ a de la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor, de la Generalit at de C atalun ya, de dat a 14 d e
feb rer d e 20 14, s obre tutel a financera dels ens locals en m atèria
d’est abilitat pressup ostàri a i sost enibilit at financera.



Ll ei 15/2014, d e 16 de setembre, de racionalització del Sector
Públic i alt res mesu res d e reforma administrtiva.



Ll ei 3/2004 , de 2 9 de des embre, modi ficada per l a Ll ei 15/2010, de
5 de juliol, sobre l ’establim ent de m esures de lluita contra la morositat
en les op eracion s co mercials.



RD 635/2014 , de 25 de juliol, pel qual es des envol upa la
metodolo gi a d e càlcul del període mi g de pagam ent a proveïdors de l es
Administracio ns Públiques i les condi ci ons i el procediment de ret en ció
de recu rsos dels règi ms de finançam ent, previst os en la LO 2/2012, de 27
de d ’ab ril, d ’Estabil itat Pres supost àri a i Sostenibilitat Financera.



Ll ei 25/2 013, de 27 de desembre, d’impuls de l a factura
electròni ca i creaci ó del regist re com ptable de factures en el S ecto r
Públic; Ordre HAP/492/2014 i R esoluci ó de 10 d’octubre de 2014, de la
Secretaria d ’Est at d’Administracions Públiques i de l a Secretari a d’Est at
de Press upostos i Desp eses , per la qual s’establ eixen les condici ons
tècniq ues norm alit zades del punt general d’entrada de factures
electròni ques .
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I aq uest es
el Pressupost.

Bases d’Execució que tindran la m ateixa vi gència qu e

Si dit Pressupost s’h agués de prorrogar, aquestes Bas es regiran, així mateix , en
el períod e d e pròrro ga.
Arti cle 2 - Àmbi t funcional
Les p res ents Bas es s 'apli caran am b caràcter general a l’execució
Pressup ost del Cons orci S erv ei de Recaptació C erdan ya - Ripollès.

del

Arti cle 3 – Ins tru ments i p rocedi ments necessaris per adequar les
polítiques de d espesa a l’apli cació d’es tabilitat pressupostària.
De con formit at amb allò qu e dispos a l ’article 2 de l a Llei Orgànica 2/2012, d e
27 d’ab ril, d’Estabi litat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (BOE núm.
103, de 30 d’abril de 2012) amb les modificacions introduïdes per la Llei
Orgànica 9/2013 , de 20 de d esembre, de cont rol del deut e com ercial en el
secto r públi c, aquest Consorci ajust arà tota l a seva polí tica de despes a al
compliment estri cte de les ex i gènci es del principi d’est abilitat pressupostària a
què es refereix en el s arti cles 3 i 11 de l a LO 2/2012; per la qual cosa, tots el s
òrgans gesto rs o ex ecutors d’aquest Consorci quan proposin despeses n o
contem plad es en el Pressupost inici al ment aprovat, j a sigui en matèria d e
disposicion s legals i reglam entàries , en la s eva fase d’el aboració i aprovació,
en els actes admi nistratius , en els contractes i ens els convenis de
col·l aboració, i en qualsevol altra actuació que es pretengui realitzar i qu e
afecti a les des pes es o in gressos públics pres ents o futurs, hauran d’em etre un
inform e en el q ual es valori les s eves repercussions i efect es , i en el qual qu edi
acredit at qu e es su pedita de forma est ricta al complim ent de l es exi gèn cies
dels p rincipis d’estabilitat pressupostàri a i sost enibilitat financera.
Els subjectes ass en yalats en l’arti cle 2 d’aquest es Bas es d’Execució vind ran
obligats a complir el s prin cipis que es troben defi nits en els articl es 3 a 9 de l a
Ll ei Orgànica 2/20 1 2, i qu e són:
1. Princi pi d’est abili tat pressup ostària:
L’el abo ració, apro vació i ex ecució del Pressupost i demés act uacions qu e
afectin a les d espeses o ingress os es realitzarà en un marc d’est abilitat
press upostària, coherent amb l a normativa europea.
S’entendrà p er est abilitat pressupostàri a la situació d’equilibri o superàvit
estru ctural.
2. Princi pi de sosten ibilitat fin ancera:
S’entendrà per sost enibilitat financera l a capacitat per a finançar compromisos
de d esp esa presents i futu rs dins dels lí mits de dèficit i deute públi c, conform e
amb allò qu e est abl eix la Ll ei Orgànica 2/2012 i la norm ativa europea.
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3. Princi pi de pluri anualitat:
L’el abo ració d el Pressupost s ’enquadrarà en un m arc pressupostari a mi g
termini, compatibl e amb el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i
ex ecu ció dels Pressu postos, d e conformit at amb la norm ativa europea.
4. Princi pi de transp arènci a:
La com ptabilit at, aix í com el Press upost i Liquidació han de cont enir
inform ació su fici ent i adequada que permeti veri ficar la sit uació financera, el
compliment d els o bjectius d ’est abilit at pres supost àri a i de sostenibilit at
finan cera, i resp ectar els requ eriments acordats en l a norm at iva europea sob re
aquesta m atèria.
5. Princi pi d’efi cièn cia en l ’assi gnació i utilització dels recursos públics:
Les polítiqu es de d espes a caldrà enquadrar-les en un marc de pl anifi cació
plurian ual i d e pro g ram ació i de pressupost, at enent a la si tuació econòmica,
als objectius de polí tica econòmi ca i al compliment dels pri ncipis d’estabilit at
press upostària i sost enibilitat financera.
La gestió d els recu rsos pú blics est arà orient ada per l ’eficàci a, l’efici ènci a,
l’economi a i la quali tat.
6.Principi de respon sabilitat:
Quan al gu n del s sub ject es anomenats a l ’arti cle 2 d’aquest es Bases incom pleix i
les obli gacio ns im posad es p er l a Ll ei Orgànica 2/2012, i/o
provoqui o
contrib ueix i a prod u ir l’incom pliment dels compromis os assumits per Espan ya
d’acord amb la normativa eu ropea, ass umirà en l a part que li si gui imputabl e
les respons abilit ats que resultin de t al incompliment .
7. Princi pi de llei altat instituci onal:
Els subj ect es ano menats a l ’articl e 2 d’aquestes Bas es adequaran llurs
actu acio ns al prin ci pi definit en l’arti cl e 9 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’ab ril, d ’Est abilitat Pressu postària i Sos tenibilitat Financera.
Arti cle 4 - Del Pres supost General
1. El Pressup ost General p er l ’exercici actual és el que es detall a tot s eguit:

ENTITAT
CONSORCI
TOTAL

ESTAT
ESTAT INGRESSOS
DESPESES
907.700, 00
907.700,00
907.700, 00
907.700,00

RECURSOS
CORRENTS
907.700,00
907.700,00
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Arti cle 5 - No rmes que regulen els procedi ments ad ministratius a segui r en
la ges tió co mptable
D’aco rd amb allò qu e fix a l a R egla 8ena de l ’Ordre HAP/1781/2013, de 20 d e
setemb re, per l a qu al s’aprov à l a Instrucció del model normal de compt abilitat
local (BOE núm. 23 7, de 03-10-2013) i a propost a de l a In tervenci ó d’aqu est
Consorci, en els casos en qu è així ho estipula l’ass en yal ada Ordre, es fix en
dins d’aquest es Bases d’Ex ecució del Pressupost les di ferents normes qu e
regul en els pro cedi ments admi nistratius a seguir en la gestió compt able d e
l’entit at lo cal, p er t al d e garanti r l’adequat regist re en el sis tema d’inform aci ó
comptable d e totes l es operacions, en l’oportú ordre cronològic i amb la men or
demora pos sible.
També s ’est ableix in els criteris que seguirà aquest Consorci en l’aplicació del
marc con cept ual d e la compt abilitat pública i de les norm es de reconeixement
i valo ració recollits en el Pl a General de Compt abilitat Pública –en endavant
PGCP- adaptat a l ’Administració local, que tot s eguit es detal len:



CRITERIS A SEGUI R EN APLICACIÓ
CONCE PT UAL DE LA COMPT ABILIT AT PÚBLICA.

DEL

MARC

1r. I matg e fidel del s co mp tes anuals.
Els compt es anu als han de s ubministrar informació útil per a l a pres a d e
decisio ns econ òmiq ues i constitui r un mitjà per a l a rendi ció de comptes d e
l’entit at pels recurs os qu e li h an est at confi ats. En cons eqüènci a s ’hauran de
red act ar amb cl ared at i mo strar l a im at ge fidel del patrimoni, de la situació
finan cera, del result at pat rimonial, i de l’execució del pres supost de l’entit at
comptable.
Els compt es anu als comprenen els docum ents s egüents que formen una unitat:








El bal anç.
El compt e d e result at eco nòmic – pat rim onial.
L’est at d e canvis en el pat rimoni net.
L’est at d e liquid aci ó del press upost.
L’est at d e fl ux os d’efectiu.
La mem òri a

Quant a l es norm es d’el abo ració dels comptes anuals s’estarà amb allò que es
disposa en l a tercera part de l ’annex al P GCP adaptat a l’Administració Local .
En la compt abilització de les operacions, s’atendrà a la seva realit at econòmica
i no solam ent a la seva form a jurídi ca.

7

Quan es consid eri q ue el complim ent dels requisits de la informació i princi pis
i criteris compt ables inclosos en el PGCP adaptat a l’Adm inistració Local n o
sigui s ufi cient p er a mostrar la imat ge fidel, es s ubministrarà en l a memòria l a
inform ació compl em entària precis a per obtenir aquest obj ectiu.
En aqu ells casos ex cep cion als en els que dit com pliment fos incompt able amb
la imat ge fid el q ue han d e proporcionar els compt es anuals, es consid erà
improced ent dit a ap licació. En aquests supòsits, en l a memòria es motiv arà
sufici entment aquest a ci rcumstància, i s ’explicarà l a s eva repercussió sobre el
patrimoni , la sit uaci ó financera i els res ultats de l’entitat.
2n. Requisits de la i nformació a inclou re en els comptes an uals.
La info rmació incl o sa en el s compt es anuals ha de compl ir els requisits o
característiqu es segü ents:
a)
b)
c)
d)

Claredat.
Rellev ànci a.
Fiabilit at.
Comparable

3r. Principis co mp tables.
Es tindran en compt e els prin cipis comptables establ erts en la primera part de
l’Ann ex al Pla Gen eral d e Comptabilitat Públi ca (PGCP) adaptat a
l’Administ ració Lo cal, i qu e s ’anomenen tot seguit:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Gestió continu ad a.
Acredit ament.
Unifo rmitat.
Prudèn cia.
No com pens ació.
Im port ànci a rel ativa.

De conformitat am b el principi “d’i mportància relativa”, les despes es i
ingres sos antici pats i les desp es es i ingressos diferits, llevat que provoquessin
una distorsió impo rtant d e la imat ge fidel del patrimoni, de l a situació
finan cera, de l’ex ecució del pressupost i dels result ats, no es tindran en
consid eració i p er tant no s’aplicarà, en aquests casos, el “principi
d’acreditam ent ”.
Tampo c s’aplicaran, si no provoquen una distorsió important de l a imat ge
fidel d el pat rimoni, de la situ ació financera, de l ’execució del pressupost i dels
result ats les “p rovi sions co rrectores de valor, ll evat de l es provisi ons per
insolvènci es, ni l es provisions per a ris cs i despes es”.

4t. Principis co mp tables de ca ràcter “pressupostari”:
a) Principi d’i mpu taci ó pressupos tàri a.
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La imp utació d e l es operacions que s ’hagin d’apli car als pressupost os d e
desp eses i in gressos s’hau ran d’efectuar d’acord amb els crit eris s egüents:
Les des pes es i in gressos p res supost ari s s’imputaran d’acord amb la s ev a
naturales a econòmi ca i, en el cas de l es despeses, a més , d’acord amb l a
finalit at que amb elles es p ret engui aconsegui r. Les despeses i ingressos
press upostaris es cl assificaran, en el seu cas, atenen a l’òrgan encarregat de l a
seva gestió .
Les obli gacions p ressupost àri es derivades d’adquisicions , obres, s erveis,
prest acio ns o d esp eses en gen eral s ’im putaran al Pressupost de l’exercici en
què aquest es es realitzin i amb càrrec als respectius crèdits; els drets
s’imputaran al P ress upost de l’exerci ci en què es reconeguin o liquidin.
b) Principi de d esafectació.
Amb caràct er general, els in gress os de caràct er pressupost ari es destinaran a
finan çar la tot alitat de les despes es de dita naturales a, s ense que existeix i
rel ació di recta ent re uns i altres. En el supòsit de què det erminades desp es es
press upostàries es finan cin am b ingressos pressupost aris específi cs a ells
afect ats, el sist ema comptabl e refl ecti rà aquesta circumst ància i perm etrà el
seu s eguiment.
5è. Elemen ts dels co mptes anuals.
Els elem ents dels comptes anuals relacionats amb el patri moni i la situació
finan cera de l’entitat, que es regist ren en el balanç són:
a) Actius.
b) Passius.
c) Patrimoni Net.
Els el ements relacio nats amb la mesura del result at econòmi c – patrimonial i
altres ajustos en el patrimoni n et, que es refl ect eixen en el compte del result at
econ òmic – pat rimo nial o en l’est at de canvis en el pat rimoni net són:
a) In gressos.
b) Desp eses .
Els elements rel acio nats amb l’execució del Pressupost que es reflecteixen en
l’est at de liquid ació del pressu post són:
a) Desp eses pressup ost àri es.
b) In gressos pressupost aris.
Els el ements rel acio nats amb m oviments de tresoreri a que tenen el s eu lluïmen t
en l’estat de flux os d’efectiu són:
a) Cobram ents.
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b) Pagam ents.

6è. Criteris de registre o recon eixement comp table d els elemen ts dels
co mptes anuals.
Seran els qu e v énen fix ats en el punt 5è de l a primera part de l’annex al PGCP
adapt at a l’Administ ració Lo cal .

7è. Criteris de v alo ració .
La v aloració és el p rocés p el qual s ’ass igna un valor monet ari a cada un dels
elem ents int egrants de l es compt es anuals, d’acord amb all ò que dispos en les
normes de valo ració rel atives a cadas cun d’ells, incloses en la part s egona d el
PGCP per a l ’Admin istració Lo cal .
Si ex isteix un d esenvolupam ent de crit eris de val oració en al guna norm a d e
reconeix em ent i v alo ració p arti cular caldrà estar-hi amb allò que di gui.
A tal efecte, es tind ran en compt e les definicions que es donen en el punt 6è de
la prim era p art de l ’annex al PGCP adaptat a l ’Admi nistraci ó Local, pel qu e fa
a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Preu d ’adquisici ó.
Cost de p rodu cci ó.
Valo r raon able.
Valo r realitzabl e n et .
Valo r en ús.
Costos de vend a.
Im port recup erabl e
Valo r actu al d’u n actiu o d’un passiu.
Cost amortitzat d’un actiu o passiu financer.
Costos de t ransacció atribuï bles a un acti u o passiu financer.
Valor com ptabl e.
Valor residu al d’un actiu.



NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ

Les no rmes d e recon eix ement i valoració desenvolupen els pri ncipi s
comptables i alt res disposicion s contingudes en la primera part de l’annex al
PGCP ad aptat a l’Administració Local, i inclouen criteris i regl es aplicabl es a
les diferents transaccions o fets econòmics, així com a diferents elem ents
patrimoni als.
A tal efect e, es tind ran en compt e les defini cions que es donen en la s egon a
part d e l ’an nex al P GCP ad aptat a l’Administració Local , pel que fa a:
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a) Imm obilitzat mat eri al.
b) Casos p arti culars d’immobilitzat materi al: infraestructures,
comun als i p atrimon i històric.
c) Patrimoni pú blic d el sòl.
d) In versions imm obili àri es.
e) Imm obilitzat intan gi ble.
f) Arrend ament s i alt res operacions de natural esa simil ar.
g) Actius en estat de venda.
h) Actius financers.
i) Passius fin an cers.
j) Cobertu res com ptabl es.
k) Ex istències.
l) Actius const ruïts o adquirits per a altres entitats.
m) Moned a estran gera.
n) IVA.
o) In gressos amb cont raprestació.
p) In gressos sens e cont rap rest aci ó.
q) Provisions, acti us i passius incerts.
r) Tran sferènci es i su b venci ons.
s) Adscripcio ns i altres cessi ons gratuït es d’ús de béns i drets.
t) Activitat s co njuntes .
u) Canvis en criteris i estimacions compt ables i errors
v) Fets posterio rs al tancam ent de l’exercici.

•

Model de revalo rització
l’i mmobilitza t.

p er

a

la

valoració

pos terior

béns

de

Quan les circumst àn cies del m ercat impl iquin uns increm ents substancial s en el
preu , que p rovoqui n que el v alor com ptable d’un el ement de l’immobilitzat
materi al si gui po c s igni ficatiu respecto al seu valor real, el valor dels actius
afect ats p er aq uest a circumst ànci a s ’ex press arà en la com ptabilitat d’aqu est
Consorci, si es dón a els cas, pel seu valor raonable en el moment d e la
rev alorització, m en ys l’amo rtització acumulada practi cada posteri orm ent i la
correcció v alorativa acumul ad a pel deteri oram ent que hagi sofert l’elem ent des
de la dat a d e la revalorització fins a l a data dels compt es anuals.

•

Amortitza ció.

L’amo rtitzaci ó és l a dist ribuci ó sist em àtica de l a depreciació d’un actiu al
llarg d e l a s eva vi da útil. Es determi na realitzant, en cada m oment, un a
distribuci ó d e la bas e amo rtitzabl e del bé ent re la vi da útil que rest a, segons el
mètode d ’amo rtització utilitzat. La base amortitzabl e serà i gual al val or
comptable del bé en cada moment restant-li en el seu cas el valor residual qu e
po gués teni r.
Per det ermin ar l a v ida útil de l’immobilitzat, caldrà t enir en compt e, entre
altres, els m otius que s’ass en yalen en l’apart at 1r.7 de les norm es de
reconeix em ent i val oració q ue fi guren en l a s egona part de l’annex al PGCP
adapt at a l’Administ ració Lo cal .
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Les quot es d ’amo rtit zació es det erminaran amb caràcter general pel mètode d e
quota lin eal . Per a la d eterminació del núm ero d’an ys que falt en fins a
l’acab ament de l a vi da útil de l ’el ement a amortitzar, que cal tenir en compt e a
l’hora d e di vidir la base de l’amortització net a, es farà servir la taul a general
annex a al Reglam ent de l’ Impost de Soci etats (R IS).

•

Deteriora men t del valor d els crèdi ts “Provisions p er insol vènci es”

L’articl e segon d e la Ll ei 27/2013, de 27 de des embre, de racionalització i
sostenibilit at de l’Administració Local, en endavant LRSA L, (BOE núm. 312
de 30 de des emb re de 2013), modifica el Text refós de la Ll ei reguladora de
les his endes locals, apro vat p el RD L 2/2004, de 5 de m arç.
La mo dificació cons isteix en in cloure un nou arti cle 193.bis mitjançant el qu al
es regul a l’o bli gaci ó que t en en les enti tats locals d’inform ar al M INHAP i al
Plenari , o òrgan equ ivalent, d el resultat de l’apli cació dels criteris dels drets
de difí cil o im possib le recapt ació, d’acord amb els límits mínims següents:
Els drets p end ents de cobrament liqui dats dins del s pres supostos dels d os
ex erci cis ant erio rs al que co rrespon l a liquidació, es minoraran, com a mínim,
en un 25 p er cent.
Els drets pendents d e cobram ent liquidat s dins dels pressupostos de l’exercici
tercer ant erio r al q u e co rrespon l a liqui dació, es minoraran, com a mínim, en
un 50 p er cent.
Els drets p endents d e co brament li quidat s dins dels pressupostos dels exercicis
quart i cinqu è ant eriors al que correspon la liquidaci ó, es minoraran, com a
mínim, en u n 75 p er cent.
Els drets pendent s d e co brament liqui dat s dins dels pressupostos dels rest ants
ex erci cis anterio rs al qu e correspon l a l iquidació, es minoraran, com a mínim,
en un 100 p er cent.
També s’ass en yal a per part d el M INHAP que -com a regl a general - el s drets
pend ents de cob rament que corresponguin a drets d’alt res administ racions
públiques o bé esti guin garantits , no han d’éss er objecte de provisió p er
dubtós cobrament en tant qu e no cap esperar l a insolvència del deutor.
Per alt ra part, l a Direcció General de Pol ítica Financera, Ass egurances i Tres or
-del Departam ent d’Economi a i Coneixement de la Generali tat de Catalun yaamb d ata 14 d e feb rer d e 201 4 va emetre una nota inform ativa sobre tut ela
finan cera dels ens l ocals en m atèria d’estabilitat pres supost àri a i sost enibilitat
finan cera, mitjan çant la qual assen yal ava, ent re altres, que els crit eris qu e
fi guren en l’apartat anterior s ’han de t enir en compte per elaborar l’info rm e
destinat al M INHAP, però q ue als efect es com ptabl es s’han d’utilitzar els
criteris de l’arti cle 103 del RD 500/1990, de 30 d’abril (saldos de dubtós
cobrament o ri ginats en el p rocedim ent de recaptació t ributàri a dels capítols 1 a
3 d’in gress os)
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D’aco rd amb el q u e s ’ex posa, els càl culs dels s aldos de dubtós cobram ent
cald rà qu e es fix in de con formit at amb els crit eris i percent at ges mínims qu e
assen yal a l a no rmativa vi gent, i t ambé t enint en compt e els percentat ges
recoman ats p er la p ròpia Di recci ó General de Política Financera, Ass egurances
i Tres or, del Dep artament d ’Economi a i Coneix ement de la Generalitat d e
Catalun ya, en l a forma qu e tot s eguit es detall a:

EXERCICIS
(N = ex ercici d e la
liquidació)
N
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6 i ant erio rs

Percen tatge míni m per
a l’informe del
MINHAP
(Drets pendents de
cobra men t liquidats)
0 %
25 %
25 %
50 %
75 %
75 %
100 %

Percen tatge míni m a efectes
comptables recomanat
per la DGPFAT
(Drets pendents de cobramen t dels
capítols 1 a 3 liquid ats, rela tius a
ingressos tributaris )
5 %
25 %
40 %
80 %
100 %
100 %
100 %

Tanmat eix i at esa l a peculiaritat dels ingress os que rep aquest Consorci – més
del 98 % són t rans ferèn cies dels ajuntaments en concepte de premis d e
recapt aci ó- els p ro cedim ents que s ’util itzaran a l a fi de l ’exerci ci econòmic
per a cal cul ar l es d o tacions de “provisions per insol vències ” es cal cularà en la
form a següent:
 Respecte a totes les transferències del s ajunt aments no caldrà dotar
provisions .
 Quant als in gres sos per taxes i preus públics, si es dóna el cas , es
realitzarà a trav és d’una dot ació global i/o individual segon s
corresp on gui.
Si la dotació és glo b al els percentat ges s ón:
1. Deut es p end ents d e cobrar corresponents a l’exercici corrent: 5 %
2. Deut es p end ents d e cobrar corresponent s a l’exercici ant eri or al corrent:
25 %
3. Deut es p endents d e cobrar corresponent s al segon an y t ancant anterio r a
l’ex ercici co rrent: 4 0 %
4. Deut es pend ents d e cobrar corres ponent s al tercer an y tancat anterio r a
l’ex ercici co rrent: 1 00 %
Quant als in gres sos per tax es i preus públics es realitzarà al final de l’exerci ci
econ òmic a trav és d ’una dot aci ó global i/ o individual segons correspongui.
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AUDITORIES DEL S COMPTES ANUALS

De co nfo rmitat amb allò que preveu el punt 4t. de la Dis posició addicion al
vinten a d e la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim J urídic de les
Administracio ns Púb liques, introduïda per la Disposi ció final segona de la Ll ei
27/2013, de 2 7 de d esembre, de racionalització i sostenibilit at d e
l’Administ ració Local –en endavan LR SAL-, els Cons orci s que hagin estat
adscrits al Cons el l Comarcal del R ipollès estaran subject es al règim
press upostari, comp table i control de dit Consell, sens perjudici de l a s eva
subjecció a tot allò que preveu l a LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Est abilitat
Pressup ostària i Sost enibilitat Financera.
En tot cas, es p ortarà u na auditoria dels compt es
respo nsabilit at d e l’òrgan de co ntrol d’aquest Cons orci.

anuals

que

serà

Aix í mateix els referits Co nsorcis hauran de form ar part dels pressupostos i
s’hau ran d’i nclou re en el Compte General d’aquest Consell.
L’au ditori a ant eri orment esm entada es portarà a terme anualment dins d el
primer s emest re de l’ex ercici post erior al que cal auditar, i es realitzarà per
una emp res a audito ra ex tern a sota la supervisió de l’interventor d’aquest
Consorci.
Del resultat d e l’au ditoria i de l’inform e de la Int ervenció d’aquest Consorci
emès a l ’efecte se’n donarà compt e a la J unta de Govern, l a q ual caldrà qu e hi
doni la s ev a confo rmitat.



DE LA FACT URA ELECTRÒNICA (entrada en vigor 15 de
gener de 2 015)

De con formit at am b allò qu e preveu la Ll ei 25/2013, de 27 de des embre,
d’impuls de l a factu ra el ect ròni ca i creació del regist re com ptable de factu res
en el Secto r Públic, el prov eïdor que hagi expedit l a factura pels serv eis
prest ats o b éns lliu rats al Co nsorci, tindrà l ’obli gació de pres entar-l a davant
un regi stre administ ratiu, en el s term es previst os en l ’arti cle 38 de l a Llei
30/1992, d e 26 d e novemb re, de Règim J urídic de les Administracion s
Públiques i del Procediment Comú, en el termini de trenta dies des de la dat a
de lliurament efectiu de l es mercaderi es o la prest aci ó de serveis.
Tots el s p roveï dors que hagin lliurat béns o prest ats s erveis al Consorci podran
ex pedir i remetre factura el ect rònica. En tot cas, estaran obligades a l’ús de la
factura electrònica i a la seva pres entació a través del punt general d’entrad a
que corres pon gui l es entitats següents:
a) Societ ats an ònimes .
b) Societ ats de respons abilitat limit ada.
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c) Person es j urídiqu es i entit ats s ens e pers onalitat jurídi ca que no tinguin
nacio nalit at esp an yo la.
d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territo ri
espan yol en el s term es que establ eix la normativa tri butària.
e) Unions t emporals d ’empreses .
f) Agrup aci ó d ’interès econòmic. Agrupació d’int erès econòm ic europ ea,
Fons d e Pensio ns, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons
d’utilització d ’actiu s, Fons de regul aritz ació del mercat hipotecari, Fons
de titulitzaci ó hipot ecàri a o Fons de garantia d’inversi ons.
No obstant aix ò, per part d’aques t Consorci s’exclou expres sament de
l’obligació de facturació el ectrònica a les factures l’i mport de les quals
sigui fins a CINC MIL EUROS (5.000,00 €).
Anualm ent l’òrgan d e control intern el aborarà un informe en el qual s’avalu arà
el complim ent d e l a norm ativ a en m at èri a de m orosit at. Dit informe cald rà
elev ar-lo al Plenari, de con formit at amb allò que fixa l ’article 12 . 2 . de la Ll ei
25/2013.
Per últim, al no tenir aqu est Consorci cap Organism e Autònom, ni entitat
pública emp res arial , ni Soci etat M ercantil depenent de l’entitat, es deix en
sense fix ar els p ro cedim ents a s eguir per a l a inspecció de les respectiv es
comptabilitats, s ens perjudi ci que si en un fut ur es creessin els referits
organismes, entitat s públiques empresari als o soci etats es procediria -a
propost a de la Intervenci ó- a l a seva concreció i aprovaci ó per part de l a J unta
de Go vern.
També es faculta a la Interv enció General del Consorci per dict ar quantes
instruccions tècniqu es i de procediments administ ratius de t ràmit d’expedi ents
sigui n necess àri es, a fi i efect e d’homogeneïtzar la diferent document aci ó de
l’àrea economi cofi n ancera i d els s erveis que en depenen.
Arti cle 6 - Estructura Pressupos tària
1. Els crèdits inclo sos en l 'est at de despes es s 'han classifi cat amb els criteris
segü ents:
A) ORGÀNI CA. Amb la següent est ructura:
CENTRE GESTOR 1 = C ONSORC I S ERVEI DE RECAPTAC IÓ
CERDANYA-R IPOLLÈS.
B) PRO GRAMA. Diferen ciant -se: ÀREA DE DESPESA, P OLÍT IC A DE
DESPESA, GR UP DE PROGRAM A I PR OGRAM A.
C) ECO NÒMI CA. Diferenci ant: CAP ÍT OL, AR TIC LE, CONCEPTE,
SUBCONCEPTE I P ARTIDA.
2. L’apli cació pressup ostàri a, defini da per la conjunció de l es classi ficacions
orgànica, per programa i econòmi ca, constitueix la unit at sobre la qual s '

15

efectu arà el regist re comptabl e dels crèdits i les seves modificacio ns,
aix í com l es op eracions d’execució de l a despes a.
3. Les previsions de l 'estat d'ingress os s 'han classi ficat diferenciant:
Orgànica, C apítol, Article, Concept e, Subconcept e i P artida.
Arti cle 7 - Vincula cions ju rídiques
1. No podran adqui rir-s e compromisos de des pes a en quantia superior a
l'impo rt dels crèdi ts autoritzats en l'estat de despes es, els quals tenen
caràcter limitat dins d el nivell de vinculació jurí dica que s'estableix en el
punt següent:
1.ELS NIVELLS DE VINCULACIÓ JURÍDI CA SÓN:
A) CAPÍTOL I - DES PESES DE PERSO NAL
Respecte a l a cl assi ficació p er program es , l’Àrea de despes a.
Respecte a l a cl assi ficació econòmica, el capít ol.
B) CAPÍTOL II - DES PESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Respecte a l a cl assi ficació p er program es , l’Àrea de despes a.
Respecte a l a cl assi ficació econòmica, el capít ol.
C) CAPÍTOL III - DE SPESES FINANCE RES
Respecte a l a cl assi ficació p er program es , l’Àrea de despes a.
Respecte a l a cl assi ficació econòmica, el capít ol.
D) CAPÍTOL IV - T RANS FERÈNCIES CORRENTS
Respecte a l a cl assi ficació p er program es , l’Àrea de despes a.
Respecte a l a cl assi ficació econòmica, el capít ol.
E) CAPÍTOL VI - I NVERSIONS REALS
Respecte a l a cl assi ficació p er program es , l’Àrea de despes a.
Respecte a l a cl assi ficació econòmica, el capít ol.
F) CAPÍTOL VI I - T RANS FERÈNCIES DE CAPITAL
Respecte a l a cl assi ficació p er program es , l’Àrea de despes a.
Respecte a l a cl assi ficació econòmica, el capít ol.
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G) CAPÍTOL VI II - ACTIUS FINANCERS
Respecte a l a cl assi ficació p er program es , l’Àrea de despes a.
Respecte a l a cl assi ficació econòmica, el capít ol.
H) CAPÍTOL IX - PAS SIUS FINANCERS
Respecte a l a cl assi ficació p er program es , l’Àrea de despes a.
Respecte a l a cl assi ficació econòmica, el capít ol.
2.En els crèdits d eclarats ampliables - articl e 10 - l a vinculació jurídica
s'estableix a niv ell d’apli cació press upostàri a, d e conformitat amb l’arti cle
27. 2 del RD 500/119 0, de 20 d ’abril.
Arti cle 8 - Efectes de la vinculació jurídica
1. El cont rol compt able d e
l es
des peses
aplicabl es
a aplicacions
press upostàries integrad es dins
el
mateix
nivell
de
vinculació
s’efectuarà a ni vell d’apli cació pressupostàri a.
2. La fis calització de l a desp esa tindrà lloc respect e al límit definit pel niv ell
de vin culació.

CAPÍTOL I I - MODI FICACIONS DE CRÈDIT

Arti cle 9 - De les modificacions d e crèdits
1. Quan s 'hagi d 'efectu ar un a despesa que excedeixi del nivell de vinculaci ó
jurídica, s ens e qu e ex isteix i crèdit pres supostari sufici ent, es tramitarà un
ex pedient d e modi ficació de crèdits amb subjecció a les parti cularitats
regul ades en aq uest Capítol.
2. Tot ex pedi ent d e mo dificació de crèdits serà inform at per l a Intervenció.
3. Les modi ficacions de crèdit aprovades per l a J unta de Govern no s eran
ex ecutiv es fins que s 'hagi complert el tràmit de publicit at post eri or a
l’ap rov ació definitiv a.
4. Les m odifi cacions de crèdit aprovades per òrgan di ferent de la J unta d e
Govern s eran ex ecut ives d es de l 'adopció de l a resolució d’aprovació.
Arti cle 10 - Crèdi ts extrao rdinaris i s uplements de crèdit
1. Si durant l 'ex ercici ha de realitzar-s e una despes a que no es pot demorar
fins l 'an y segü ent i , per l a qual no existeix crèdit, es podrà aprovar la
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modificació
ex traordinari.

pres supostària

a

2. En cas que el crèdit previst
s’acord arà u n supl ement d e crèdit .

través

de

resultés

la

conces sió

insufici ent

d'un

crèdit

i no ampliable,

3. Els crèdits ex traord inaris i els suplements de crèdit es finançaran amb
un o varis dels recursos que en aquest punt es det allen:
A) Romanent líquid d e Tres oreri a.
B) Nous o majors in gressos efectivam ent recapt ats sobre els t otals previstos
en al gun con cept e d el pressupost.
C) Anul·l acio ns o baix es de crèdits d'altres partides del press upost no
compromes es, quin es dotacions s 'estim in reductibl es sens e pertorbació d el
serv ei.
4. Les desp es es d’inv ersió aplicables al s capítols 6 i 7, també‚ podran
finan çar-s e amb recurso s procedents d'operacions de crèdit.
5. Ex cepcio nalm ent, les d espes es apli cables als capítols I, II, III i IV
podran fin ançar-s e mitjançant operacions de crèdit, essent necess ari
l'acom pliment d 'aq u estes condi cions:
A) Que l a J unta de Go vern del Consorci, amb el vot favorabl e de l a majo ria
absolut a d el núm ero legal dels s eus membres, declari l a necessitat i
urgènci a de l a d es pesa i reconegui l a insufici ència d'alt res mitjans de
finan çam ent d els p revistos en el punt 3r.
B) Que el s eu import total no superi el 5% dels recurs os corrents per les
operaci ons corrents quantifi cats en l 'arti cle 3.
C) Que la càrrega fin ancera total de l’entitat, inclos a la derivada de les
operaci ons p rojectad es, no superi el 25% dels recursos expressats.
 S'entendrà per càrrega fin ancera, l 'existent al com ençament de l 'exerci ci,
increment ad a am b l a qu e s 'hagi ori ginat per la t ramit ació d'operacions de
crèdit du rant l ’ex ercici, aix í com, l a resultant del préstec que es propos a
concert ar.
D) Que el ven cim ent d e l’operaci ó de crèdit si gui ant erior
reno vació d els mem bres que composen el Consorci.

a l a data de

Arti cle 11
- Tra mita ció dels exp edients d e crèdi ts extraordinaris i
suplements de crèdi t.
1. Seran inco ats en l a unitat d’Int ervenció per ordre de l a Direcció del
Consorci.
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2. A la propost a s 'hi adjuntarà memòria justificativa de la neces sitat de
realitzar l a desp es a en l 'exerci ci i de la i nexistència o i nsufici ència de
crèdit.
3. Els expedients , aprovats inici alment per la J unta de Govern del Consorci ,
s'ex posaran al públi c durant quinze di es hàbils , podent els interess ats
pres ent ar recl amaci ons. Si durant l 'es mentat termini no s'haguessin
pres ent at reclam acions, la modi ficació de crèdit quedarà definitivament
apro vad a i, en cas contrari , haurà de resoldre l a J unta de Govern en el
termini d 'un m es co mptat des de l’ acabament de l ’exposició al públi c.
4. Quan l a ci rcumst ància d e l 'expedi ent fóra calamitat pública o altres
d'ex cepcion al interès general , la modi fi cació pressupostària serà executi va
des de l’apro vació inicial i, en cons eqüènci a, a partir d'aquest moment
podrà aplicar-se la desp esa.
Arti cle 12 - Ampli ació de crèdits
1. Es consi deraran part ides am pliabl es aquelles que corresponguin a despeses
finan çades amb recu rsos ex press ament afect ats.
2. En p arti cular,
segü ents:

es

decl aren

ampli ables les

apli cacions

press upostàries

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE DESPESA

CO NCE PTE INGRÉS

Cap

Cap

3. L’ex pedi ent d 'ampli ació d e crèdits serà incoat per la Intervenció per o rdre
de la Di recció d el C onsorci, i haurà d'acredit ar-se el reconei xement en ferm
de m ajors drets so bre els previstos en el P ress upost d'i ngres sos que es
trobin afect ats al crèdit que es pret én am pliar.
4. L'ap rov ació dels ex pedients d’ampli ació de crèdits correspondrà a l a
Direcci ó.
Arti cle 13 - T rans ferènci es d e crèdi t
1. Quan s 'h agi de realitzar
una des pesa aplicable a
una aplicació
press upostària qu e el seu crèdit si gui insufici ent i resulti
possible
disminuir el crèdit d'altres apli cacions pressupostàries corresponents a
diferents nivells d e vinculació jurídica, sense alterar la quanti a total d e
l'estat de d esp es es, s ’ap rov arà un expedi ent de transferència de crèdit.
2. L’ap rovaci ó de les trans ferènci es de crèdit, quan afectin a aplicacio ns
press upostàries d e diferents Àrees de despes a, correspon a l a J unta d e
Govern.
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3. L’ap rov aci ó d e l es t rans ferènci es de crèdit ent re apli cacions pressupost àri es
de la mat eixa Àrea de despesa, o ent re apli cacions pres supostàries d el
Capítol I, és comp et ènci a d e la Direcció.
4. Els ex pedi ents s eran inco ats per l a Int ervenci ó per ordre de l a Di recció.
5. La Direcció orden arà la retenció dels crèdits corresponents
aplicacio ns p ressu po stàri es que es preveu disminuir.

en

les

6. Quant a l 'efectivit at de les transferències de crèdits que han de s er
apro vad es p er la J unta d e Govern, s erà d’aplicaci ó el règim regulat en
l'arti cle 9 , punts 3 i 4.
7. Les transferèn cies d e crèdits aprovades per la Di recció seran executives des
de la sev a apro vació .
Arti cle 14 - Generació de crèdits per ingressos
1. Podran generar crèd it en l 'est at de despeses els ingressos de naturales a no
tributària s egü ents:
A) Aport acio ns, o com promisos en ferm d’aport aci ons, de pers ones físiqu es o
jurídiqu es per a fi nançar, junt amb el Consorci, despes es adreçades a l a
millora i/o m ant eni ment d el servei de gestió i recapt aci ó.
Serà n ecessari que s'h agi pro duït l'i ngrés o, en el seu defecte, que obri en
l'ex pedient l’aco rd formal d e concessió de l’aportació.
B) Vend a de b éns, ess ent neces sari que s 'hagi procedit al reconeixement d el
dret.
C) Prestacions de s erveis, p els quals s 'hagin
superi or als in gress o s pressupost ats.

liquidat imports, en quantia

D) Reintegram ent d e pagaments indeguts del press upost corrent , el cobrament
dels qu als po drà rep osar crèdit en l a quantia corresponent.
2. Quan es con egui el compromís en ferm d'efectuar una aport ació a favor del
Consorci o s'hagi recapt at al gun dels ingres sos esm entats en el punt 1r en
quanti a superior a l a previst a en el Pressupost, s ' estudiarà si els crèdits
disponibles en l es corresp onents apli cacions pressupost àri es de l 'est at de
desp eses són su fici ents per a finançar l 'increment de despes a que es prev eu
necessitar en el des envolupament de les acti vitats generadores de l 'ingrés.
Si dit volum de crèdit fóra sufi cient, no cal drà tramitar l 'expedi ent d e
generació de crèdits.
3. En el sup òsit qu e el s crèdits s 'estimessi n insufi cients, s’incoarà expedi ent
per la Int erv en ció, en el qu al es justi ficarà l 'efectivit at dels cobram ents, o
la fermes a del com promís, així com l’aplicació pressupost àri a que h aurà
d'éss er in crem entad a.
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4. L'ex p edi ent d e generació de crèdits s erà aprovat per la Direcció.
Arti cle 15 - In corporació de roman en ts de crèdit
1. Es podran incorpo rar als corresponents crèdits del Pressupost de despes es
de l 'ex erci ci corrent els rom anents de crèdit no utilitzats que provingui n de:
a) Els crèdits ex trao rdinaris i els supl ements de crèdit, així com les
trans ferèn ci es d e crèdit que hagi n estat concedits o autoritzats,
resp ectiv am ent, du rant l'últim trimestre de l 'exerci ci.
b) Els crèdits qu e emp arin compromisos de despesa degudam ent adquirits en
l'ex erci ci anterior.
c) Els crèdits per op eracions d e capit al.
d) Els crèdits auto ritzats en funci ó de l 'efectiva recaptació dels drets afectats.
2. No seran incorpo rab les els crèdits declarats no dis ponibl es ni els roman ents
de crèdit ja incorpo rats en l 'exercici precedent, llevat dels romanents de
crèdit que em parin projectes finançats amb ingressos afect ats que hauran
d'in co rporar-s e obli gatòri ament s ense l imitació en el núm ero d'exerci cis,
llevat qu e es desi steix i totalment o parcialm ent d'ini ciar o continu ar
l'ex ecu ció d e la des p esa, o que s 'hagi fet impossible l a s eva realització.
3. La Presid ènci a d el Consorci, previ ass essoram ent de l a Intervenció, dict arà
el preceptiu d ecret respecte dels romanents de crèdit que són incorporables
i d'aqu ells in gres sos afect ats i comprom isos d'ingrés que han de finançarlos. És compet ènci a de la Direcció la resolució aprovatòri a dels docum ents
comptables qu e serveix in de suport a les operacions d'incorporació dels
roman ents d e crèdit i llurs fi nançam ents.
4. Si els recursos fin ancers no arribessin a cobri r el volum de despes a com
cons eqüènci a de la i ncorporació de rom anents, la Direcció, previ inform e de
la Int erv enci ó, est ab lirà la priorit at d'act uacions; per aquest fi es tindrà en
compte la necessitat d 'at endre en prim er lloc el com pliment d'obli gacio ns
result ants d e compro misos de despes a aprovats en l 'an y ant erior.
5. La in corp oració de romanents pot s er finançada mitjançant:
A) El rom anent líquid d e Treso reria.
B) Nous o m ajors in gressos recaptats sobre els previstos en el pressupost.
C) En el cas d 'in corp oració de romanent s de crèdits per a despeses amb
finan çam ent afect at, es consideraran recursos financers s ufi cients:
a) Preferentm ent, els ex cessos de finançam ent i els compromisos ferm s
d'apo rtació afect ats als rom anents que es pret én incorporar.
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b) En el seu defect e, els recu rsos genèri cs ass en yal ats en els apartats A) i B)
anteriors , quant a la part de la despes a que s 'ha de finançar, en el seu cas,
amb recursos no afectats.
6. Amb caràcter gen eral, la liquidació del Pressupost precedi rà a la
incorp oració de rom anents . No obst ant, dita modi ficació podrà aprovar-se
aban s qu e la li quidació d el Pressupost en els casos següents:
A) Quan es t racti de crèdits d e despes es fi nançades amb ingressos especí fics
afect ats.
B) Quan corresp on gui n a cont ractes adj udicats en l 'exerci ci anteri or o a
desp eses urgents, p revi informe d’ Intervenci ó en el qual s ’assen yal arà qu e
la incorpo ració n o p roduirà dèfi cit.
7. L'ap rov ació d e les modificacions serà executiva des del moment en qu è
s'h agi fet l a resol uci ó co rresponent.
Arti cle 16 - Baix es per anul·l ació
1. Quan l a Direcció es timi que el saldo d'un crèdit es reducti ble o anul ·labl e
sense perto rbació del s ervei, podrà ordenar la incoaci ó de l 'expedient
de baixa per anul·l ació i la corresponent retenció de crèdit, previ l 'inform e
favo rable d ' Int erv en ció. En el cas que l'i nforme de l a Intervenci ó fó ra
contrari a la p ropo sta serà l a J unta de Govern qui acordarà allò que estimi
més opo rtú.
2. En parti cular es reco rrerà a aquest a modificació
de crèdit si de la
liquidaci ó d e l 'ex ercici ant erior n’hagués result at romanent de tresoreri a
negati u, llevat q ue es demost rés l a s eva i mpossibilitat.
3. L'ap rovació definiti va correspondrà a la J unta de Govern.
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TÍTOL II - DE LES DESPESES

CAPÍTOL I - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Arti cle 17 - Anual itat p ressupos tària
1. Amb càrrec als crèdits de l 'est at de despes es només podran contreure's
obligacions d eriv ad es de d espeses realitz ades en l 'exercici .
2. Ex cepcio nalm ent, s 'aplicaran als crèdits del pressupost vi gent, en el
moment d el seu reconeix ement, les obli gacions següents:
A) Les que resultin d e la liquidació d'endarreriments a favor del personal. El
reconeix em ent d ’aq u estes obli gacions correspon a l a Direcci ó.
B) Les d eri vad es de comp romisos de despes es degudam ent adqui rits en
ex erci cis anteriors. En aqu est cas el reconeixement d'obli gacions tindrà llo c
en la fo rma prevista en l 'arti cle 21.
C) Les p roced ents d 'ex ercicis anteriors com a conseqüència de la realitzaci ó
d'una d esp esa no aprov ada amb anteriorit at. En aquest cas, el
reconeix em ent és co mpetèn cia de la J unt a de Govern.
Arti cle 18 - Fases en la g estió d e la d espesa
1. La gestió d el Press upost de despes es del Consorci es suportarà mitjançant
al gun d els do cum ent s compt ables següents:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

MC o de mo difi caci ó de crèdits.
RC o d e ret enci ó de crèdits.
A o d 'auto rització d e despes es.
D o d e compromís d e despes es.
O o de recon eix ement d 'obli gacions.
Relaci ons comptables.
MP o pagament mat eri al de l 'obli gació
Docum ents mix tes.
Annex per multi apli cació.
Reintegram ent d e p ressupost corrent.

2. Podran comp rendre's en un sol act e administratiu dues o més fases
d'ex ecu ció mitj ançant les op eracions mi xtes següents:
a) Autorització - Comp romís d e despes es sobre crèdits di sponibl es, AD.
b) Autorització - Com promís de despeses sobre crèdits reti nguts pend ents
d'utilització, AD.
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c) Autorització - Compromís - Reconeixement de l 'obli gació sobre crèdits
disponibles , ADO.
d) Autorització - Compromís - Reconeixement de l 'obli gació sobre crèdits
retin guts pendent s d 'utilització, ADO.
3. Les relacions comptables s 'utilitzaran, especialm ent, per realitzar les
ordenacions i pagaments mat eri als de les despes es. Sens perjudi ci d'aix ò,
també es p odrà utilit zar el document com ptable individualitzat “MP”.
4. Els documents com ptables s 'ini ciaran en el s ervei d'Int ervenció pod ent
recollir-se in form àt icam ent aquests act es, si bé no es produiran efectes
comptables certs, en tant no hagi recai gut la pres a de raó o la confi rmació
de la Int erv en ció.
5. Els pro cediments ad ministratius i òrgans competents per la seva aprovació
es regul en en el Cap ítol següent.
Arti cle 19 - Crèdits no disponibles
1. Quan la Presidènci a o la Direcció consideri necess ari ret enir, total o
parcialm ent, crèdit d'u na aplicaci ó press upostària, formularà proposta
raon ad a al respecte.
2. La decl aració d e no disponibilitat de crèdits, així com l a s eva reposició a
disponible, co rrespo n a l a J unta de Govern.
3. Amb càrrec al s aldo
d ecl arat no disponible
no podran acordar-s e
autoritzacions de d espeses ni transferències, i el s eu import no podrà éss er
incorp orat al pressu post de l 'exercici següent.
4. Les d espeses qu e s 'hagin d e finançar, totalment o parci al ment, mitjançant
subven cions, apo rtacions d 'altres institucions, o operacions de crèdit , no es
podran realitzar mentre no existeixi un compromís per part de les entit ats
que conced eix en la s ubven ció, l 'aportaci ó o el crèdit.
Ex cepcio nalm ent la Presid ènci a i/o la Di recció del Consorci podran, sota l a
seva tot al respons ab ilitat, ordenar aquell tipus de despesa que consid eri
urgent i t amb é s ati sfer-l a, donant -ne compte a l a J unta de Govern en la
sessió p rop era a la s eva resoluci ó.
Arti cle 20 - Reten ció de crèdit
1. Quan l a q uanti a de l a despes a o l a complexitat en l a preparaci ó d e
l'ex pedient , ho acon sellin, la Presidènci a o la Direcció, podrà sol·li citar la
ret enció de crèdit en una aplicació press upostària.
2. Rebud a la sol·licitu d en la Intervenció, es verifi carà la sufici ènci a de
saldo al niv ell en qu è esti gui establ ert a l a vinculació jurídica del crèdit, i es
procedi rà a ex pedir el co rresponent com ptable "RC"
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Arti cle 21 - Au toritza ció de despes es
1. L’aut orització és l 'act e mitjançant el qual s 'acorda l a realització d 'un a
desp esa, p er un a qu antia certa o aproximada res ervant a t al fi la totalitat o
part d 'un crèdit p res supostari.
2. Es comp etèn ci a de l a Direcció, l ’autorit zació de des pes es, i ncloses les d e
caràcter pluri anual , quan el s eu import no excedeixi dels límits legalment
establ erts .
3. És com pet ènci a d e la J unta de Govern l’autorització de despes es qui n
import ex cedeix i del s límits fixats en el punt 2.
4. En quan a l es d esp eses pluri anuals, és d’apli cació
l'arti cle 3 4.

el que es preveu en

5. L’aut orització d e d espeses requeri rà l a formació d’un expedi ent, en el qu al
s’hau rà d’in co rporar el do cument com ptable “A”.
Arti cle 22 - Di sposició de d espes es
1. Disposició és l 'act e mitjançant el qual s 'acorda la realització de despeses,
prèvi ament aut oritzades, p er un import exactament det erminat.
2. Els òrgans com pet ents p er aprovar l a
mateixos ass en yalats en l 'arti cle ant erior.

disposició de despeses són els

3. L'ap rovació de la disposició supos arà emet re el corresponent docum ent
comptable "D".
4. Quan a l 'ini ci de l 'ex pedient de despes a, es conegui l a s eva quantia exact a i
el
nom del p erceptor, es podran acumular l es fases d’autorització i
disposició, tramitant -se el docum ent com ptable "AD".
Arti cle 23 - Recon eixemen t de l ’obligació
1. Recon eix ement d e l’obli gació és l 'act e mitjançant
el qual es decl ara
l’ex istènci a d 'un crèdit ex igibl e cont ra
l'entitat derivat d'una des pes a
autoritzada i comp ro mesa.
2. El reco neix ement d 'obligacions, cons eqüènci a de despes es autoritzades per
la Direcció co rrespo n a aqu esta.
3. El recon eix ement d 'obligacions diferent s a les j a esm entades en el punt
anterior és com pet ènci a de l a J unta de Govern, sempre que si guin
cons eqüènci a d e co mpromisos de despeses legalm ent adquirits.
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4. Quan el reconeix ement d 'obli gacions sigui cons eqüència necess àri a de
l'efectiv a realitzaci ó d 'un a despesa en exercicis ant eriors s ense que s 'hagués
autoritzat, la s ev a aprov ació correspondrà a la J unta de Govern.
5. La fase d e reco neix ement d 'obli gacions exigeix la tramit aci ó del documen t
comptable "O". No obstant això, quan es tracti de des pes es per adquisi ció
de béns corrent s i de serveis del Capítol II, un cop presentada la factura,
podran acumular-s e les diferent s fas es mitjançant l’expedi ció de docum ent
"ADO".
6. Quan, p er la nat u ral esa de la despesa, si guin simult ànies les fases
d'auto rització , dispo sició i reconeixem ent de l ’obli gació, podran acumul arse, tramitant-s e el d ocument com ptabl e "ADO".
7. Les fact ures ex pedid es pels cont ractistes hauran de conteni r, com a mínim ,
les dades segü ents:
A)
B)
C)
D)

Id enti ficació cl ara del Consorci (Nom, NIF).
Id enti ficació del con tractista I N IF
Número d e la factu ra
Des crip ció su fici ent del subminist ram ent o servei.

8. Rebud es les factu res seran enregistrades al Registre de fact ures a l 'objecte
que pu guin s er conformad es pels respect ius responsabl es, implicant dit act e
que el s ervei o sub ministram ent, s 'ha efectuat d'acord amb les condicions
contract uals.
9. Un cop co nfo rmad es dites factures la Intervenci ó en farà la fiscalització i
elabo rarà una rel aci ó comptable de totes aquell es factures que puguin ser
elev ad es a l’aprov ació de l ’òrgan compet ent.
10.

L'aprov ació d e factures es mat eri alitzarà
mitjançant
diligènci a i
sign atura q ue const aran en l a relació elaborada per la Intervenció.

11.

Respecte a les certificacions d'obra serà precís i obli gatori adjuntar a les
mateixes l es corres ponents factures.

12.

S’auto ritza ex press ament al director del Consorci per autoritzar,
disposar, recon èix er i pagar, previ informe favorabl e de la intervenció d e
fons, l es remun eracions mensuals del personal del Cons orci, una vegad a
hagi est at ap rov at el Pressupost de l 'exercici i l es ret ribucions
individualitzad es d el pers onal per la J unta de Govern.

13.

Aix í mateix s’autoritza express ament al director del Consorci per
trans ferir, p revi in forme favorabl e de l a intervenció de fons, a aquells ens,
per compt e d els q uals es fa la recaptaci ó, tots els imports que els pertoq uin
en d ret, s ens e límit en la seva quanti a.
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Arti cle 24 - Do cu ments suficien ts pel recon eixemen t de l ’obligació i/o
ordena ció del pag a ment.
1. En les

despes es d el

Capítol I, s 'obs ervaran aquestes regl es:

A) Les retribu cions b às iques, complem entàries i incentius de productivit at del
perso nal fu ncion ari i laboral i també les retribucions del person al
contract at tempo ral ment (articl es
12,
13, 14 i 15) es justificaran
mitjançant l es nòm ines i u na relació m ensual en l a qual hi constarà una
diligènci a, si gnad a per la Direcció, acreditativa de què el person al
rel acion at h a p rest at efectiv ament els serveis.
El pagament d e la nòmina es farà ent re els dies 22 i últi m de cada m es
mitjançant u n p agament ex trapressupos tari i com a pendent d'apli car. Un a
vegada v en çut el m es es donarà l 'aplicació pressupost àri a definitiva a la
nòmina.
Les retribu cions p el s concept es de productivitat i gratifi cacions (articl e
15), un a vegada aprovad es per la J unta de Govern, nom és precisaran que
per p art d el directo r es dicti resoluci ó en el sentit que procedeix abonar els
imports corresp onen ts.
B) Les quot es d e la Seguretat
liquidaci ons corres ponents.

Social, queden justifi cades mitjançant les

C) En altres con cept es en els quals la despes a est à destinada a satis fer
serv eis p restats per un agent extern, serà neces sària l a present aci ó d e
factura s egons allò q ue està previst en l 'article ant erior.
2. En les despes es del Capítol II, en béns corrents i s ervei s, amb caràcter
general s’ex igirà l a pres ent ació de factura.
Les d espeses d e di etes i locomoció, (articl e 23)
mitjançant b estretes de caixa fixa i una vegada
ori ginaran la t rami tació del preceptiu docum ent
d'aqu est docum ent s ’efectuarà per la Int ervenci ó i
Direcci ó.

podran atendre's tamb é‚
j ustifi cada l a desp esa,
comptable. L'expedici ó
s’haurà d'aprovar per l a

3. En les desp eses financeres (Capítol III i IX) s 'obs ervaran aquestes regl es:
A) Les d esp eses p er in teressos i amortització que ori ginin un càrrec directe
en compt e ban cari qued aran justifi cades amb el comprovant emès per
l’entit at bancàri a.
B) De l a mat eix a manera es p rocedi rà respect e a alt res despes es financeres .
4. En les transferènci es co rrents o de capital (Capítols I V i VII) que el
Consorci hagi de satisfer es podrà tramitar document "ADO" quan
s'acordi l a t rans ferència.
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5. En les despes es d’i nversió (Capítol VI ), el contractist a haurà de pres entar
factura, en al guns casos acompan yada de certi ficaci ó d'obres, tal i com
s'ass en yal a en l 'arti cle ant eri or.
6. L'adquisició d'accions exigirà pel seu pagament que l es mateixes o el
res gu ard v àlid ob rin en pod er de la corporació.
7. La concessió de p réstecs al personal, es tract arà a nivell comptable com
una b estret a no pres supostària. El s eu s uport docum ent al serà l a sol ·licitu d
de l a p ers ona interes sada, l 'inform e acreditatiu conform e l a seva concessi ó
s'ajust a a l a no rmati va, i l a preceptiva resolució de l a Di recci ó.
Arti cle 25 - Ord en ació del Pagamen t
1. Ord enació del pagament és l 'act e m itjançant el qual l'ordenador de
pagam ents, en b ase a una obli gació reconeguda i liquidada, expedeix la
corresp onent o rdre de p agament, la qual no quedarà regist rada dins de la
comptabilitat finan cera.
2. L'o rd en ació de p agaments d el Consorci és compet ència de la Direcció. Aix í
mateix la sign atura de talons correspondrà al director/ a, interventor/ a i
treso rer/a i serà necessària l a si gnatura conjunt a dels tres cl avaris.
3. En aten ció als av an çam ents informàti cs , els pagam ents es realitzaran per
norma gen eral mitjançant
transferència
a t ravés dels program es
inform àtics p ertin en ts. En els document s acredit atius de l es transferències
fet es hi const aran les dad es d'aquells que les hagi n ordenat.
4. L'o rd en ació m aterial de pagam ents, am b caràcter general, es procurarà fer
en b ase a rel acion s d'ord res de pagament que elaborarà la Tresoreria, i es
tindrà s empre present la necess àri a prioritat de l es des pes es de personal i
obligacions co ntret es
en exercicis anteri ors. També podrà fer-s e
l’ord en ació de form a individual .

CAPÍTOL II - PRO CEDIME NT ADMI NISTRATIU

Arti cle 26 -

Auto rització - Disposici ó

1. En aqu elles des peses qu e hagin d'ésser objecte
d'un expedient de
contract ació o qu an no si guin contractes menors, es tramitarà a l 'i nici d e
l'ex pedient el do cu ment "RC" o "A", indistintament, per import i gual al
cost d el projecte o p ressu post el aborat.
2. Conegut l 'adjudi catari/a i l 'import exacte
docum ent "AD" o "D"segons procedeixi.

de

la despes a es tramitarà el

3. Successivam ent, i a mesura que efectivament tingui lloc l a realització d e
l'ob ra, prest ació del serv ei, o subministre, es t ramit arà el document "O".
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Arti cle 27 - Au tori tza ció i disposi ció
Aquell es despes es que responen a compromis os legal ment adquirits p el
Consorci ori gin aran la tramitació de document "AD" per l 'import de l a
desp esa imp utabl e a l'ex erci ci.
Arti cle 28 - Au toritza ció - Disposi ci ó - Obligació.
Les adquisi cions de béns con crets, així com altres despeses no subj ect es a
procés de cont ract ació en les que l 'exigènci a de l ’obl igació pugui ser
immediat a, ori ginaran la t ramit ació del document "ADO " o "ADO-MP",
segons el cas.
Arti cle 29 - Despes es de p ersonal
1. En qu an a l es d es peses d el Capít ol I, s 'obs ervaran l es regl es s egüents:
A) L’ap rov aci ó de l a p lantilla i relació de llocs de t reball per l a J unta de
Govern, supos a l’aut orització i el compromís de la despes a derivada de les
retri bucio ns b àsiques, compl ement àri es i d'i ncentiu de productivitat, si fó ra
el cas.
B) La rel ació mens ual del p ersonal amb dret a percebre l es retri bucio ns,
complirà la fun ció de docum ent "O", que s'elevarà a la Direcció del
Consorci a l ’efecte d e l’o rd enació del pagament .
C) S’auto ritza ex press ament a la Direcció del Consorci perquè pugui autoritzar
i satisfer els impo rts d’incentiu de productivitat fins el màxim detallat en el
press upost, en con cepte d’estímul a l a bona gestió.
Arti cle 30 - Tra mitació d'aportacions i subvencions
1. En el cas d'apo rtacio ns obli gatòri es a altres Administracions, si l 'import és
conegut a l 'inici de l'ex erci ci, es t ramit arà document "AD".
2. Les subv en cions d e caràcter nominatiu que s 'assen yalin expressam ent en el
Pressupost ori gin aran la tramitació de docum ent "AD", a l'ini ci de
l'ex erci ci.
3. Perqu è pu gui ex pedir-se l’ordre de pagament de la subvenció és
impres cindibl e acreditar que s’han acomplert les condi cions exigides en
l’acord de con cessió .
4. El percepto r d e qu al sevol s ubvenció no podrà, en cap cas, s er deutor a la
hisend a d el Conso rci .
5. Quan el ben efi ciari sigui d eutor amb m otiu d'un deut e vençut, liquid at
ex igible, la Direcció podrà acordar l a compens ació.

i
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6. En tot el que no es tigui regul at en aquestes bases s ’est arà amb allò que
assen yal en els arti cles 11 8 a 128 del Decret 179/ 1995, de 13 de jun y
(Regl ament d 'ob res , activitats i s erveis dels ens l ocals), sempre i quan no
s’opisi a l a Ll ei 38/ 2003, d e 17 de novembre, General de Subvencions, ni al
Reglam ent qu e l a desenvolupa.
Arti cle 31 - Despeses d’inv ersió
1. L'auto rització de d espes es de primer establim ent, i l es d’ampli ació
i
millora, es condi ci onen al
res ultat
previ dels corres ponents estudis
d’ad equ aci ó a l a l egalitat.
2. En l 'expedient haurà d 'incorporar-se, segons cada cas, la documentació que
corresp on gui d e l a s egüent:
A) Project e, plànols i m emòri a.
B) Pressup ost, qu e con tindrà l a tot alitat del cost . Si
es
precisés
de
l’ex ecu ció d 'obres d ’urb anització, s ’estudiarà el cost de l es mateixes.
C) Plec d e condi cions.
D) Ex pedient d ’imposi ció, si cal, de contri bucions especi als.
E) Proposta d’aplicaci ó pres supost àri a.
F) En el cas que l ’actu ació comporti compromisos d’inversió per a exerci cis
futurs cal drà l 'info rme favorabl e d’ Intervenci ó relatiu al compliment d'allò
que establ eix l'arti cl e 36.
Arti cle 32 - Projectes d e desp esa
1. Ten en la consid eració d e projectes de despesa el conjunt de crèdits
destinats a acons eguir u na finalitat determinada si han estat qualifi cats
com a tal p er la J unt a de Govern.
2. Els proj ect es d e d espesa aprovats ini ci alment i els crèdits pressupost aris
destinats per l a seva ex ecu ció són els s egüents:
Tots els que tant en ingress os com en despes es la seva apli cació
press upostària acaba amb "XX", ess ent “XX” els dos últims dí gits de l 'an y
de vi gènci a d el p res supost.
3. Tot proj ect e d e d es pesa est arà identifi cat per un núm ero que es mantindrà
invari abl e al llarg de tota la seva execució i que farà referència a l 'an y
d'ini ci, al tipus i la identifi cació del project e dins dels inici ats en el mateix
ex erci ci.
Arti cle 33 - Despes es a mb finançamen t afectat
1. Els crèdits pressu po staris destinats a l a
afect ats són els s egü ents:

seva

realització i els ingressos
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a) Tots els que tant en ingressos com en despes es la seva apli cació
press upostària acab a amb "XX", ess ent "XX" els dos últims dígits de
l'an y d e vi gèn cia del pres supost.
b) Aquell es d esp eses g enerades o afectades de m anera especi al a un in grés
que aix í ho det ermin i.
2. Si al fin alitzar l 'ex ercici el volum de drets liquidats pels concept es
assen yal ats en el pu nt anteri or difereix de la suma que correspon rebre en
funció d el v olum d 'obli gaci ons reconegudes apli cades , es practicarà
l'ajustam ent regl am entari en el resultat pres supost ari i en el rom anent d e
treso reria, quedant de tot això la deguda const ànci a en l'expedient de
liquidaci ó.
Arti cle 34 - Cons titució de fiances
Si el Conso rci es veiés obli gat a constituir al guna fiança, l ’operació
comptable correspon ent tind rà caràct er de no pressupost àri a.
Arti cle 35 - Con tra cta ció pel procedi ment negociat i contractes menors.
1. Contractació pel procedi ment n egociat.
a) En el procediment nego ciat el cont ract e serà adjudi cat a l’em presari
justificadam ent el egit pel Consorci, prèvi a cons ulta i negociació d els
termes del cont ract e semp re que si gui possible, com a m ínim, amb t res
empresaris.
b) Quan s’utilitzi el p rocedim ent negociat, el Consorci sol ·licit arà direct ament
oferta a t res emp reses cap acit ades per a l a realització de l’objecte del
contract e. Es fix arà amb la seleccionada el preu del cont racte i es deix arà
constànci a d e tot aix ò.
c) La p ropost a d ’adj u dicació s erà elevada a l’òrgan de contractació qu e li
corresp on gui res oldre.
2. Contractes meno rs.
a) De confo rmitat amb l’article 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, p el
qual s ’aprov à el Tex t refós de la llei de contractes del sector públi c (BOE
núm. 276, de 16 de novembre de 20 11), en els contract es menors definits en
l’arti cle 1 38. 3 de d it RDL, l a tramitació de l’expedient s olament s 'exigi rà
l’ap rov ació de l a desp esa i la incorporació en l 'expedi ent de la factu ra
corresp onent, la q ual hau rà de reunir els requisits regl ament àri ament
establ erts . Tanm atei x , en el contract e d'obres haurà d'incl oure's, a més, el
press upost de les ob res, sense perjudi ci de l 'existènci a de project e quan normes
específiq ues aix í ho requ ereix in.
b) Qu an es t racti d e contract es m enors d’import inferior a 6.000,00 € no cald rà
resolu ció ex press a del director, ess ent sufi cient el document compt abl e
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precepti u, degudam ent si gnat pel director, i l a factura del servei , obra o
subministrament.
c) En els cont ract es menors es podrà prescindir de l a constit ució de la garantia.
Arti cle 36 - Despes es plurianuals
1. L’aut orització o realització de les despeses de caràcter plurianual es
subordin arà al crèd it que per a cada exercici autoritzin els respectiu s
press upostos.
2. Es podran ad quiri r compromisos de despesa que hagin d'estendre's
a
ex erci cis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que la sev a
ex ecu ció s’ini ciï en el propi exercici i que, a més, es trobi n en al gun d els
casos següents:
A) In versions i transferènci es de capit al.
B) Els dem és co ntract es i els de submini stram ent, de prestació de serveis ,
d’ex ecució d’o bres de m antenim ent i d’arrendament d’equi ps no habitu als
de les entit ats lo cal s, sotmesos a l es normes del R DL 3/2011, de 14 d e
novemb re, pel qual s’ap rovà el Text refós de l a llei de contractes d el
secto r pú blic, que n o pu guin ser estipul ats o no resultin econòmics per un
an y.
C) Arrend ament de bén s immobles.
D) Càrregu es fi nan ceres dels deutes de l ’entitat local i de ll urs organism es
autònoms.
E) Tran sferènci es corrents que es derivi n de convenis subscrits per l a
corp oració amb altres entitats públiques o privades sense àni m de lucre.
3. El número d’ex erci cis a què poden apli car-se les des pes es referides en els
apartats A), B) i E) del p aràgraf ant erior no serà superior a quatre.
4. Amb indep end èn cia del que s ’est abl ei x en els apartats anteriors , pels
pro gram es i proj ectes d ’inversió que taxativam ent aprovi la J unta d e
Govern, pod ran adqu irir-s e com promisos de despes es que hagi n d’est endre’s
a ex erci cis futu rs fins l’import que per a cadas cuna de les anualit ats es
determini. En casos ex cepcionals la J unta de Govern del Consorci podrà
ampliar el número d ’anu alitats .
5. Els ex pedients d e contract ació podran concloure, tam bé, inclús am b
l’adjudi cació i fo rm alització del corres ponent contract e, encara que la s eva
ex ecu ció, j a es realitzi en una o vàri es anualitats, hagi d’inici ar-se en
l’ex ercici s egü ent. A aqu ests efect es la J unta de Govern podrà compromet re
els crèdits amb les l imitacions dels ens locals (articl e 110. 2 RDL 3/2011, d e
14 de nov embre, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei de contractes d el
secto r públi c).
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CAPÍTOL III - PAGAMENTS A JUST IFI CAR I BESTRE TES DE CAIXA
FI XA

Arti cle 37 - Pa ga ments a justificar
1. Només
s 'ex pediran
ordres
de
pagament
a
justifi car amb motiu
d'adquisi cions o s erv eis necessaris, quan el seu pagament no pu gui
realitzar-se amb càrrec a les bestretes de caixa fixa i en els que no si gui
possible di spos ar d e comprovants amb anterioritat a l a seva realització.
2. En el t ermini de
tres mesos els perceptors hauran d'aportar a la
In tervenció els d ocuments justificat ius del pagam ent, reintegrant les
quantitat s no in vertides.
3. Respecte a la form a i contingut de la justificació, és precís que s'ajustin a
les instruccions s egü ents:
A) Els fon s nom és p od en ésser
concedi r.

destinats a la

finalit at per l a qual es v an

B) Els comp rov ants h an d 'éss er documents ori ginals, correct ament expedits.
4. De l a custòdia dels fons lliurats s e'n responsabilitzarà el(a) perceptor(a).
5. Quant a l a fo rma de compt abilitzar els pagam ents a justi ficar s ’est arà amb
allò qu e es dispo sa en la Quint a part de l ’Annex al Pla General de
Comptabilitat Públ ica ad aptat a l’Administració Local, segons l’Ordre
HAP/1781/2 013, d e 20 de set embre, per l a qual s’aprovà la Instrucció del
Model Norm al d e Co mptabilitat Local.
Arti cle 38 - Bes tretes d e caixa fixa
1. Amb caràcter d e bes tretes d e caixa fixa, es podran efectuar provisions d e
fons, a favo r dels h abilitats que acordi la J unta de Govern, per atendre les
desp eses que es rel acionen a continuació:
A) Aten cions p roto col·l àri es i repres entati ves (aplicació pressupostàri a 226)
B) Dietes i desp es es de locomoció.
press upostària 230 -2 31-233 )

Altres

i ndemnitzacions

(aplicació

2. Seran autoritzad es per la Direcció i el seu import no podrà excedir de l a
quart a p art de l ’ap licació pressupostària a la qual s eran aplicades l es
desp eses que es financin mitjançant best ret es de caixa fixa.
3. A mes ura qu e l es necessit ats de t resoreria aconsellin la reposició de fo ns,
els habilit ats rendi ran comptes davant del(a) t res orer(a), que els conformarà
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i trasllad arà a Int erven ció per a la s eva censura. Dits comptes s eran
apro vats p er la Direcció.
4. Sense perjudi ci d 'all ò que es preveu en el punt anterior, i amb referènci a a
la d ata final de cad a trimest re natural , com a m àxim, els habilitats don aran
compte al (a) tresorer(a) de les disposici ons realitzades i de la situació d els
fons.
5. Quant a l a form a de comptabilitzar les bestretes de caixa fi xa s’estarà amb
allò que es dis pos a en la Quint a part de l’Annex al Pla General de
Comptabilitat Públi ca adapt at a l’Administració Local, segons l’Ordre
HAP/1781/2 013, de 20 de setembre, per la qual s’aprovà la Inst rucció del
Model Norm al d e Co mptabilitat Local.

CAPÍTOL I V-

DI ETES I DESPL AÇAMENTS

Arti cle 39 – Dietes i loco mocions
1.

D I E T E S:

Quan l es comission s tinguin una durada igual o superior a un dia natural, en
general no es percebrà ind emnitzacions per despeses d’allotjam ent ni de
manutenció ll ev at q uan, t enint l a comis sió una duraci ó mínima de cinc hores,
aquesta s ’iniciï aban s de les cat orze hores i finalitzi després de les s etze ho res ,
supòsit en qu è es percebrà el 50 per cent de l’import de l a di eta p er
manutenció.
En les comissi ons quina durada si gui igual o menor a 24 hores, però
compren gui n part d e dos dies naturals, es podran percebre indemnitzaci ons per
desp eses d ’allotj ament corresp onent a un sol dia i les despes es de m anutenci ó
en les mat eix es cond icions fix ades en l’apart at següent per al s dies de sortida i
tornad a.
Quan la durada de les comissions si gui superior a 24 hores es ti ndrà en
compte:
A)El di a de sortid a es podran p ercebre despeses d’allotjam ent però no des pes es
de m anutenció , llevat que la full a fixada per a inici ar la comi ssió si gui ant erio r
a les 14 hores, en qu è es percebrà el 100 per 100 de dites des peses , percentat ge
que es redui rà al 50 per 100 quan dita hora de sortida sigui posteri or a les 14
hores però anterior a les 22 hores.
B)En el dia de to rnada no es podran percebre despeses d’allotj ament ni de
manutenció, ll evat q ue l’ho ra fixada per concloure la comis sió sigui posterior
a les 14 ho res, en el qual cas es percebrà, amb caràct er general, únicament el
50 per 100 de l es d espeses de manut enci ó.

34

C)En els di es i ntermedis entre els de sort ida i de tornada es percebran di etes al
100 per 10 0.
En els casos ex cep ci onals, dint re dels supòsits a què es refereixen els apart ats
anteriors , en què l’hora d e tornada de la comissió de s ervei sigui post eri or a
les 22 hores i s’hagi de sopar fora de l a residència habitual, es farà const ar en
l’ord re d e comissió i s’abon arà l’import del 50 per 100 de la correspon ent
dieta de m anut enció .
Quant a l es di etes fix ades per a les comissions que es des envolupin fora del
territ ori n aci onal s’acreditaran de conformitat amb allò que determina l ’apartat
5è d e l’arti cle 12 d el RD 462/2002 o normativa l egal que ho modifiqui.
MITJA DIETA.
I M P O R T : 25 ,00 €
MANUTENCIÓ.
I M P O R T : 50 ,00 €
ALLOTJAMENT.
I M P O R T : 87 ,00 €
DIETA ENTERA.
I M P O R T : 13 7,0 0 €
Per l a p ercep ció d e l 'import de M ITJ A D IETA, no serà necess ari apo rtar
comprovant de cap tipus, llevat de la corresponent autorit zació del directo r
del Conso rci S erv ei de Recaptació Cerdanya - Ripollès .
En la resta de percepcio ns, caldrà aportar els respecti us comprovants de
la d espesa fet a i, en cap cas es pagarà per un import superi or al m àx im
assen yal at en les presents b ases .
D E S P L A Ç A M E N T S:
In dem nització per raó de s erveis prestats
parti culars : 0 ,24 €/ km.

mitjançant l’ús d’automòbils

Per la quantitat que ultrap assi els 0,19 €, s'aplicarà el corresponent percent at ge
de retenció en con cepte d ' IRPF, que serà el de la nòmina de l 'int eress at(da).
Per la rest a d e desp laçaments , aparcam ents i autopist es serà l'import satis fet ,
que h aurà d e justi fi car-s e d egudament amb la corresponent factura i/ o bitllet.
Els imports assen yalats qued aran autom àticament modifi cats si per disposici ó
legal aix í es fix a.

35

TÍTOL III - DELS INGRESSOS

Arti cle 40 - Pla d e Treso reria
De conformitat amb allò qu e determina la Disposició addi cional quart a de la
Ll ei Orgànica 2/ 2012, d e 27 d’abril, d’Est abilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Fin an cera –afegi da per la Ll ei Orgànica 4/2012, de 28 d e
setemb re- el Cons orci Servei de R ecapt ació Cerdan ya-Ripollès haurà de
disposar d e pl ans d e treso reria que posin de mani fest la seva capacit at p er
atend re el p agam ent dels vencim ents de deutes financers am b especi al previsió
dels p agam ents d ’int eressos i capital del deute públi c.
Abans de l ’últim di a del m es s egüent a la finalització de cada trim estre d e
l’an y caldrà remet re al Minist eri d’His enda i Administraci ons Públiques , ent re
altres, les actu alitzacions d el Pla de Tresoreri a i det all de les operacions d e
deute viu qu e conti ngui la in form aci ó a què fa referènci a l’article 16.8 d e
l’Ord re HAP/2105/ 2012, d’1 d’octubre, per la qual es des envolupen les
obligacions de sub ministram ent d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, d e 27 d’abri l, d’Est abilitat P ress upostària i Sost enibi litat Financera.
La gestió d els recu rsos liquidats es regi rà pel principi de caixa úni ca i es
portarà a cap amb el criteri d ’obtenció de la màxima rendibilitat, assegu rant
en tot cas la immed iata liquidit at per al compliment de les obligacions en els
seus v en ciments t em porals .
Els recurs os que es pu guin obt enir en execució del Press upost es destinaran a
satisfer el conjunt d’obli gacions, llevat que es tracti d'ingress os especí fics
afect ats a fins det erminats. Tin dran aquesta condi ció, en especi al, el s següents:
A) Contribuci ons especials
B) Operacions d e crèdit destin ades a inversi ó
C) Les trans ferènci es d e capital .
Arti cle 41 - Reconeixement de drets
Procedirà el recon eix ement de drets, tant prompt e com es conegui que h a
ex istit una li quidació a favor del Cons orci que pugui procedir de la pròpi a
corp oració, d 'altra administraci ó, o dels particul ars , obs ervant-s e l es regles
dels punts següents:
A) En les liquidacions de contret previ , d'i ngrés direct e, es comptabilitzarà el
reconeix em ent d e d rets - compte 430 - quan s 'aprovin les l iquidacions.
B) En les liquid acions de cont ret previ, ingrés per rebut, l a comptabilitzaci ó
del reconeix em ent d el dret tindrà ll oc després de l ’aprovació del padró.
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C) En les autoli quidaci ons i ingress os sens e cont ret previ, quan es presentin i
s'hagi in gressat l 'im port d e les mat eixes.
D) En el cas de s ubven cions o transferènci es a rebre d'altra entitat,
condi cionades al compliment de determinats requisits, es recollirà el
compromís d'aqu ella des del mateix moment de l’adopció de l'acord o bé
de l a si gnatu ra del conv eni, si bé no ti ndrà efectes econòmics dins d e l a
comptabilitat finan cera.
Al compli r-s e les condicions est ablertes perquè l a subvenció si gui exigibl e
es reconeix erà el d ret.
E) Els préstecs qu e es formalitzin per a finançar inversions o altra despes a
afect ada es compt ab ilitzaran mitjançant un docum ent "RD“I " quan tin gui
lloc el seu i n grés.
Arti cle 42 - Gestió de tributs i al tres i ngressos de d ret públic
1. El Consorci tind rà el s segü ents objectius:



La gestió, liquid aci ó i recapt ació dels tributs i de les quantitats qu e
com in gressos de dret públic -t als com prest acions patrimonials de caràct er
públic no tribut àri es , preus pú blics, mult es i sancions pecuni àri es-, hagin de
perceb re les hisend es de les entit ats locals dels àmbits territ ori als de l a
Cerd an ya i d el Rip ollès, qu an tinguin delegades aquest es compet ències a
favo r d el Conso rci.



La recaptació d e qualsevol tipus d’i ngrés de dret públ ic de les
administraci ons p úb liques, dels seus ens o empreses públi ques dependents i
de qu alsevol alt ra corporació de dret públic, que es t robin dins de l’àmbit
territ ori al de les comarq ues de la Cerdan ya i del Ripollès, sempre que
prèvi ament
ho h agin sol ·licit at al Consorci i aques t hagi acceptat
l’en càrrec.



Les fun cions d e gestió cadast ral referents a la tramit ació dels
ex pedients d’alteracions d’ord re físi c, jurídic i econòmic que afecti n al s
béns immobles de naturales a urbana ubicats en els m unicipis de cad a
comarca que tenen delegad a la facult at de gestió tribut àri a de l’IB I a favor
de cad a consell com arcal.
La recaptació d els concept es referenci ats abast arà els períodes volunt ari i
ex ecutiu, si pro cedei x .

 La facult at d 'em etre providènci es de constren yim ent i altres tràmits
necess aris p er a l a gestió recapt adora en aquells supòsits en què el Consorci
tingui del egada l a gestió, liquidació i recaptació o únicament la recapt ació.
 Efectu ar l a devolució als contribuents de les quantitats que s 'hagin d e
reint egrar, en aqu el ls supòsits en què el Consorci tingui delegada la gestió,
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liquidaci ó i recapt ació, mitjançant deducci ó de l a primera li quidació que
s'efect uï.
Per acord d e la J unta de Gov ern podran ampliar-s e els objectius del Consorci a
altres op eracio ns.
2. Pel qu e fa a l a s ev a gestió i liquidació comptable s’estarà al que ass en yala
l’Ord re HAP/1781/ 2013, de 20 de s etembre, per la qual s’aprovà la
In stru cci ó del mod el normal de Comptabilitat local (BOE núm. 237, de 3 10-2013)
També s’estarà al q ue as sen yala el Reglament General de Recaptació, Ll ei
Gen eral Tributària i demés norm ativa legal.
3. Els tributs d e co brament periòdi c, s 'aprovaran i publicaran d'acord amb el
que s 'ass en yali en l’Ord enan ça General de Gestió, Inspecció i Recapt ació.
Un cop confeccion at s els padrons fis cals que pertoqui el aborar en bas e a la
delegació ex press a de gestió atorgada per cada ens a favor del Consorci ,
corresp ondrà l a s eva aprovació a la Direcció del Consorci.
4. La vi a de constren yi m ent dels ingress os s’inici arà el dia següent al de la
concl usió d el p eríod e de co brament en voluntàri a.
5. La di recció
d e la recaptació
corres pon a la
Tresoreria, que haur à
d'est ablir el p roced iment per a verifi car l ’apli cació de la norm ativa
vigent en m atèri a de recaptació, amb especial referènci a
a les
anul·l aci ons, sus pen sions, aplaçam ents i fraccionaments de pagam ent.
Arti cle 43 - Co mpta bilitat dels cob raments
Els in gressos pro cedents d e l a recapt ació, en t ant que no es conegui la sev a
aplicació p res supos tària, es com ptabil itzaran com a cobram ents pendents
d’apli cació, o ri gin ant-se u n càrrec en el compte de "C aixa" i un abonament en
el com pte “Cobram ents pend ents d’aplicació”.
Quant als d emés in gress os qu e ha de percebre la corporaci ó, amb
caràct er
general , s 'utilitzarà l’apli cació directa, ori ginant-s e un càrrec en el compt e de
"Caix a" i un abon ament en el compt e de "Deutors per drets reconeguts ".
La Treso reria co nt rolarà que no existeixi
bancari s pendent de form alització compt able.

cap

abonament

en com ptes

Arti cle 44 - No rmes específiques en la liquidació del tributs a favor dels
ajuntaments
Es mantind rà, p er norma gen eral, a favor dels ajuntam ents l’est ructura d e
liquidaci ons a comp te p er IB I i IAE, t al i com fins l’an y 1995 venia realitzant
la Diput aci ó de Giro na.
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Per a t al fi, el Conso rci subs criurà una pòlissa de crèdit d'im port no superior a
3.000.00 0,00 € amb entitat financera per tal de garantir l es bestret es ab ans
assen yal ades, no comptant com a càrrega financera ni endeut ament , de
conformitat am b al lò que preveu l’art icle 149 del Text refós de la Llei
regul ado ra de l es his endes locals.
Arti cle 45 - Fiances , dipòsits i préstecs rebuts
1. Les fi an ces i dip òs its que, a favor del Consorci , hagi n de constituir els
contractist es o alt res
persones
t indran caràct er d'operaci ons no
press upostàries.
2. Aix í mateix , els préstecs qu e rebi o concedeixi el Consorci no previstos en
el Pressupost tin dran caràct er d’operaci ó no pressupostària.
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TÍTOL IV - ALTRES FORMES D’EXTINCIÓ DE DEUT ES
Els deutes d e natu ralesa públi ca a favor del Consorci, tant en període volunt ari
com en executiu, s’ex tingiran tot alment o parci alment per compens ació amb els
crèdits recon eguts pel Consorci a favor del deut or en virtut d’un act e
administratiu.
MODALITATS DE COMPENSACIÓ
Arti cle 46 – Co mp ensació a ins tància d e l’obligat al pagament
L’obli gat al pagam ent que insti una compens ació ho sol ·licit arà a la Tresoreria
del Consorci, l a qual es resoldrà d’acord amb allò que fixa l ’arti cle 56 del R D
939/2005, de 29 d e juliol, pel qual s’aprovà el Regl ament General d e
Recaptació.
Arti cle 47 – Co mp ensació d’ofici d e deutes d’enti tats públ iques
Els d eutes v ençuts , l íquids i ex igibl es a favor del Cons orci que hagi de satis fer
un ens territori al, u n organisme autònom, la Seguret at Soci al o una entitat d e
dret públi c s eran compensabl es d’ofi ci, una vegada hagi transcorregut el
termini d ’in grés en períod e v oluntari.
La compensació es realitzarà amb els crèdits de nat ural esa tribut àri a
reconeguts a favor de les entit ats assen yalats i amb els dem és crèdits
reconeguts al seu favor p er, execuci ó del pressupost de despeses d’aquest
Consorci i per d evol ucions d ’in gress os pressupostaris.
L’inici del procedim ent d e compensació es noti ficarà per la Direcci ó a l’entitat
corresp onent indi cant el d eut e i el crèdit que s eran objecte de compensació en
la qu antitat con current.
Arti cle 48 – Co mp ensació d’ofici d e deutes d’altres creditors al Consorci
Serv ei de Recapta ci ó Cerdanya - Ripoll ès
Quan un d eutor al C onsorci no comprès en l’articl e ant erior sigui , a la vegada,
creditor d el Consorci per un crèdit reconegut, una vegada trans corregut el
períod e volunt ari , es compen sarà d’ofi ci el deute i els recàrrecs del períod e
ex ecutiu q ue pro ced eix in amb el crèdit.
No obstant , es co mpens aran d’ofici durant el termini d’ingrés en perío de
voluntari les qu antit ats que resultin per aplicació d’al gun dels supòsits a què
es refereix en el s ap artats a) i b) de l ’arti cle 58. 2 del R D 939/ 2005.
Arti cle 49 – Efectes de la co mp ensació
Adoptat l ’aco rd de compens ació, es decl araran extingits els deutes i crèdits en
la qu antitat co ncu rrent. Dit acord s erà notificat a l’i nteress at i s ervi rà com a
justificant d e l’ex tinció d el deute.
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Si el crèdit es in feri or al deut e, es procedirà com s egueix:
A) La p art de deute que ex ced eixi del crèdit segui rà el règim ordinari, inici antse el procediment d ’ap ress ament, si no és ingressat al seu vencim ent, o
continuant dit p rocediment, si ja s’hagués inici at amb ant erioritat, essent
possible p racticar compensacions s uccessives amb els crèdits que
posteri orm ent es pu guin reconèixer a favor de l’obli gat al pagament .
B) Per la part concurrent es p rocedi rà s egons allò fixat en l ’apartat primer.
C) En cas que el crèd it si gui superi or al deut e, declarada l a compensació,
s’abo narà l a di ferèn cia a l’i nteress at.
Arti cle 50 – E xtinci ó de deutes d e les entitats de dret públic mi tjan çant
deduccions sob re transferèn cies.
Els deut es d e n atu ral esa pública vençuts, líquids i exigi bles que els ens
territ ori als, o rganis mes aut ònoms, S eguret at Soci al i dem és entitats de d ret
públic tinguin amb el Consorci s’extingi ran mitjançant deducció de les
quantitat s qu e el Co nsorci hagi de transferir a l es referides entitats.
Les actu aci ons s eran les s egüents:
A) Comprov ada per l a Tresoreri a del Consorci l’existènci a d’un deut e d els
previst os en l’apartat anterior i la inexistènci a de crèdits a favor d e
l’entit at deuto ra q ue pu guin ésser object e de compens ació d’ofi ci, es
comuni carà a aqu esta que, havent transcorregut el perí ode volunt ari
d’in grés s ens e que s’hagi efectuat el pagam ent dels deutes i no existint
crèdit reconegut al seu favor, s’ini ci arà el procediment de dedu cció
mitjançant res oluci ó de la Direcció del Consorci que es notificarà a
l’entit at deutora, acompan yada de la proposta de deducció, amb indi cació
del d eute a q uè es refereix .
En la notifi cació es concedi rà un t ermi ni de 15 di es, comptats a parti r del
dia següent al de l a comunicació de l ’anterior notifi cació, per efectuar l es
al·legacions q ue s ’estimi conveni ents, i s’advertirà que de no formul ar
al·legacions, ni apo rtar nous documents o el ements de prova, es di ctarà l a
resolu ció d ’aco rd amb dita propost a.
B) A la vista de les al·l egacions formul ades per l’entitat deutora, la Tresoreri a
del Consorci efectu arà la propost a de deducció a la Di recció o bé qu e
s’acordi l’arx iu de les actuacions , que es notifi carà a l’entitat deuto ra
posant fi al pro cedi ment.
L’inici d el procedim ent de ded ucció det erminarà la suspensi ó del procediment
de cob ram ent del s deutes a que es refereixi, amb efect es des de la dat a d’ini ci
fins qu e es p rodu eix i la dedu cció o fins que, en el s eu cas i de conformitat amb
allò previst en el p aràgraf ant erior, s ’acordi l’arxiu de les act uacions.
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Dita susp ensió no afectarà a la com pensació d’ofi ci de crèdits que es puguin
reconèix er a favor d e l’entitat deutora.
Efectu ada dita com pens ació, l’acord de deducci ó es reduirà, s ense necessitat
d’acord ex prés, en i gu al qu anti a a l a compens ada.
La Direcció dict arà, si p roced eix, l’acord de deducci ó, not ificant-lo a l’ens
creditor i, en el seu cas, a l a Tresoreri a del Consorci per t al que procedeix i a
la sev a ex ecu ció. L’aco rd d e d educció serà notificat al deutor.
En el seu cas, es practi carà la liquidaci ó d’interess os de demora que s’h agin
acredit at i es noti ficarà al deutor.
El Consorci pot prest ar per del egació o conveni di ferents s erveis als
ajuntam ents d e la comarca, a consorcis, m ancomuni tats, fundacions,
associ acions, altres ens, admi nistracions públiques i demés organism es i
empreses públiqu es.
Per tal d e garantir adequ adam ent la percepció de l es taxes, dels preus públi cs o
d’alt res ingressos q ue hagi de percebre aquest Consorci per la prest ació d els
diferents serveis , l es entit ats benefici àri es hauran d’acceptar express ament
mitjançant u na cl àu sula d ’obli gada introducció en els prot ocols, convenis o
demés documents pú blics qu e form alitzin amb el Consorci, el següent:
“Qu e s’autoritza ex pressam ent al Consorci -prèvia com unicació a la p art
afect ada- p er a p ercebre i compens ar, quan pertoqui, l’import de tots aquells
deutes que es tro b in vençuts i exigibles amb càrrec a l a recaptació d els
diferents in gressos t ributaris i dem és ingress os de dret públ ic que realitza el
Consorci a favo r de l’entitat d eutora. Així mateix s’autoritza al Consorci p er
compensar aqu ells deutes qu e es trobin vençuts i exigi bles amb càrrec a
qualsevol trans ferèn cia q ue s ’h agi de sat isfer a l ’entitat deut ora”

TÍTOL IV - LIQUI DACIÓ DEL PRES SUPOST

Arti cle 51 - Operacions prèvi es en l'es tat de d espes es
1. A la fi de l'ex erci ci, es verifi carà que tots els acords que impliquen
reconeix em ent d’u n a obli gació han tingut el seu reflex comptable en fas e
"O".
En particul ar, les s ubven cions concedi des el pagament de les quals n o
s'h agi orden at al final de l 'exerci ci es compt abilitzaran en fas e "O",
encara qu e l 'efectiv a p ercepció de fons resti condici onada al compliment
d'al guns requisits.
2. Els serveis gestors sol·li citaran del s cont ractistes la present aci ó d e
factures dint re d e l 'ex erci ci. Sense perj udici d'això, es veri ficarà l 'est at d e
determinades despes es per consums o serveis imput ables a l 'exercici dels
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quals no s 'h agi p rocedit, en cara, a fer el reconeixement de l'obli gació com
cons eqüènci a d e no disposar a 31 de des embre de les factures preceptives .
Quan si gui n desp es es co rrents i obri i nform e del s ervei gestor justi ficant
que ha tin gut llo c l’adquisi ció o servei, les factures a rebre tindran la
consid eració de document "O".
3. Els crèdits p er a d es peses que l’últim dia de l 'exerci ci no estiguin afect ats
al compliment d 'ob ligacions reconegudes quedaran anul·l ats, sense més
ex cep cions q ue l es deriv ad es dels punts ant eriors i de l a i ncorporació de
roman ent, a qu è es refereix l'arti cle 15.
Arti cle 52 - Operacions prèvi es en l'es tat d'Ingressos
1. Tots els cob raments efectu ats fins el 31 de des embre hauran de ser aplicats
en el Pres supost q ue es tanca llevat de causa justifi cada.
2. Es veri ficarà la co mptabilització del reconeixement de drets en tots els
concept es d 'in grés, de confo rmitat amb allò que es preveu en l'arti cle 41.
Arti cle 53 - Tanca ment d el Pressupos t
1. El pressupost del Consorci es liquidarà i s ’el aboraran els estats
demostratius d e la liquidaci ó i la proposta d’incorporaci ó de romanents
aban s de l '1d e m arç de l 'an y natural s egüent a aquell que es tanqui.
2. La liq uidació del Pres supost del Consorci l 'aprovarà la Presidènci a,
donant compt e a la J unta d e Govern en la primera sessió que cel ebri.
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TÍTOL V - CONTROL I FISCALITZACIÓ
Arti cle 54 - Con trol Intern
1. En el Conso rci s’ex erci rà el control i ntern de conformitat amb allò qu e
determinen els arti cles 213 i s egüents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s ’ap rov à el Tex t refós de la Llei reguladora de l es his endes locals.
1.
2. L'ex ercici d e l a fun ció interventora i de fiscalització es port arà direct ament
per l a Intervenció de fons.
3. L'ex ercici de les funcions de cont rol financer i cont rol d'eficàci a, si
cal, es des env oluparà sota l a direcció de l'int erventor, pels funcionaris qu e
s'ass en yali n, i es po drà aux iliar quan si gui necess ari amb auditors externs.
Arti cle 55 - No rmes parti culars d e fiscalització
No est aran sotmes os a intervenció prèvia l es despes es de mat eri al que n o
cal gui in vent ari ar, contractes menors, així com les de caràct er periòdic i
demés d e tract e successiu , un a vegada i ntervinguda la despesa corres ponent al
períod e ini cial d e l’acte o cont ract e del que deri vin o de les sev es
modificacio ns, així com altres despes es menors de 3.000,00 € que, d’acord amb
la no rmativ a vi gent , es facin efectives a t ravés del sistema de bestretes de
caix a fix a.
Quan cal gui dur a terme l a intervenci ó prèvi a, aquest a es podrà limit ar a
comprovar els ex trems segü ents:
A) L’ex istèn cia d e crèdit pres supost ari i que el proposat és l’adequat a l a
naturales a d e d esp es a o obli gació que es propos a contraure.
B) En els cas os en qu è es t racti de contraure compromis os de despes es d e
caràcter pluri anu al es comprovarà, si és el cas, sí es compleix amb la
normativ a vi gent.
C) Que l es obli gacions o desp es a es genera per l ’òrgan competent.
Sens perju dici d’ai x ò l’òrgan interventor podrà formul ar les observacio ns
complem ent àri es qu e consid eri convenient, sens e que aquest es tinguin, en cap
cas, efectes susp ensi us en l a tramitació dels expedi ents corresponents .
En les desp es es corrents, imput abl es al Capít ol II, es podrà exerci r la
fiscalització limit ad a, en els termes recollits en l 'arti cle 219 del R eial decret
legislatiu 2/2004, d e 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de l a Ll ei
regul ado ra de l es his endes locals.
Si la Intervenció ho consi dera oportú podrà substitui r l a fi scalització prèvia
dels drets per la inh erent a la p res a de raó en comptabilitat i per actuacions d e
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comprovació p osteri ors mitjançant l a ut ilització de t ècniques de most rei g o
auditori a.

DIS POSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

Es recon eix en ex plícitam ent les despeses realitzades en exercicis anteriors q ue
tot seguit es det allaran, i que per diferents caus es ali enes al Consorci no es
van comptabilitzar en l'ex ercici que pert ocava.
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Les presents Bases han est at aprovades per la J unta de Govern del Consorci,
en s essió cel ebrad a el dia tres d’octubre de dos mil catorz e.

Vist i plau,
El presiden t

La secretària accid ental,

Ra mon Moliner i Serra

Marta Arxé i Llagostera
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