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Article 1.-  Àmbit d’aplicació. 

Aquesta normativa resultarà aplicable a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus 
Organismes Autònoms. 

Article 2.-  Pagaments a justificar 

Tindran la consideració de pagaments a justificar  les quantitats lliurades per atendre despeses 
pressupostaries, quan els documents justificatius de les mateixes no es puguin acompanyar en 
el moment de l’expedició de les corresponents ordres de pagament (PJU). 

Article 3.- Expedició d’ordres de pagament a justificar  

a. Les sol·licituds de pagaments a justificar s’hauran de trametre a Intervenció i 
s’acompanyarà d’un informe justificatiu del responsable del servei gestor de la despesa, on 
es justifiqui la impossibilitat de fer front a les despeses mitjançant el procediment ordinari. 

b. Les ordres de pagament “a justificar” s’aprovaran per resolució de l’Autoritat competent per 
ordenar el pagament de les despeses a que es refereixen  i s’hauran d’imputar als 
corresponents crèdits pressupostaris. 

c. L’expedició d’ordres de pagament a justificar hauran d’acomodar-se al Pla de disposició de    
fons de la Tresoreria. 

d. Els perceptors dels pagaments a justificar, respondran directa i personalment dels fons    
lliurats nominalment als seu favor davant la Tresoreria i la Intervenció General. 

e. Abans de ser lliurada una altra quantitat a justificar a una mateixa persona habilitada pel 
mateix concepte pressupostari s’exigirà la formalització del lliurament anterior, sense 
perjudici d’instruir expedient de constrenyiment en contra del perceptor quan, transcorregut 
el temps fixat, no fes la justificació necessària. 

 

Article 4.- Perceptors de pagaments a justificar 

Els perceptors dels pagaments a justificar exercitaran les següents funcions: 

a. El control del compte corrent obert per la Tresoreria General, sota la denominació que es 
fixi. 

b. El correcte registre administratiu i comptable de les operacions de pagament en la forma 
que determini la Intervenció General. 

c. La execució dels pagaments d’acord amb la normativa vigent. 

d. La verificació de que els comprovants que serveixen de base a la justificació de la despesa 
i els seus correlatius pagaments, siguin documents autèntics, originals i s’ajustin a la 
normativa tributaria en matèria de factures, repercussions impositives i retencions 
tributaries. 

e. La identificació de la personalitat dels perceptors mitjançant la documentació procedent en 
cada cas, fent constar en el document de pagament, el mitja d’identificació i el NIF. 

f. Abans de realitzar el pagament hauran de comprovar amb la Intervenció General que no 
existeixin embargs o qualsevol altra retenció que s’hagi de practicar a nom del beneficiari, 
en el cas d’existir, no es podrà realitzar el pagament i s’haurà de donar trasllat de 
l’expedient íntegre a l’Intervenció General. 

g. La custodia dels fons que se l’haguessin confiat. 

h. Practicar d’ofici i quan així ho requereixin la Tresoreria i la Intervenció General, el arquejos 
i conciliacions bancàries que procedeixin. 

i. Rendir dins dels terminis reglamentaris el comptes que corresponguin d’acord amb el 
procediment establert. 

 

Article 5.- Normes aplicables a les ordres de pagament 

Les ordres de pagament que puguin expedir-se a justificar, hauran d'ajustar-se a les següent 
normes: 
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a. Als perceptors dels pagaments a justificar per part de la Intervenció se’ls expedirà un 
manament de pagament a justificar (PJU) amb càrrec a la corresponent aplicació 
pressupostària. 

b. L'expedició i execució de les ordres de pagament a justificar haurà d'efectuar-se prèvia 
aprovació per l'òrgan competent, l’alcaldessa o regidor/a delegat/da, de l'autorització i 
disposició de la despesa, aportant-se informes sobre les circumstàncies per les quals no es 
puguin acompanyar els documents justificatius abans de l'ordre de pagament i informe de 
l'interventor al respecte. 

  Article 6.- Situació administració i disposició dels fons. 

a. L’import de les ordres de pagament que s’expedeixin, s’abonaran excepte en els casos de 
funcionaris que puguin ser habilitats especialment per al maneig puntual d’una ordre de 
pagament a justificar, por transferència al compte corrent obert a tal efecte. 

b. Els comptes corrents oberts a l’efecte tindran la denominació “ Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Habilitació de.........................., Pagaments a justificar”. 

c.  L’import màxim és de 5.000,00 euros, no obstant això excepcionalment el lliuraments a 
justificar dels departaments especificats a continuació  seran de la següent quantia: 

a. Departament de Serveis Socials. 25.000 euros. 
b. Unitat de Serveis Municipal (USM) 18.000 euros. 
c. Participació (gestió centres cívics) 10.000 euros 

En qualsevol cas, l’Alcaldessa mitjançant Decret podrà autoritzar imports superiors sempre 
que ho consideri necessari. 

d. De les esmentades comptes podrà disposar, quan ho estimi convenient la Tresoreria 
General, en tractar-se de fons públics que tenen la consideració de part integrant de la 
Tresoreria municipal. 

e. Els esmentats comptes només podran admetre ingressos de la Tresoreria General amb 
tres úniques excepcions: 

i.Ingressos del funcionari habilitat en concepte de reintegrament de quantitats 
indegudament satisfets. 

ii.Abonament d’interessos generats del contracte del compte corrent. 
iii.Ingressos que es puguin percebre excepcionalment per l’habilitat quan així ho 

autoritzin expressa i conjuntament la Tresoreria i la Intervenció General. 

f. Les despeses i correlatius pagaments que s’hagin d’atendre amb els fons lliurats a justificar 
s’ajustaran al concepte pel qual van ser lliurats i seguiran en la seva tramitació 
administrativa totes les regles i preceptes establerts en la normativa reguladora, les Bases 
d’Execució del Pressupost i en aquesta Instrucció. 

g. Les disposicions de fons per fer front als pagaments, es farà efectiva mitjançant talons 
nominatius o transferències bancàries 

h. Les obligacions satisfetes amb càrrec a quantitats lliurades a justificar es consideraran 
satisfetes des de el moment en que el perceptor signi el rebut o des de la data en que 
s’hagués efectuat la transferència bancària a l’entitat financera i compte bancari indicats pel 
tercer creditor. Quan les obligacions es satisfacin mitjançant  transferència bancària, 
l’habilitat responsable dels fons,  haurà d’acompanyar el corresponent “full de transferència 
bancària” degudament compliment per el perceptor dels fons i l’entitat financera. 

i. Els conceptes pressupostaris als que són d'aplicació les ordres de pagament a justificar 
prioritàriament correspondran als diversos conceptes del capítol 2 de la classificació 
econòmica del pressupost de les despeses.   

 

Article7.- Justificació 

Respecte a la forma i contingut de la justificació, es necessari que s'ajustin a les instruccions 
contingues en aquest document i les demes que en qualsevol moment consideres necessàries 
la Intervenció tenint en compte, en tot cas, que els fons només poden ser destinats a la finalitat 
per a la qual es van concedir i que els comprovants han de ser documents originals. 
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Article 8.- Custodia de fons 

De la custòdia de fons es responsabilitzarà el perceptor. 

Article 9.- Rendició de comptes. 

a. Els funcionaris habilitats específicament per operar amb fons lliurats “a justificar” queden 
obligats a la justificació de l’aplicació de les quantitats rebudes  dins de un termini de tres 
mesos des de la percepció dels corresponents fons a justificar.  

b. La justificació de l’aplicació de les quantitats rebudes, seran sempre mitjançant els 
documents originals, tots els justificants estaran conformats pel perceptor del lliurament i 
presentarà relació detallada dels mateixos signada per aquest i el regidor de l’àrea al que 
correspongui la despesa. En el cas que es tracti de dietes d’empleats municipals 
s’acompanyarà també un full de dietes d’empleats municipals signat pel seu regidor. 

c.  La justificació dels ajuts econòmics a famílies es farà mitjançant nota justificativa del 
personal acreditat del departament de Serveis Socials, d’acord amb els procediments i 
condicions adoptats pel mateix departament. 

d. Només es podran presentar factures o rebuts originals on consti el NIF de l’empresa i que el 
servei ha estat pagat, adjuntant, quan correspongui, còpia de l’informe del cap del servei 
d'haver-se prestat el mateix, efectuant l'obra o aportant el material corresponent de plena 
conformitat.  

e. La Intervenció General examinarà la totalitat dels documents  que justifiquen el pagaments i 
formularà un informe expressant la seva conformitat o disconformitat. 

f. El informe de la Intervenció General, amb els documents, es sotmetrà a l'alcaldessa per a la 
seva aprovació. 

g. Els pagaments a justificar per activitats o serveis determinats que superin els 18.000 euros, 
el compte justificatiu formarà part d’un expedient de liquidació que incorporarà una memòria 
i un estat final d’ingressos i despeses. L’expedient, informat per Intervenció, es presentarà a 
l’aprovació de la Junta de Govern Local. 

h. Del resultat obtingut es donarà compte al funcionari habilitat, al efecte de   formuli 
al·legacions  i, en el seu cas, d’aprovació, del compte. Efectuades les al·legacions s’iniciarà, 
en cas de que les mateixes no fossin admeses per la Intervenció General, expedient per 
subsanar o reintegrament, segons procedeixi, donant-se compte en el cas de reintegrament 
a la Sindicatura de comptes de Catalunya. 

i. Si el compte no es rendeix dins els terminis establerts , es procedirà a instruir d'immediat 
expedient d'abast de fons contra la persona que va rebre les quantitats a justificar. 

j. La coordinació i el control dels comptes corrents dels perceptors d’ordres de pagament a 
justificar de caràcter reiteratiu correspon a la Tresoreria Municipal sense perjudici del control 
de la Intervenció Municipal, i se seguiran les normes següents:  
 

i.Amb la periodicitat que determini la Tresoreria i com a mínim en les primeres quinzenes 
dels mesos de gener, abril, juliol i octubre i referits a l’últim dia del trimestre 
immediatament anterior, els perceptors d’ordres de pagament a justificar que tinguin 
compte corrent, rendiran comptes al/a Tresorer/a. 

ii.Als efectes de la rendició de comptes, els perceptors d’ordres de pagament a justificar  
presentaran al/a Tresorer/a  els extractes bancaris dels comptes corrents oberts referits 
al període a justificar, i un estat de situació del compte corrent , on figuri el saldo inicial 
del compte del període anterior, els ingressos i els pagaments del trimestre, havent-se de 
realitzar les oportunes conciliacions si existeixen discrepàncies entre el saldo bancari i el 
saldo del compte corrent.  Una vegada rebuts els estats de Tresoreria amb tota la 
documentació, el/la Tresorer/a Municipal farà un informe ja sigui favorable o bé amb 
objeccions i ho remetrà a la Intervenció Municipal per al seu control. 
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     Article 10.- Registre comptable. 

a. Els pagaments a justificar es comptabilitzaran d’acord amb lo establert a la en la 4ª i 5ª part 
del PGCPAL de l’any 2013  que figura com annex de l’Ordre HAP71781/2013, de 20 de 
setembre, per la que s’aprova el model normal de comptabilitat local. 

b. Es realitzarà la imputació comptable un cop efectuat el pagament de l’ordre “ a justificar”. 

c. S’han de registrar el pagaments efectuats pel Caixer Pagador, corresponents als serveis 
rebuts o bens adquirits, tenint com a contrapartida un compte de balanç transitori que 
informarà sobre les quantitats pendents d’imputació patrimonial. 

d. El registre comptable dels pagaments als creditors finals s'efectuarà en la presentació dels 
justificants d'aquests pagaments i en qualsevol cas a 31 de desembre de l’exercici que 
correspongui. 

e. Quan es lliurin fons a justificar per atendre despeses d’emergència, la proposta de despesa 
podrà comptabilitzar-se encara que no es compleixin els requisits referents als pagaments a 
justificar ordinaris. En cas que no hi hagi crèdit suficient, la proposta de pagament tindrà el 
caràcter de no pressupostària, aplicant-se al compte comptable que determini la Intervenció 
Municipal. Quan en un moment posterior, s’aprovi la despesa, l’aplicació al Pressupost es 
farà mitjançant un document ADOP en formalització, per tal de cancel·lar el corresponent 
deutor no pressupostari. 

 

 Article 11.- Inspeccions. 

a. Els funcionaris que disposin de pagaments a justificar, estan subjectes, per les funcions de 
manejo de fons i en raó de ser òrgans descentralitzats de la Tresoreria General, a la 
inspecció de la mateixa, la qual es dura a terme per funcionaris que depenguin orgànica i 
funcionalment d’aquesta. 

b. Els funcionaris titulars de pagaments a justificar, estan subjectes, en raó de la seva 
subjecció a l’ordenament jurídic en matèria  de despesa i pagament, a la inspecció de la 
Intervenció General, la qual es realitzarà per funcionaris dependents orgànica i 
funcionalment d’aquesta. 

c. Les inspeccions podran efectuar-se de forma conjunta entre la Tresoreria General i la 
Intervenció General. 

 
 

Disposició Addicional. 
 

Per la Intervenció General i la Tresoreria General conjuntament, es dictaran les normes que es 
consideren convenients per la correcta aplicació d’aquesta instrucció. 
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ANNEX III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONS PER AL FUNCIONAMENT DE BESTRETES DE CAIXA FIXA 
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Article 1.-  Àmbit d’aplicació. 

Aquesta normativa resultarà aplicable a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus 
Organismes Autònoms. 

Article 2.-  Bestretes de caixa fixa. 

Tindran la consideració de bestretes de caixa fixa les provisions de fons de caràcter no 
pressupostari i permanent que es realitzin a funcionaris habilitats  per les atencions corrents de 
caràcter periòdic o repetitiu, tals com dietes, despeses de locomoció, material d’oficina no 
inventariable, conservació i altres de similars característiques..  

Article 3.- Límits quantitatius. 

La quantia global de les bestretes de caixa fixa concedits no podrà excedir del 7% del total dels 
crèdits del capítol destinat a despeses corrents de bens i serveis del pressupost de  despeses 
vigent en cada moment. 
El 7% de límit  fixat, es calcularà sobre els crèdits inicials del total del Capítol II “Despeses en 
bens correntes i serveis”.  
En cap cas podran efectuar-se pagaments de naturalesa diferent a les pròpies del Capítol II de “ 
Despeses en bens corrents i serveis”. 
Amb caràcter general l’import de la bestreta no podrà superar els 10.000 euros, i els pagaments 
individuals no superaran els 1.000 euros. No podrà fraccionar-se una única despesa en 
diversos pagaments per tal de no superar la quantia individual. 

Article 4.- Caixers habilitats. 

El nomenament del caixer habilitat es realitzarà a la mateixa resolució que aprovi la bestreta, 
addicionalment s’efectuarà la designació d’un suplent. 

Article 5.- Constitució de la bestreta 

a. Les sol·licituds de bestretes de caixa fixa s’hauran de trametre a Intervenció i 
s’acompanyarà d’un informe justificatiu del responsable del servei gestor de la despesa, 
on s’especifiquin els pagaments a atendre. 

b. L’autorització de la constitució de bestretes de caixa fixa correspondrà a l’Alcaldia o 
regidor en que hagi delegat. 

c. L’import de la bestreta de caixa fixa es determinarà al mateix Decret de constitució. 

d. L’expedició d’ordres de pagament en concepte de Bestreta de caixa fixa hauran 
d’acomodar-se al Pla de disposició de fons de la Tresoreria. 

e. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa, respondran directa i personalment dels fons 
lliurats nominalment als seu favor davant la Tresoreria i la Intervenció General. 

 

Article 6.- Cancel·lació de la Bestreta. 

 
Per Decret d’Alcaldia, amb l’informe previ d’Intervenció i de Tresoreria, es podrà disposar 
l’anul·lació de la bestreta, que comportarà la cancel·lació del compte bancari i l’obligació de 
reintegrar a Tresoreria el saldo de la bestreta. 
 

Article 7.- Perceptors bestretes de caixa fixa. 

Els perceptors dels bestretes de caixa fixa exercitaran les següents funcions: 
a. El control del compte corrent obert per la Tresoreria General, sota la denominació que es 

fixi. 
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b. El correcte registre administratiu i comptable de les operacions de pagament en la forma 
que determini la Intervenció General. 

c. La verificació de que els comprovants que serveixen de base a la justificació de la 
despesa i els seus correlatius pagaments, siguin documents autèntics, originals i s’ajustin 
a la normativa tributaria en matèria de factures, repercussions impositives i retencions 
tributaries. 

d. La identificació de la personalitat dels perceptors mitjançant la documentació procedent 
en cada cas, fent constar en el document de pagament, el mitja d’identificació i el NIF. 

e. La execució dels pagaments d’acord amb la normativa vigent, essent responsables de 
practicar les retencions fiscals en concepte de Impost sobre la renda de les persones 
físiques o qualsevol altra que d’acord amb la normativa vigent en cada moment resulti 
aplicable. Abans de realitzar el pagament hauran de comprovar amb la Intervenció 
General que no existeixin embargs o qualsevol altra retenció que s’hagi de practicar a 
nom del beneficiari, en el cas d’existir, no es podrà realitzar el pagament i s’haurà de 
donar trasllat de l’expedient íntegre a l’Intervenció General. 

f. La custodia dels fons que se l’haguessin confiat. 
g. Practicar d’ofici i quan així ho requereixin la Tresoreria i la Intervenció General, el 

arquejos i conciliacions bancàries que procedeixin. 
h. Rendir dins dels terminis reglamentaris el comptes que corresponguin d’acord amb el 

procediment establert. 
 

Article 8.- Normes aplicables a les ordres de pagament 

 
Les ordres de pagament (BCF) que puguin expedir-se, hauran d'ajustar-se a les següents 
normes: 

a. Als perceptors de les bestretes de caixa fixa per part de la Intervenció se’ls expedirà un 
manament de bestreta de caixa fixa (BCF) . 

b. L'expedició i execució de les ordres de pagament  haurà d'efectuar-se prèvia aprovació 
per l'òrgan competent, l’alcaldessa o regidor/a delegat/da, de la ordenació del pagament. 

Article 9.- Situació administració i disposició dels fons. 

 
a. L’import de les ordres de pagament que s’expedeixin, s’abonaran per transferència al 

compte corrent obert a tal efecte. 
b. Els comptes corrents oberts a l’efecte tindran la denominació “ Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrù. Habilitació de.........................., Bestretes de Caixa Fixa”. 
c. L’import màxim és de 10.000,00 euros, en qualsevol cas, l’Alcaldessa mitjançant Decret 

podrà autoritzar imports superiors sempre que ho consideri necessari. 
d. Dels esmentats comptes podrà disposar, quan ho estimi convenient la Tresoreria 

General, en tractar-se de fons públics que tenen la consideració de part integrant de la 
Tresoreria municipal. 

e. Els esmentats comptes nomes podran admetre ingressos de la Tresoreria General amb 
tres úniques excepcions: 

iv. Ingressos del funcionari habilitat en concepte de reintegrament de quantitats 
indegudament satisfets. 

v. Abonament d’interessos generats del contracte del compte corrent. 
vi. Ingressos que es puguin percebre excepcionalment per l’habilitat quan així ho 

autoritzin expressa i conjuntament la Tresoreria i la Intervenció General. 
f. Les despeses i correlatius pagaments que s’hagin d’atendre amb els fons lliurats en 

concepte de “Bestreta de Caixa Fixa” s’ajustaran al/s concepte/s pel qual van ser 
lliurats i seguiran en la seva tramitació administrativa totes les regles i preceptes 
establerts en la normativa reguladora, les Bases d’Execució del Pressupost i en aquest 
reglament. 
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g. Les obligacions satisfetes amb càrrec a quantitats lliurades en concepte de Bestreta de 
caixa fixa es consideraran satisfetes des de el moment en que el perceptor signi el 
rebut o des de la data en que s’hagués efectuat la transferència bancària a l’entitat 
financera i compte bancari indicats pel tercer creditor. La sol·licitud de cobrament 
mitjançant transferència bancària s’haurà d’acompanyar del corresponent “full de 
transferència bancària” autoritzat per la Tresoreria Municipal. 

h. Les disposicions de fons per fer front als pagaments, es farà efectiva mitjançant talons 
nominatius o transferències bancàries. 

i. Els conceptes pressupostaris als que són d'aplicació les bestretes de caixa fixa  
correspondran als diversos conceptes del capítol 2 de la classificació econòmica del 
pressupost de les despeses.    

Article 10.- Justificació 

Respecte a la forma i contingut de la justificació, es precís que s'ajustin a les instruccions 
contingues en aquest document i les demes que en qualsevol moment consideres necessàries 
la Intervenció, tenint en compte, en tot cas, que els fons només poden ser destinats a la finalitat 
per a la qual es van concedir i que els comprovants han de ser documents originals. 

Article 11.- Custodia de fons 

 De la custòdia de fons es responsabilitzarà el perceptor. 

Article 12.- Rendició de comptes. 

a. Els funcionaris habilitats específicament per operar amb fons lliurats en concepte de 
“bestreta de caixa fixa” queden obligats a la justificació de l’aplicació de les quantitats 
rebudes  a mesura que les seves necessitats de tresoreria facin necessària la reposició  
de fons. En tot cas abans del 10 de desembre de cada any caldrà efectuar la rendició 
final de la bestreta. 

b. L’elaboració del compte de justificació es confeccionarà a través de l’aplicatiu que 
preveu el programa de comptabilitat municipal 

c. La justificació de l’aplicació de les quantitats rebudes, seran sempre mitjançant els 
documents originals, tots els justificants estaran conformats pel perceptor del lliurament 
i presentarà relació detallada dels mateixos signada per aquest i el regidor de l’àrea al 
que correspongui la despesa. En el cas que es tracti de dietes d’empleats municipals 
s’acompanyarà també un full de dietes d’empleats municipals signat pel seu regidor. 

d. Només es podran presentar factures o rebuts originals on consti el NIF de l’empresa i 
que el servei ha estat pagat, adjuntant, quan correspongui, còpia de l’informe del cap 
del servei d'haver-se prestat el mateix o aportant el material corresponent de plena 
conformitat.  

e. Les despeses de comissions bancàries del compte corrent de la bestreta, acreditades 
amb una còpia de l’extracte bancari, s’integraran a la relació justificativa. 

f.  La Intervenció General examinarà la totalitat dels documents  que justifiquen el 
pagaments i formularà un informe expressant la seva conformitat o disconformitat. 
El informe de la Intervenció General, amb els documents, es sotmetrà a l'alcaldessa per 
a la seva aprovació. 

g. Del resultat obtingut es donarà compte al funcionari habilitat, a l’ efecte de que   formuli 
al·legacions  i, en el seu cas, d’aprovació, del compte. Efectuades les al·legacions 
s’iniciarà, en cas de que les mateixes no fossin admeses per la Intervenció General, 
expedient de subsanació o reintegrament, segons procedeixi, donant-se compte en el 
cas de reintegrament a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.  

h. Si el compte no es rendeix dins els terminis establerts , es procedirà a instruir 
d'immediat expedient d'abast de fons contra la persona que va rebre les quantitats en 
concepte de bestreta de caixa fixa. 

i.  La coordinació i el control dels comptes corrents dels perceptors d’ordres de pagament 
a justificar de caràcter reiteratiu correspon a la Tresoreria Municipal sense perjudici del 
control de la Intervenció Municipal, i se seguiran les normes següents:  
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i. Amb la periodicitat que determini la Tresoreria i en qualsevol cas quan es 

sol·liciti la reposició de fons i en el moment de la rendició final de la bestreta 
( 10 de desembre) , els perceptors de Bestretes de Caixa Fixa,  rendiran 
comptes al/a Tresorer/a. 

ii. Als efectes de la rendició de comptes, els perceptors de pagaments en 
concepte de “bestretes de caixa fixa” presentaran a la Intervenció Municipal  
els extractes bancaris dels comptes corrents oberts referits al període a 
justificar, i un estat de situació del compte corrent , on figuri el saldo inicial 
del compte del període anterior, els ingressos i els pagaments del trimestre, 
havent-se de realitzar les oportunes conciliacions si existeixen 
discrepàncies entre el saldo bancari i el saldo del compte corrent.  Una 
vegada rebuts els estats de Tresoreria amb tota la documentació, el/la 
Tresorer/a Municipal farà un informe ja sigui favorable o bé amb objeccions 
i ho remetrà a la Intervenció Municipal per al seu control. 

Article 13.- Registre comptable. 

 

a. Les bestretes de caixa fixa  es comptabilitzaran d’acord amb lo establert  en el PGCPAL 
de l’any 2013  que figura com annex de l’Orden HAP71781/2013, de 20 de setembre, per 
la que s’aprova el model normal de comptabilitat local. 

b. Les provisions inicials de fons han de ser tractades com un moviment intern de tresoreria 
que reflectirà les quantitats que han rebut i entregat l’habilitat receptor i la Tresoreria 
remitent respectivament. 

c. Les sortides de fons del compte de bestreta per atendre els pagaments corresponents als 
serveis rebuts o bens adquirits tindran com a contrapartida un compte de balanç transitori 
que informarà sobre les quantitats pendents d’imputació patrimonial i pressupostaria. 

d. La rendició i l’aprovació de comptes per les despeses realitzades i subsegüent reposició 
de fons tindran com a conseqüència les següents anotacions: 

e. Reconeixement de obligacions pressupostaries llur contrapartida serà el compte 
patrimonial o de gestió que correspongui a la naturalesa econòmica de l’operació. 

i. Ordenació del pagament de les obligacions pressupostaries reconegudes. 
ii. Sortida de recursos de la Tresoreria per atendre els pagaments ordenats. 
iii. Entrada dels fons anteriors en el compte de bestreta. Aquesta entrada 

tindrà com a contrapartida el compte de balanç transitori al que s’ha fet 
referència anteriorment.    

 

Article 14.- Inspeccions. 

a. Els funcionaris titulars de bestretes de caixa fixa, estan subjectes, per les funcions de 
maneig de fons i en raó de ser òrgans descentralitzats de la Tresoreria General, a la 
inspecció de la mateixa, la qual es dura a terme per funcionaris que depenguin orgànica i 
funcionalment d’aquesta. 

b. Els funcionaris titulars de les bestretes de caixa fixa, estan subjectes, en raó de la seva 
subjecció a l’ordenament jurídic en matèria  de despesa i pagament, a la inspecció de la 
Intervenció General, la qual es realitzarà per funcionaris dependents orgànica i 
funcionalment d’aquesta. 

c. Les inspeccions podran efectuar-se de forma conjunta entre la Tresoreria General i la 
Intervenció General. 
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Disposició Addicional. 
 
Per la Intervenció General i la Tresoreria General conjuntament, es dictaran les normes que es 
consideren convenients per la correcta aplicació d’aquesta instrucció. 
 

 


