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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 13586

Correcció d´errades en la Llei 10/2001 de 13 de juny de crèdit
extrordinari per a subvencions electorals.

Advertit error a la publicació de la Llei 10/2001 de 13 de juny (BOIB núm.
74 de 21 de juny de 2001) i en concret a l´article 1

Atès l´article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, amb la finalitat d´esmenar-lo, es fan les
correccions següents:

A l´article 1 in fine on diu:

… es crea i dota la partida pressupostària 11201/G/463D01/00000

Ha de dir:

… es crea i dota la partida pressupostària 11201/G/463D01/48001/00000

Palma, 25 de juny de 2001

El secretari general tècnic
Fernando Pozuelo Mayordomo

— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA D’HISENDA I PRESSUPOSTS

Núm. 13507
Ordre de regulació del procediment per al pagament d’obligacions
de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

La regulació legal de la tramitació dels pagaments de la comunitat
autònoma de les Illes Balears està constituïda, principalment, pels articles 9 f),
57 a 60 i 73.2 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. El desenvolupament reglamentari d’aquests
preceptes legals es troba en els articles 70, 71 i 72 del Decret 77/2001, d’1 de juny,
de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La Llei 1/1986, de 5 de febrer, i el Decret 77/2001, d’1 de juny, que la
desenvolupa, estableixen les normes generals sobre pagaments de la comunitat
autònoma, l’ordenació dels quals correspon, sota l’autoritat superior del conseller
d’Hisenda i Pressuposts, al director general del Tresor i Política Financera.

La concreció dels tràmits concrets que s’han de seguir en el pagaments de
les obligacions de la comunitat autònoma ha estat continguda, fins ara, en l’Ordre
de conseller d’Economia i Hisenda de 14 de juny de 1985, per la qual es regulen
l’administració, el control i la justificació dels pagaments denominats en ferm,
fons a justificar i fons de maniobra, així com el procediment de pagament
d’obligacions. El temps transcorregut des que fou dictada l’esmentada ordre de
14 de juny de 1985, anterior a la promulgació de la Llei 1/986, de 5 de febrer, en
fa necessària la substitució, atesos, a més, el canvis que la introducció dels
sistemes moderns d’informació han produït en la mecànica de la gestió
economicofinancera de l’Administració de la nostra comunitat autònoma. Aquesta
necessitat queda particularment palesa amb l’entrada en funcionament del nou
sistema d’informació de l’Administració de la comunitat autònoma.

Per tant, l’Ordre que ara  es dicta, d’acord amb l’autorització continguda
en la disposició final primera del Decret 77/2001, d’1 de juny, té com a finalitat
principal permetre una major eficàcia i seguretat en el procediment de pagament
de les obligacions de la comunitat autònoma mitjançant la utilització de les eines
informàtiques que el nou sistema d’informació de l’Administració de la comunitat
autònoma incorpora. Així s’ha configurat un procediment en què s’integren
informàticament les funcions de les unitats de gestió econòmica de cada una de
les conselleries i centres gestors, de la Intervenció General com a òrgan de control
intern i centre directiu de la comptabilitat pública, i de la Direcció General del
Tresor i Política Financera, com a ordenació general de pagaments.

Aquesta Ordre distingeix tres tipus principals de pagaments: els de les

obligacions pressupostàries, els de les operacions no pressupostàries i els de les
devolucions d’ingressos indeguts. S’ocupa de la regulació del procediment per
a la tramitació dels dos primers i deixa a la normativa específica corresponent la
regulació dels darrers.

La regulació del procediment preveu també el supòsit de l’existència
d’incidències que impedeixen el funcionament del sistema d’informació i la
realització aleshores de pagaments urgents.

Així mateix, aquesta Ordre regula en el capítol III la notificació de la cessió
de drets de cobrament contra l’Administració de la comunitat autònoma, per tal
de garantir en aquests supòsits la seguretat en els seus pagaments.

Ha quedat, tanmateix, fora del contingut d’aquesta disposició la regulació
dels pagaments “a justificar”, per tal com es considera que aquesta qüestió afecta
també fases anteriors al pagament, és a dir, és també un procediment especial
d’execució pressupostària. Aquesta especialitat justifica que els pagaments “a
justificar” es regulin sistemàticament en una disposició reglamentària pròpia que
comprengui tot el cicle financer que aquests procediments impliquen.

Finalment, han quedat derogats els procediments de pagaments en ferm i
fons de maniobra, els quals havien ja caigut en desús en la pràctica
economicofinancera de la nostra Administració.

Per tot això, dict la següent

ORDRE

CAPÍTOL I
ÀMBIT

Article 1. Àmbit d’aplicació
1. Les normes contingudes en aquesta Ordre s’aplicaran al pagament de les

obligacions de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
de les seves entitats autònomes.

2. A aquest efecte, les operacions destinades a realitzar els pagaments de
qualsevol tipus d’obligació, com ara les que siguin conseqüència de l’execució
del pressupost de depeses, les de devolució d’ingressos pressupostaris o les
derivades d’operacions no pressupostàries, es tramitaran d’acord amb els
procediments i els requisits que s’estableixen en les disposicions contingudes en
aquesta Ordre.

CAPÍTOL II
PROCEDIMENT GENERAL PER AL PAGAMENT

Article 2. Pagament dels diferents tipus d’obligacions
1. Els òrgans que dictin els actes administratius de reconeixement

d’obligacions pressupostàries proposaran el pagament d’aquestes obligacions a
la Direcció General del Tresor i Política Financera, mitjançant l’expedició de les
propostes oportunes de pagament, d’acord amb el que estableixen els articles 3
i 5 d’aquesta Ordre.

2. L’ordenació dels pagaments derivats d’operacions no pressupostàries
s’efectuarà mitjançant l’expedició prèvia pel conseller d’Hisenda i Pressuposts
del corresponent manament de pagament no pressupostari.

La tramitació dels manaments de pagament no pressupostaris es farà
d’acord amb el que estableixen els articles 4 i 5 d’aquesta Ordre.

3. La tramitació de les devolucions d’ingressos indeguts s’ajustarà al que
estableix l’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 27 de novembre de 1996.

Article 3. Tramitació de les propostes de pagament pressupostàries
1. Les unitats de gestió econòmica anotaran en el sistema d’informació les

propostes de pagament dictades pels òrgans competents i remetran en suport de
paper els corresponents documents comptables a la Intervenció General, per tal
que aquest òrgan procedeixi a la fiscalització i, si escau, a la validació de les
propostes anotades.

2. La validació per part de la Intervenció General serà requisit imprescin-
dible per a la tramitació de les propostes de pagament.

A aquest efecte, la Intervenció General trametrà diàriament a la Direcció
General del Tresor i Política Financera, mitjançant els procediments telemàtics
del sistema d’informació, les propostes de pagament que hagin estat validades.

3. Sense perjudici del que s’estableix en l’article 3.1 d’aquesta Ordre
respecte a l’anotació de les propostes de pagament per les unitats de gestió
econòmica, la Intervenció General, com a centre directiu de la comptabilitat
pública, podrà anotar de forma centralitzada determinades propostes de pagament
quan ho consideri convenient per a la gestió de la comptabilitat. En tot cas, la
proposta de pagament que es comptabilitzi centralitzadament haurà d’haver estat
dictada per l’òrgan competent.

Article 4. Tramitació dels manaments de pagament no pressupostaris
1. Els documents comptables corresponents als manaments de pagament

no pressupostaris (documents MP) es generaran en el sistema d’informació per
l’òrgan que hagi tramitat l’expedient de l’operació no pressupostària o per la




