


Tresoreria

 Existència de Pla de disposició de fonsExistència de Pla de disposició de fons

» Es respecte l'ordre establert a l'article 187 del TRLRHL?

» Es domicilien pagaments en comptes corrents?

» Existeixen obligacions pendents de pagament amb una antiguitat superior a 4 anys?



Tresoreria

 Existència de Pla de tresoreriaExistència de Pla de tresoreria

» Es respecte la obligació de remissió trimestral al Ministeri d'Hisenda i Funció pública 
del calendari i pressupost de tresoreria establerta a l'article 16.7 de la Ordre 
HAP/2082/2014 de 7 de novembre per la que es modifica la Ordre HAP/2105/2012, d'1 
d'octubre.

» La seva inexistència impedeix valorar adequadament la possibilitat d'obtenir 
rendiments i evitar saldos ociosos.





Tresoreria

 Existència de número de comptes corrents bancàries mantingudes per la Existència de número de comptes corrents bancàries mantingudes per la 
Corporació.Corporació.

» Es conserven els contractes d'apertura de comptes?

» En la obertura dels comptes es va realitzar una mínima tramitació: justificació de la 
necessitat d'obertura, plecs, sol·licituds de vàries ofertes?.

» La disposició dels fons contra els comptes corrents s'ajusta a la normativa que 
reconeix que els tres clauers són Alcalde o regidor en qui delegui, Interventor i 
Tresorer?

» Es reflecteixen adequadament els comptes bancaris en la comptabilitat atenent a la 
tipologia de comptes corrents que poden obrir-se de conformitat amb l'article 196 
del TRLRHL, comptes operatius, comptes restringits de pagaments i de cobraments i 
comptes de col·locació d'excedents de tresoreria?



Tresoreria

 Existència de número de comptes corrents bancàries mantingudes per la Existència de número de comptes corrents bancàries mantingudes per la 
Corporació.Corporació.

» Són necessaris els números de comptes existents atenent a la utilització que en fa la 
Corporació?

» Es registren els ingressos en els comptes restringits de recaptació tal i com estableix 
la Instrucció de Comptabilitat?

» Existeix coherència dels saldos dels comptes tenint en compte els motius 
d'abonament i de càrrec dels comptes?

» Revisió de les conciliacions bancàries per evitar sobrevaloracions del saldo de 
tresoreria.

» Es fan conciliacions bancàries amb caràcter mensual?



Tresoreria

 Existència de número de comptes corrents bancàries mantingudes per la Existència de número de comptes corrents bancàries mantingudes per la 
Corporació.Corporació.

» Si el saldo a fi d'exercici atorga un marge de seguretat suficient per atendre els 
pagaments mensuals de les nòmines i les obligacions a curt termini.

» Si és raonable el saldo mig de caixa en quantia a les necessitats que es satisfan a 
traves de la citada caixa.

» Les actes de recompte físic d'existències han d'estar signades per algun responsable 
deixant constància del seu resultat, amb l'assistència de personal de la Intervenció.



Tresoreria

 Morositat.Morositat.

» Es compleix amb la ràtio del PMP a proveïdors?

» S'abonen els interessos de demora d'ofici?

«no se han realizado pagos automáticos de intereses de demora por el Ayuntamiento 
cuando se produjeron incumplimientos en el plazo pactado o en el legalmente 
establecido, tal y como exige el artículo 5 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones 
comerciales» Informe Tribunal de Cuentas Sigüenza



Tresoreria

 Integritat de la informació que s'obté de diferents aplicacions informàtiques Integritat de la informació que s'obté de diferents aplicacions informàtiques 
que s'utilitza en la gestió econòmica-financera, garantint la integritat i que s'utilitza en la gestió econòmica-financera, garantint la integritat i 
seguretat en la seva utilització. seguretat en la seva utilització. 

» Existeix un registre dels permisos d'accés identificant als usuaris?

» Es garanteix la invariabilitat de les dades?





Bestretes de caixa fixa/ pagaments a justificar

» Es posen a disposició dels habilitats que estan autoritzats per a la seva gestió i 
aplicació. El pagament a proveïdors se li confia al Habilitat o caixer pagador.

» No es permet realitzar disposicions de fons directament a favor dels proveïdors sinó 
que els fons s'han de posar a disposició  dels habilitats. La transferència de fons 
directa des de la tresoreria als proveïdors incompleix la normativa reguladora, al 
obviar la posició que ocupen els habilitats perceptors qui són els obligats a aplicar i a 
retre el compte justificatiu.

 





Bestretes de caixa fixa/ pagaments a justificar

2)Des el punt de vista del procediment d'execució de la despesa són 2)Des el punt de vista del procediment d'execució de la despesa són 
procediments excepcionalsprocediments excepcionals

» Els pagaments a justificar són una excepció al principi de prèvia acreditació 
documental del «servei prestat».

» Les bestretes de caixa fixa són una excepció al procediment pressupostari ordinari 
que requereix l'aprovació  de la despesa de forma prèvia al seu pagament. 
Procediment especial de pagament diferent del pagament en ferm.



Bestretes de caixa fixa/ pagaments a justificar

 El procediment en els dos models comprèn dues actuacions:El procediment en els dos models comprèn dues actuacions:

» Les necessàries fins col·locar els fons en les caixes pagadores

» Les que han de desenvolupar els habilitats des que reben els diners fins que 
rendeixen els comptes



 Pagaments a justificar









Pagaments a justificar

En el moment d'aprovar un PAJ pot ser que no existeixi un compromís En el moment d'aprovar un PAJ pot ser que no existeixi un compromís 
jurídic amb un creditor, encara que amb caràcter general seria jurídic amb un creditor, encara que amb caràcter general seria 
recomanable que s'identifiqués el tercer.recomanable que s'identifiqués el tercer.

No es poden utilitzar com a provisions de fons per atencions corrents sinó No es poden utilitzar com a provisions de fons per atencions corrents sinó 
que són per despeses concretes, pressupostàries i no permanents, i han de que són per despeses concretes, pressupostàries i no permanents, i han de 
tenir caràcter excepcional.tenir caràcter excepcional.















Pagaments a justificar

» Aspectes que cal verificar en la fiscalització prèvia de les ordres de Aspectes que cal verificar en la fiscalització prèvia de les ordres de 
pagament a justificar per les que es posen a disposició dels habilitats fons pagament a justificar per les que es posen a disposició dels habilitats fons 
públics. públics. Art. 24 RD 424/2017

– Si existeix crèdit i el proposat és l'adequat

– Que s'adapten a les normes que regulen la expedició de les ordres de pagaments a 
justificar

– Que el òrgan pagador ha justificat, dins del termini corresponent, la inversió dels fons 
percebuts amb anterioritat pels mateixos conceptes pressupostaris, excepte en situacions 
de catàstrofe, de gran perill o necessitats que afectin directament a la seguretat pública.

– Que la ordre de pagament a justificar compleix amb el Pla de disposició de fons de la 
tresoreria aprovat pel President de la Entitat, excepte en situacions de catàstrofe, de gran 
perill o necessitats que afectin directament a la seguretat pública



Pagaments a justificar

Intervenció dels comptes justificatius. Article 27 RD 424/2017, sens perjudici  Intervenció dels comptes justificatius. Article 27 RD 424/2017, sens perjudici  
de les regulacions específiques que poden establir les normes de les regulacions específiques que poden establir les normes 
reglamentàries de les EELL.reglamentàries de les EELL.

                                                                                                                               
                                                                                                                

- Si correspon a despeses concretes i determinades

- Si en la seva execució s'ha seguit el procediment aplicable en cada cas

- Si són adequats a les finalitats per les quals es van lliurar els fons

- Si s'acredita la realització efectiva i conforme dels serveis

- Si el pagament s'ha realitzat al creditor per l'import degut







Pagaments a justificar

 Aspectes que cal verificar.Aspectes que cal verificar.

» Si les bases d'execució del pressupost regulen el contingut mínim que fixa l'article 72 
del RD 500/1990 .

» Els acords de Ple o resolucions administratives  que aprovin la normativa per la que 
es regulen els PAJ no tenen el caràcter reglamentari de manera que es consideraria 
insuficient la seva regulació. «Informe definitiu sobre la gestió de liquides dels 
Ajuntaments de Oviedo, Gijon i Aviles. Exercici 2014»



Pagaments a justificar

 Aspectes que cal verificar. Intervenció dels comptes justificatiusAspectes que cal verificar. Intervenció dels comptes justificatius

» Si els PAJ van ser justificats dins el termini exigit en les BEP (tres mesos a partir de la 
data de percepció dels fons per part de l'habilitat)

» Si els comptes justificatius s'ajusten al model regulat a les BEP i si estan acompanyats 
dels documents acreditatius de la despesa realitzada (factures o rebuts originals).

» Si consta la resolució del òrgan competent aprovant el compte justificatiu.

» Si correspon a despeses concretes i determinades en quina execució s'ha seguit el 
procediment aplicable en cada cas, si són adequats a les finalitats



Pagaments a justificar

 Aspectes que cal verificar.Aspectes que cal verificar.

» Si els Paj NO s'han expedit quan el servei ja ha estat prestat, atès que en aquest cas ja 
es podria haver procedit a tramitar la despesa conforme al procediment ordinari 
d'execució pressupostària. La data del servei que documenta ha de ser posterior en 
el temps al seu pagament.

» Si en cas de manca de justificació s'ha tramitat l'expedient de reintegrament de les 
quantitats pendents de justificar per part del habilitat





Pagaments a justificar

ConclusióConclusió: : 

PAJ són un procediment alternatiu al de BCF atès que s'utilitza per PAJ són un procediment alternatiu al de BCF atès que s'utilitza per 
aquelles despeses que NO tinguin caràcter periòdic o repetitiu.aquelles despeses que NO tinguin caràcter periòdic o repetitiu.

La seva naturalesa permet que s'utilitzin per qualsevol tipus de despesa, La seva naturalesa permet que s'utilitzin per qualsevol tipus de despesa, 
amb les consideracions exposades.amb les consideracions exposades.

No es limita en exclusiva a les despeses del capítol II.No es limita en exclusiva a les despeses del capítol II.









Bestretes de caixa fixa. Concepte

Entrarien despeses de telèfon, combustibles, energia elèctrica?Entrarien despeses de telèfon, combustibles, energia elèctrica?

Article 2.3 RD 725/1989

3. Por otra parte no podrán realizarse pagos con cargo a 
anticipos de caja fija superiores a 5.000,00€ excepto los 
destinados a teléfono, combustibles, energía eléctrica, o 
indemnizaciones por razón del servicio.













Bestretes de caixa fixa. Actuacions necessàries per 
reposr els fons en les caixes pagadores. 

Aspectes que cal verificar en la fiscalització prèvia de les reposicions de fons Aspectes que cal verificar en la fiscalització prèvia de les reposicions de fons 
per  les bestretes de caixa fixa . Art.25.2 RD 424/2017per  les bestretes de caixa fixa . Art.25.2 RD 424/2017

a) Que l'import del compte justificatiu coincideix amb el dels documents a) Que l'import del compte justificatiu coincideix amb el dels documents 
comptables d'execució del pressupost de despeses amb la prestaciócomptables d'execució del pressupost de despeses amb la prestació

b) Que les propostes de pagaments es basen en resolució d'autoritat b) Que les propostes de pagaments es basen en resolució d'autoritat 
competent.competent.

c) Que existeix crèdit i el proposat és l'adequatc) Que existeix crèdit i el proposat és l'adequat



















Bestretes de caixa fixa/ pagaments a justificar

 Bases d'execució del pressupost: Contingut mínim i necessari dels PAJ. Article 72.2 Bases d'execució del pressupost: Contingut mínim i necessari dels PAJ. Article 72.2 
RD 500/1990RD 500/1990

Les formes d'expedició i execució dels PAJ

La situació i disposició dels fons

Els pagaments amb fons a “justificar”

La comptabilitat i el control

Els límits quantitatius

Els conceptes pressupostaris als que siguin aplicables

El règim de justificacions

Previ    
informe 
Interventor



Bestretes de caixa fixa/ pagaments a justificar

 Bases d'execució del pressupost: Contingut mínim i necessari de les BCF. Article Bases d'execució del pressupost: Contingut mínim i necessari de les BCF. Article 
75.2 RD 500/199075.2 RD 500/1990

Partides pressupostàries quines despeses es poden
atendre mitjançant BCF

La situació i disposició dels fons

La comptabilitat i el control

Els límits quantitatius

El règim de reposicions

Previ    
informe 
Interventor



Bestretes de caixa fixa/ pagaments a justificar

Bases d'execució del pressupost: Contingut a regular Bases d'execució del pressupost: Contingut a regular 

Qui pot actuar com a habilitat?? Quina formació?

Règim de cancel·lació

Obligacions dels habilitats

Dates i períodes de justificació (IRPF...)

Necessitat de tramitar RC per les BCF

Embargaments o retencions judicials

     Comprovació dels deutors de la Entitat

    Interessos i despeses dels comptes

Previ    
informe 
Interventor



Bestretes de caixa fixa/ pagaments a justificar

Bases d'execució del pressupost: Contingut a regular Bases d'execució del pressupost: Contingut a regular 

Qui pot actuar com a habilitat?? 

Personal eventual: STS 1711/2005 de 17/03/2005

   «Deben quedar vedadas a ese personal eventual las actuaciones de colaboración 
professional que se proyecten en las funciones normales de la administración pública, 
bien en las externas de prestación y policía frente a la ciudananía, bien en las internas 
de pura organización administrativa.»









Informe de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat de 29 de juliol 
de 2019:

«El fraccionamiento no solo constituye un incumplimiento legal y una gestión 
ineficaz e ineficiente, sino que además puede dar lugar a responsabilidades 
contables o, si se producen las circunstancias determinadas en la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2015 (STS1718/2015) podría calificarse 
de delito de prevaricación»



Comptabilitat 

 Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre per la qual es regulà la Instrucció del 
model normal de comptabilitat. (Regles 31-36)

Títol II. Del model normal del sistema 
d'informació comptable municipal

Capítol II Àrees d'especial rellevància 

Secció III Pagaments a justificar

Secció IV Bestretes de caixa fixa



Comptabilitat 

 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la qual s'aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local. 

 

No són Àrees comptables d'especial 
rellevància però el seu tractament 
comptable és el mateix que el que regulà 
la Instrucció anterior. Els petits canvis 
deriven de la nova codificació dels 
comptes.

Preàmbul 





Comptabilitat 

 El seus saldos han de formar part integrant de la Tresoreria municipal

 Al tancament de l'exercici s'han de efectuar les conciliacions bancàries que, si 
s'escau, correspondrien a aquests comptes, autoritzats per la Intervenció i s'han 
d'incloure en la documentació que cal unir al Compte general de l'Ajuntament.



Comptabilitat PJ

Regla 31.5 ICL 2004:  Pago a los acreedores finales

“Los pagos que el perceptor de los fondos a justificar realice a los acreedores finales se 
realizarán cuando se produzcan o cuando determine la entidad local, siempre antes de 
la elaboración de la correspondiente cuenta justificativa.
El registro se efectuará cargando la cuenta 558.0 provisiones de fondos para pagos a 
justificar pendientes de justificación, con abono a la cuenta 575.0 o 574.0.

En todo caso, a 31 de diciembre deberán haberse registrado todos los pagos realizados. 
Con este fin, podrá practicarse el asiento descrito en el párrafo anterior por la diferencia 
entre el saldo contable y el saldo real a dicha fecha, de modo tras este ajuste las cuentas 
575.0 y 574.0 representen los saldos a favor de la entidad en cuentas y cajas restringidas 
de pagos a justificar»

 



Comptabilitat PJ 

A 31 de desembre ,en cas que el saldo comptable sigui diferent al saldo bancari, 
procedeix realitzar el següent assentament:

Qüestions pràctiquesQüestions pràctiques

Codi             Compte     Deure Haver

5580

5750

5740

Provisions de fons per pagaments a 
jus ficar pendents de jus ficar 

Bancs i ins tucions de crèdit 
pagaments a jus ficar
Caixa. Pagaments a jus ficar

       ‐‐‐‐  
       

   
      ‐‐‐‐

      ‐‐‐‐



Comptabilitat BCF

Motius d’abonament i càrrec en els ss comptes:

“5585.Lliuraments per a la reposició de les bestretes de Caixa fixa pendents de 
pagament”

“5581. Provisions de fons per bestretes de Caixa fixa pendents de justificar”

“5751. Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de Caixa fixa”

“5741. Caixa. Bestretes de Caixa fixa”



Comptabilitat BCF 

Regla 34.2 ICL 2004:  Pago a los acreedores finales

“Los pagos que el cajero realice a los acreedores finales se realizarán cuando se 
produzcan o cuando determine la entidad local, siempre antes de la elaboración 
de la correspondiente cuenta justificativa.
El registro se efectuará cargando la cuenta 558.1 provisiones de fondos para 
anticipos de caja fija pendientes de justificación, con abono a la cuenta 575.1 o 
574.1
En todo caso, a 31 de diciembre deberán haberse registrado todos los pagos 
realizados. Con este fin, podrá practicarse el asiento descrito en el párrafo anterior 
por la diferencia entre el saldo contable y el saldo real a dicha fecha, de modo tras 
este ajuste las cuentas 575.1 y 574.1 representen los saldos a favor de la entidad en 
cuentas y cajas restringidas de anticipos de caja fija»



Comptabilitat 

A 31 de desembre en cas que el saldo comptable sigui diferent al saldo bancari 
procedeix realitzar el següent assentament:

Codi             Compte     Deure Haver

5581

5751

5741

Provisions de fons per bestretes de 
caixa fixa pendents de jus ficar 

Bancs i ins tucions de crèdit 
bestretes de caixa fixa
Caixa. Bestretes de caixa fixa

       ‐‐‐‐  
       

   
      ‐‐‐‐

      ‐‐‐‐



Comptabilitat

 Qüestions pràctiquesQüestions pràctiques

Es recomana que cada ordinal bancari estigui associat de forma individual  el 
seu corresponent compte comptable, així es reflectirà en els seus estats 
comptables. Si s'agrupen tots en un sol ordinal bancari es dificulta la 
comprensió de la informació financera i no s'afegeix simplicitat a la gestió de 
la tresoreria. 

 



La justificació o documentació necessària per a realitzar cadascun dels 
pagaments de bestretes és la mateixa que si s'hagués imputat directament a 
pressupost.

Haurà de complir amb tots els requisits que la normativa exigeix, de 
conformitat amb el tipus de contracte del que es tracti.

Justificació



«La justificación de los pagos realizados con caudales públicos se ajuste a los 
requisitos de forma, fondo y plazo establecidos en las normas de aplicación, 
no pudiendo quedar la forma de justificar estos pagos a la libre voluntad del 
gestor que los realiza. Así, se mantiene en la sentencia 16/04, de 29 de julio, 
que la justificación en ningún caso puede quedar al arbitrio del que gestiona o 
maneja los caudales o efectos públicos, sino que ha de acomodarse a lo legal 
o reglamentariamente dispuesto, de suerte que los documentos que sirvan de 
soporte a los pagos realizados reúnan una serie de requisitos formales, pero 
además es imprescindible que quede acreditado que el destino dado a los 
fondos públicos es legalmente el   adecuado y, únicamente en tal caso, puede 
entenderse cumplida debidamente la obligación personalísima de rendir 
cuentas».

Justificació



«En sentencias como la 12/2000 de 3 de julio, la 12/05, de 18 de julio, la 2/05, 
de 1 de abril y la 18/03, de 26 de diciembre la Sala ha recordado que los 
incumplimientos documentales en la obligación de justificar los pagos, al 
margen del reproche jurídico que puedan merecer y de las consecuencias del 
mismo en otros ámbitos administrativos o jurisdiccionales no pueden generar, 
por si mismos, responsabilidad contable por alcance, si a pesar de tales 
deficiencias formales, puede considerarse probado que materialmente no se 
ha producido menoscabo alguno en los fondos públicos»

Justificació



Bestretes de caixa fixa

Intervenció dels comptes justificatius. Article 27 RD 424/2017, sens perjudici  Intervenció dels comptes justificatius. Article 27 RD 424/2017, sens perjudici  
de les regulacions específiques que poden establir les normes de les regulacions específiques que poden establir les normes 
reglamentàries de les EELL.reglamentàries de les EELL.

                                                                                                                               
                                                                                                                

- Si correspon a despeses concretes i determinades

- Si en la seva execució s'ha seguit el procediment aplicable en cada cas

- Si són adequats a les finalitats per les quals es van lliurar els fons

- Si s'acredita la realització efectiva i conforme dels serveis

- Si el pagament s'ha realitzat al creditor per l'import degut



Moltes gràcies per la 
vostra atenció


