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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

4105

Decret 20/2016, de 15 d’abril, de modificació del Decret 135/2001, de 14 de desembre, de regulació
dels pagaments lliurats «a justificar»

L’apartat 28 de l’article 30 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que la
Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en l’ordenació de la hisenda de la Comunitat Autònoma.
L’article 62 del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24
de juny, preveu els pagaments «a justificar» com un procediment especial d’execució del pressupost de despeses, que té com a fonament la
necessitat d’atendre eficaçment determinats compromisos de despesa la satisfacció dels quals no pot ser justificada abans del pagament, i el
Decret 135/2001, de 14 de desembre, de regulació dels pagaments lliurats «a justificar», regula sistemàticament aquest procediment.
Així mateix, l’apartat 5 de l’article 1 del Decret 135/2001 esmentat —introduït pel Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears—, va establir
la possibilitat d’utilitzar aquest procediment de pagaments «a justificar» per dur a terme el lliurament de fons als centres docents públics i
concertats, per a les despeses de funcionament, les derivades del règim especial de treballadors autònoms i les substitucions.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/48/947780

Doncs bé, amb aquesta modificació es pretén que també es pugui utilitzar aquest procediment per a l’abonament dels deutes tributaris a
càrrec de la hisenda autonòmica, ateses les particularitats inherents a aquests pagaments, les quals justifiquen que se segueixi aquest
procediment especial, d’una manera anàloga al cas del lliurament de fons als centres docents públics i concertats, esmentat abans.
En efecte, la tramitació de les despeses relatives als deutes tributaris té la particularitat que el justificant de la despesa corresponent a aquests
deutes tributaris és una liquidació que emet l’Administració o l’entitat a la qual s’ha d’abonar el deute (o una autoliquidació que ha de seguir
els models corresponents, aprovats també per la mateixa entitat creditora), i que s’ha de presentar al mateix temps que l’abonament d’aquesta
liquidació (o autoliquidació), mitjançant una entitat col·laboradora (normalment determinades entitats financeres) o mitjançant el lliurament
dels fons en metàl·lic en una oficina de l’Administració tributària competent, les quals acrediten el pagament del deute tributari per mitjà
d’un justificant en paper o electrònic, segons els casos, que s’emet, en tot cas, a partir dels formats de liquidació o autoliquidació
corresponents.
Així doncs, la informació que conté aquesta liquidació o autoliquidació és imprescindible per al registrament i la identificació de les dades
relatives al deute tributari de què es tracti en cada cas (naturalesa del tribut, import, termini de pagament, identitat del pagador, etc.), de
manera que el pagament que es fa juntament amb la liquidació o l’autoliquidació implica que quedin registrades automàticament totes les
dades identificatives del pagament del deute que l’entitat emissora necessita conèixer per poder emetre el justificant corresponent.
Per tot això, el procediment corresponent als pagaments lliurats «a justificar» és el que millor s’adapta a aquests mecanismes i particularitats
propis del pagament dels deutes tributaris, en la mesura que permet nodrir els fons líquids a disposició del caixer pagador de la secció
pressupostària corresponent, i, amb això, facilita que es pugui fer l’abonament del deute tributari de la manera esmentada abans, mitjançant
l’entitat col·laboradora corresponent, o mitjançant el pagament en metàl·lic en la caixa de l’Administració creditora.
Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 33.2 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, a proposta de la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 15 d’abril de 2016,

DECRET

Article únic
Modificació de l’article 1 del Decret 135/2001, de 14 de desembre, de regulació dels pagaments lliurats «a justificar»
S’afegeix un apartat, l’apartat 6, a l’article 1 del Decret 135/2001, de 14 de desembre, de regulació dels pagaments lliurats «a justificar», amb
la redacció següent:
6. Així mateix, a fi de poder dur a terme l’abonament dels deutes tributaris en els terminis de pagament corresponents i per mitjà dels
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documents justificatius que s’hagin de presentar en cada cas en el moment del pagament, les conselleries i la resta de seccions
pressupostàries poden aplicar el procediment de pagaments per justificar. L’aplicació dels fons lliurats s’ha de justificar mitjançant els
documents justificatius del pagament esmentats abans, degudament diligenciats per l’Administració tributària o l’entitat col·laboradora
corresponent.

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 15 d’abril de 2016
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/48/947780

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí
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