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Secció I. Disposicions generals
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

9858

Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 7 d’octubre de 2019 per la qual es modifica
l’Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 26 de setembre de 2019 per la qual es
regulen les operacions de tancament i d’obertura de l’exercici pressupostari

La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que les operacions de tancament
de l'exercici s'han de regular per una ordre del conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts.
En exercici d'aquestes competències, i amb l'objectiu de coordinar les actuacions dels departaments que constitueixen les seccions
pressupostàries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del Servei de Salut de les Illes Balears i de l'Agència
Tributària de les Illes Balears, es va dictar l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 26 de setembre de 2019 per la qual es
regulen les operacions de tancament i d'obertura de l'exercici pressupostari (BOIB Núm. 132, de 28 de setembre).
L'entrada en vigor i el començament de la aplicació de l'esmentada Ordre han posat de manifest la necessitat de modificar alguns aspectes
puntuals del seu articulat per tal d'eliminar ambigüitats que puguin donar lloc a interpretacions diferents. D'altra banda, també es modifica
l'apartat 5 de l'article 16 per tal corregir l'errada que apareix en el seu segon paràgraf, respecte de l'exercici pressupostari al qual es fa
referència.
Per tot això, dict la següent
ORDRE

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/138/1044342

Article únic
Modificació de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 26 de setembre de 2019 per la qual es regulen les
operacions de tancament i d'obertura de l'exercici pressupostari
1. L'apartat 1 de l'article 5 de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 26 de setembre de 2019 per la qual es regulen les
operacions de tancament i d'obertura de l'exercici pressupostari queda modificat de la manera següent:
1. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, les seccions pressupostàries, el Servei de Salut de les Illes Balears i l'Agència Tributària
de les Illes Balears s'abstindran d'adquirir nous compromisos de despesa (fase D) amb càrrec al pressupost de 2019, llevat que tinguin la
fase d'autorització (fase A) comptabilitzada abans de la publicació d'aquesta Ordre, sens perjudici de les excepcions previstes a l'apartat 2
d'aquest article i dels supòsits al que es refereixen els articles 2, 3 i 7 d'aquesta Ordre.
La prohibició anterior no afecta als expedients de tramitació anticipada ni als expedients pluriennals la primera anualitat dels quals sigui
zero.
D'acord amb l'establert als articles 9.2 i 10.2 de la Llei de finances, les unitats de gestió econòmica, les unitats de contractació i les que
tramitin subvencions s'han d'abstenir de tramitar aquells expedients i documents comptables que no compleixin els terminis i condicions
establerts a aquesta Ordre.
2. Les lletres e), f) i j) de l'apartat 2 de l'article 5 de l'Ordre esmentada, queden modificades de la manera següent:
e) Els que derivin de modificacions pressupostàries registrades i aprovades amb posterioritat a l'1 de juliol de 2019.
f) Els relatius a despeses amb finançament afectat, totalment o parcial, mitjançant fons finalista.
j) Les despeses menors definides a la disposició addicional segona de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, així com altres despeses imputades als capítols 2 o 6 del pressupost
d'import inferior a 5.000 euros, IVA inclòs, i el pagament dels tributs locals.
3. El segon paràgraf de l'apartat 5 de l'article 16 de l'Ordre esmentada queda modificat de la manera següent:
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Per a les contractacions o els nomenaments que no segueixin el procediment que estableix aquest article, s'han de tramitar els documents
AD+ corresponents, una vegada que el sistema informàtic permeti generar documents comptables en el pressupost de l'exercici de 2020.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia 30 de setembre de 2019.

Palma, 7 d'octubre de 2019
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