Instrucció 2/2021 de l’interventor general, interpretativa del primer incís de
l’apartat 2 de l’article 10 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021

L’article 10.1 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, atribueix les
competències en matèria d’autorització i disposició de la despesa a determinats
òrgans, d’acord amb la secció pressupostària a la qual s’imputa la despesa.

2. Això no obstant, cal sol·licitar l’autorització prèvia al Consell de Govern pel que fa als expedients
de despesa de capital de quantia superior a 1.000.000 d’euros, amb excepció dels expedients de
despesa a què es refereix l’apartat 4 d’aquest article, els quals s’han de regir pel que disposa
l’apartat esmentat, i els de despesa corrent de quantia superior a 500.000 euros o, en el cas
d’expedients de despesa corrent del Servei de Salut de les Illes Balears, a 750.000 euros.

L’aplicació pràctica d’aquesta norma ha posat de manifest la necessitat de fixar
unes pautes que permetin una interpretació homogènia per part dels diferents
centres gestors en els casos en què un mateix expedient comprengui despesa
corrent i despesa de capital.
Aquesta Instrucció té la naturalesa establerta en l’article 21.2 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i es dicta d’acord amb les atribucions que atorga a la Intervenció
General l’article 3.4 del Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim
de control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el qual estableix que com a centre director del
control intern i de la comptabilitat, pot establir, per mitjà d’instruccions, pautes o
criteris d’actuació a través de les quals s’han de regir els òrgans i les unitats
administratives jeràrquicament dependents i les unitats de gestió econòmica i la
resta d’òrgans i unitats que intervenen en el procés de fiscalització i/o comptable.
Per tot això, dictam la següent

https://vd.caib.es/1616746612511-280487224-8726611320626810193

El primer incís de l’apartat 2 de l’article esmentat disposa que:
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Instrucció
1. Objecte i destinataris
L’objecte d’aquesta Instrucció és establir els criteris que han de seguir els òrgans i
unitats gestores del pressupost i el personal que intervé en el procés de
fiscalització, en la interpretació del primer incís de l’apartat 2 de l’article 10.1 de la
Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.
2. Interpretació

Per altra banda, en aquells casos en què l’expedient impliqui al mateix temps
despesa de capital i despesa corrent i cap d’aquestes despeses superi els llindars
esmentats abans, s’entendrà que no és necessària l’autorització prèvia del Consell
de Govern, amb independència de quin sigui l’import total de la despesa que es
deriva de l’expedient en qüestió.
A tall d’exemple i amb l’objectiu de clarificar la interpretació:
a) Si d’un expedient es deriva una despesa total per un import de 900.000 euros,
dels quals 700.000 euros corresponen a despesa corrent i 200.000 euros a
despesa de capital serà necessari sol·licitar l’autorització prèvia del Consell de
Govern per exercir la competència d’autorització i disposició de la despesa.
b) Si un mateix expedient implica una depesa corrent de 500.000 euros i una
depesa de capital de 1.000.000 d’euros, no serà necessària l’autorització
prèvia del Consell de Govern.

L’interventor general

https://vd.caib.es/1616746612511-280487224-8726611320626810193

Si un mateix expedient comporta despesa de capital i despesa corrent i només
alguna d’aquestes partides supera els llindars establerts a l’article 10.2 de la Llei
3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2021
(superior a 1.000.000 d’euros de despesa de capital o superior a 500.000 euros de
despesa corrent) serà necessari, atenent a la unitat de l’expedient, sol·licitar
autorització prèvia al Consell de Govern per exercir la competència en matèria
d’autorització i disposició de la despesa respecte de la despesa total de
l’expedient.

Joan Martí Cerdà
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INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
JOAN MARTI CERDÀ
INTERVENTOR GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 26-mar-2021 09:19:45 AM GMT+0100
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: INSTRUCCIÓ_INTERPRETATIVA_AUT_PREV_AD.revisat.pdf
Data captura: 26-mar-2021 09:20:00 AM GMT+0100
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB
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