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Instruccions conjuntes de la Secretaria de Política Financera, Competència i Consum i 
la Intervenció General de 28 de desembre de 2006 sobre l’obertura  i tancament 
d’habilitacions, nomenament d’habilitats i altres aspectes referents als pagaments a 
justificar. 
 
 
 
L’ordre de 12 de desembre de 2001 del departament d’Economia i Finances sobre 
manaments de pagament a justificar va establir un nou marc dels pagaments a justificar en 
l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les instruccions conjuntes de la Direcció General de Pressupostos i Tresor i la Intervenció 
General de 28 de desembre de 2001 sobre manaments a justificar van complementar els 
preceptes de l’ordre esmentada en quan a l’operativa  a seguir en la seva instauració, gestió, 
control i comptabilització. 
 
Desprès de quatre anys d’experiència cal regular aquells aspectes  que són susceptibles de 
produir disfuncions, així com l’atorgament de nous processos i mitjans  que permetin una 
major eficàcia en la gestió. 
 
Per tot això, i en virtut del que estableix la disposició final primera de l’ordre de 12 de 
desembre de 2001 esmentada, es fan circular les següents instruccions: 
 
 
1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
1.1 L’objecte de les presents instruccions és la regulació de determinats procediments a 
seguir en l’àmbit de la gestió dels pagaments a justificar. 
 
1.2 Els preceptes de les presents instruccions són d’aplicació a: 
 
a. Els departaments 
b. Les entitats gestores de la seguretat social 
c. El Servei Català de la Salut 
d. Les entitats autònomes de naturalesa administrativa 
 
1.3 No obstant l’anterior, en l’àmbit de les entitats gestores de la Seguretat Social i del 
Servei Català de la Salut continuaran vigents les instruccions específiques que regulen els 
procediments dels manaments de pagaments a justificar, excepte en allò en què s’oposin a 
les presents instruccions. 
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2. Creació de noves habilitacions i nomenament d’habilitats i subhabilitats 
 
 
2.1 Quan el titular de la gestió d’una secció pressupostària o l’òrgan en qui delegui vulgui 
realitzar una de les actuacions administratives que es relacionen, necessita l’autorització 
prèvia de la Secretaria de Política Financera, Competència i Consum. 
 

a) Creació d’una nova habilitació 
b) Obertura o cancel-lació d’un compte corrent restringit de pagaments en una entitat 

financera 
 
2.2 La sol·licitud s’ha de trametre a la intervenció delegada o territorial corresponent que és 
l’òrgan encarregat de trametre-la a la Secretaria de Política Financera, Competència i 
Consum. La Intervenció pot realitzar les recomanacions que consideri necessàries. 
 
2.3 Així mateix, quan es realitzi alguna de les següents actuacions, s’ha de comunicar a la 
Subdirecció General de Tresoreria i a la Intervenció delegada o territorial que correspongui. 
 
 a) Quan es produeixi un canvi d’habilitat/ada 
 b) Quan es produeixi la supressió d’una habilitació 

c) Quan es produeixi  la modificació de les condicions bàsiques d’un compte corrent 
obert en una entitat financera 

 
2.4 Un cop s’hagi autoritzat la creació per part de la Secretaria de Política Financera, 
Competència i Consum, la Intervenció General donarà d’alta en el programa de comptabilitat 
corporatiu (GECAT) la nova habilitació per tal que pugui realitzar les operacions previstes en 
la normativa reguladora, així com el compte corrent obert en una entitat financera. 
 
2.5 En la comunicació de nomenament d’habilitats s’ha d’incloure el nom, el DNI i el càrrec 
del nou habilitat que es nomena. 
 
2.6 En la comunicació de cancel-lació o modificació del compte corrent prevista en els punts 
2.1 i 2.3 de les presents instruccions s’ha d’incloure el nom de l’entitat financera i codis 
identificatius del compte corrent, el saldo existent a la data i la referència a l’acta d’arqueig 
corresponent. 
 
3. Canvi d’habilitats i subhabilitats i supressió d’habilitacions 
 
 
3.1 Quan es produeixi un canvi d’habilitat o la supressió d’una habilitació s’ha de realitzar 
una acta d’arqueig dels fons d’habilitació amb la fiscalització de la intervenció delegada o 
territorial corresponent. La comunicació del fet a la Subdirecció General de Tresoreria anirà 
acompanyada d’una  còpia de l’acta d’arqueig. 
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L’acta d’arqueig és l’acte administratiu que allibera l’habilitat de les responsabilitats previstes 
a l’article 8.3 de l’ordre del Departament d’Economia i Finances de 12 de desembre de 2001, 
sobre manaments de pagament a justificar. 
 
3.2 En la comunicació de canvis d’habilitats s’ha d’incloure la mateixa informació prevista en 
el punt 2.5 de les presents instruccions tant de l’habilitat substituït com del nou que es 
nomena. 
 
3.3 La Secretaria de Política Financera, Competència i Consum ha d’autoritzar, a la vista de 
la documentació rebuda, la supressió d’habilitació sol-licitada. Un cop autoritzada, la  
Intervenció General l’ha de donar de baixa en el sistema informàtic de comptabilitat 
(GECAT). 
 
3.4 En la comunicació de supressió d’habilitacions s’han d’incloure les dades bàsiques de 
l’habilitació i de l’habilitat, així com les del compte corrent i les dades incloses en el punt 2.6 
de les presents instruccions. 
 
4. Entrada en vigor 
 
Les presents instruccions entren en vigor el dia 1 de gener de 2007 
 
 
 
 
 
 
El secretari de Política Financera,     L’interventor general 
Competència i Consum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Salazar i Canalda     Josep M. Portabella i d’Alós 
 
 
 
Barcelona, 28 de desembre de 2006. 


