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La Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la 
Corrupció a les Illes Balears, disposa que aquesta es configura com una entitat de dret 
públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per el compliment de les 
seves finalitats. 

Per la seva banda, l'article 1 del Reglament de Funcionament i Règim Interior aprovat per 
la Comissió d'Afers Institucionals i Generals en sessió ordinària de 2018.11.21 (BOIB de 
2018.12.13), atribueix a l'Oficina un patrimoni propi, autonomia administrativa i econòmica 
i plena capacitat d'obrar. L'article 55 del mateix Reglament dota l'Oficina d'autonomia de 
gestió pressupostària, atribuint patrimoni, pressupost i tresoreria propis. Finalment, l'article 
6.1.h) de l'esmentat Reglament encomana al director o directora, entre altres funcions, la 
d'aprovar les directrius necessàries per a l'execució dels pressupostos. 

En la seva virtut, es dicten les següents instruccions: 

  

CCaappííttooll  11..  DDiissppoossiicciioonnss  GGeenneerraallss  
 

  AArrttiiccllee  11::  CCoonncceeppttee  
1. El pressupost de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les 

Illes Balears és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions 
que, com a màxim, pot contreure l'Oficina i dels drets que es prevegin 
liquidar durant l'exercici. 

2. L'exercici pressupostari coincideix amb l'any natural i al mateix s'imputen: 
• Les obligacions reconegudes (fase O) corresponents a qualsevol mena 

de despeses efectuades abans que acabi l'exercici pressupostari amb 
càrrec als corresponents crèdits o previsions. 

• Els drets econòmics liquidats durant l'exercici, qualsevol que sigui el 
període de procedència. 

3. El pressupost serà únic i la seva aprovació inclourà la totalitat dels estats de 
despeses i d'ingressos de l'Oficina. 
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  AArrttiiccllee  22::  ÁÁmmbbiitt  dd’’aapplliiccaacciióó  
1. L'àmbit d'aplicació de les presents normes s'estén a la gestió i execució de 

les despeses i els ingressos de l'Oficina a qualsevol exercici pressupostari 
des de la seva creació, sense perjudici de les modificacions o adaptacions 
que sigui necessari realitzar.  

 
 

CCaappííttooll  22..  DDee  ll''eessttaatt  ddee  ddeessppeesseess  
 

  AArrttiiccllee  33::  LLeess  oobblliiggaacciioonnss  ddee  ddeessppeessaa  
1. Les obligacions econòmiques de l'Oficina només seran exigibles quan 

resulten de l'execució del seu pressupost de sentència judicial ferma. 
2. Les obligacions que tinguin per causa prestacions o serveis realitzats a 

l'Oficina, el pagament no podrà efectuar-se fins que el creditor hagi complert 
íntegrament, o garantit, la seva correlativa obligació, amb les excepcions 
previstes en la normativa sobre contractació pública i dels pagaments a 
justificar que regula l'article 18. 

 

  AArrttiiccllee  44::  CCllaassssiiffiiccaacciióó  ddee  lleess  ddeessppeesseess  ii  aapplliiccaacciióó  pprreessssuuppoossttààrriiaa..  
1. L'estat de despeses inclourà la classificació econòmica establerta en la 

normativa sobre codis de classificació econòmica dels pressupostos del 
sector d'administració general de la CAIB. 

2. La classificació funcional disposarà de 4 dígits únics aplicables a tots els 
programes funcionals de despesa de l'Oficina: 111I "Control patrimonial dels 
càrrecs públics", o l'alternatiu que s'estableixi en les lleis de pressupostos de 
la CAIB. 

3. La classificació orgànica identificarà l'àrea o servei que origini la despesa i 
es podrà consignar en els supòsits en què sigui necessari. 

4. La partida pressupostària vindrà determinada per l'agrupació de la 
classificació funcional, econòmica i, si escau, orgànica, en els termes 
previstos en el present article.. 

 

  AArrttiiccllee  55::  CCrrèèddiittss  ppeerr  aa  ddeessppeesseess  
1. Els crèdits consignats en el pressupost de despeses tenen la consideració 

de disponibles fins que no es realitzi alguna de les operacions indicades al 
Capítol 4. 

2. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat 
específica per a la qual hagin estat autoritzats, bé en els pressupostos 
aprovats, bé a través de les corresponents modificacions pressupostàries. 
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3. Els crèdits consignats en els estats de despeses del pressupost tenen 
caràcter limitador i, per tant, no es podran adquirir compromisos de despesa 
en quantia superior al seu import.Los créditos consignados en el 
Presupuesto de Gastos tendrán la consideración de disponibles en tanto no 
se realice alguna de las operaciones indicadas en el Capítulo 4. 

 

  AArrttiiccllee  66::  VViinnccuullaacciióó  jjuurrííddiiccaa  ddeellss  ccrrèèddiittss  
1. La vinculació jurídica dels crèdits, d'acord amb la seva naturalesa 

econòmica, quedarà configurada a nivell de capítol pressupostari (1 dígit). 
2. Les modificacions de crèdit que impliquin una alteració de la vinculació 

jurídica dels mateixos expressada en l'apartat anterior, requeriran l'acord 
d'aprovació per part del Director de l'Oficina de un dels tipus d'expedient de 
modificació pressupostària que es regulen en el article següent. 

3. Els expedients de modificació pressupostària inclouran una memòria 
justificativa i un informe econòmic-financer.. 

 

  AArrttiiccllee  77::  MMooddiiffiiccaacciioonnss  ddee  ccrrèèddiitt  
1. Quan sigui necessari imputar l'import total o parcial d'un crèdit a altres 

partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica, sense alterar la 
quantia total del pressupost de despeses, es realitzarà la corresponent 
transferència de crèdit, prèvia aprovació del Director de l'Oficina. Si les 
transferències no afecten la vinculació jurídica, es podran realitzar els 
corresponents ajustos sense necessitat d'acord previ. 

2. Es poden generar crèdit en l'estat de despeses del pressupost, els majors 
ingressos sobre el total dels previstos, així com els ingressos no previstos, 
sempre que uns i altres no tinguin caràcter finalista.. 

 

  AArrttiiccllee  88::  RRoommaanneennttss  ddee  ccrrèèddiitt  
1. Es consideren romanents de crèdit totes aquelles despeses que l'últim dia 

d'aplicació de l'exercici pressupostari (31 de desembre de l'any en curs) no 
estiguin vinculats al compliment d'obligacions reconegudes. 

2. Quan la llei de pressupostos així ho prevegi, l'Oficina podrà incorporar els 
romanents de crèdit de pressupostos anteriors als capítols pressupostaris en 
què estaven consignats en l'exercici immediatament anterior. Els romanents 
no incorporats hauran de ser reintegrats a la CAIB íntegrament. 

3. Es poden incorporar romanents a l'estat de despeses del pressupost, 
mitjançant acord del Director de l'Oficina, quan es tracti de crèdits que 
garanteixin compromisos de despeses contretes (fase D) amb anterioritat al 
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31 de desembre i que, per motius justificats, no hagin pogut realitzar durant 
l'exercici. 

 
 

  AArrttiiccllee  99::  DDiieetteess  ii  iinnddeemmnniittzzaacciioonnss  ppeerr  rraaóó  ddeell  sseerrvveeii  
1. Donaran origen a indemnització per raó del servei els supòsits següents: 

 Comissions de servei amb dret a indemnització. 
 Desplaçaments dins del terme municipal per raó del servei. 
 Assistències per participació en tribunals de selecció de personal o 

per la col·laboració en la formació del personal al servei d'altres 
administracions. 

2. Comissions de Servei són les comeses especials que s'ordenen al personal 
de l'Oficina per a la seva realització fora del terme municipal es meritarà, per 
aquest motiu, dietes que comprenen les despeses de manutenció i 
despeses d'allotjament. Les quanties màximes que es podran percebre en 
aquests casos, seran les establertes per al grup 1 en els annexos II i III del 
Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 
servei. El quilometratge en vehicle propi es rescabalarà amb les següents 
quanties: 

 Turisme: 0,2 € / km. 
 Motocicleta: 0,078 € / km. 

3. L'allotjament i la restauració es liquidaran sobre factura, que no podran 
superar els imports fixats en l'apartat anterior, excepte en els supòsits en 
què l'elecció de l'hotel vingui determinada per l'organització promotora de 
l'esdeveniment que origina la meritació de la dieta; en aquest cas, s'abonarà 
el preu total de l'allotjament. 

4. Les comissions de servei o desplaçament dins el terme municipal donarà 
dret a percebre despeses de desplaçament per la utilització del mitjà de 
transport que s'hagi determinat en l'ordre d'autorització. Si s'utilitzés vehicle 
particular la indemnització per quilòmetre serà l'establerta en el punt 2 
anterior. 

5. En tot allò no regulat en aquest article és aplicable el citat RD 462/2002, de 
24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. 
 

 
CCaappííttooll  33..  DDee  ll''eessttaatt  dd''iinnggrreessssooss  

 

  AArrttiiccllee  1100::  IInnggrreessssooss  ddee  ll’’OOffiicciinnaa  
1. El pressupost d'ingressos de l'Oficina recollirà les quanties que la CAIB hagi 

d'ingressar a la tresoreria de l'Oficina com a finançament de les seves 
despeses. 
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2. Els ingressos resultants d'aquests lliuraments s'imputaran al subconcepte 
450.00 "Transferències corrents de la CAIB" i 750.00 "Transferències de 
capital de la CAIB", segons correspongui. 

3. La resta d'ingressos que pugui liquidar l'Oficina s'imputaran d'acord amb la 
classificació econòmica establerta en la normativa aplicable a l'administració 
general de la CAIB. 

4. El director de l'Oficina d'autoritzar els documents que formalitzen els 
ingressos.. 

 
  
CCaappííttooll  44..  EExxeeccuucciióó  ddeell  pprreessssuuppoosstt  

 

  AArrttiiccllee  1111::  FFaasseess  dd’’eexxeeccuucciióó  ddeell  pprreessssuuppoosstt  
1. L'execució de les despeses pressupostàries es realitzarà en les següents 

fases: 
 a) Autorització de la despesa. 
 b) Compromís de la despesa. 
 c) Reconeixement de l'obligació. 

2. A l'inici de la tramitació d'un expedient de despesa, l'àrea corresponent de 
l'Oficina sol·licitarà que es certifiqui l'existència de crèdit disponible per a la 
seva realització. 
Per a la sol·licitud del certificat a què es refereix el paràgraf anterior, l'Àrea 
d'Afers Generals, Recursos Humans i Administració econòmica expedirà un 
document RC, de retenció de crèdits per gastar. 
Un cop efectuat el seu registre, i per l'import sol·licitat mitjançant el 
document RC, el crèdit quedarà retingut per a la posterior utilització en la 
despesa de què es tracti, obtenint-del sistema un certificat d'existència de 
crèdit. 

3. A l'inici de la tramitació d'un expedient de despesa plurianual se sol·licitarà 
que es certifiqui que la part de despesa imputable a exercicis posteriors no 
sobrepassa els límits a què es refereix l'article 65.1 de la Llei de finances de 
la CAIB. 
Per a això, l'Àrea d'Afers Generals, Recursos Humans i Administració 
econòmica expedirà un document RC d'exercicis posteriors detallant l'import 
que de la despesa en qüestió correspon a cada un dels exercicis posteriors 
afectats. 
Un cop efectuat el seu registre comptable, i pels imports sol·licitats 
mitjançant el document RC d'exercicis posteriors, es produirà la minoració 
dels límits existents a les aplicacions pressupostàries afectades, quedant a 
partir d'aquest moment reservades les respectives quanties per a la posterior 
utilització en el citat expedient. 
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  AArrttiiccllee  1122::  AAuuttoorriittzzaacciióó  oo  aapprroovvaacciióó  ddee  llaa  ddeessppeessaa  
1. És l'acte administratiu pel qual el director de l'Oficina aprova la realització 

d'una despesa amb càrrec a un crèdit pressupostari, determinant la seva 
quantia de forma certa, o bé de la forma més aproximada possible quan no 
es pugui calcular exactament, reservant a tal fi la totalitat o una part del 
crèdit pressupostari. 

2. Les actuacions a dur a terme per autoritzar la realització d'una despesa 
quedaran reflectides en un expedient de despesa. Aprovat aquest, la 
respectiva àrea corresponent de l'Oficina formularà un document A, 
d'autorització de despeses d'exercici corrent, per l'import que d'aquest 
expedient correspongui al pressupost en curs i, si escau, un document A 
d'autorització de despeses d'exercicis posteriors en el qual es detallarà la 
distribució per anualitats de la part de despesa que s'aprova amb càrrec a 
pressupostos futurs. 

3. En el cas de celebració de convenis i contractes serà necessària la 
formalització del document comptable de retenció de crèdit (RC) o d'un 
informe acreditatiu de l'existència de crèdit, amb caràcter previ a l'expedició 
del document A. Quan a l'inici del expedient de despesa s'hagués efectuat la 
retenció del crèdit corresponent, en els documents a es farà constar que 
l'autorització de la despesa s'efectua sobre crèdits prèviament retinguts, així 
com la referència als documents RC d'inici de la tramitació pressupostària de 
la despesa. 

 

  AArrttiiccllee  1133::  DDiissppoossiicciióó  oo  ccoommpprroommííss  ddee  llaa  ddeessppeessaa  
1. És l'acte administratiu en virtut del qual el director de l'Oficina acorda o 

concerta amb un tercer, segons els casos, i després del compliment dels 
tràmits que amb subjecció a la normativa vigent procedents, la realització 
d'obres, prestacions de serveis , transferències, subvencions, etc., que 
prèviament hagin estat autoritzats i per un import determinat. 

2. Un cop compromesa la despesa, l'àrea corresponent de l'Oficina formularà 
un document D, de compromís de despeses d'exercici corrent, per l'import 
corresponent al Pressupost en curs i, si escau, un document D de 
compromís de despeses d'exercicis posteriors en què detallarà la distribució 
per anualitats dels compromisos que hauran de ser finançats amb 
pressupostos de futurs exercicis. 

 

  AArrttiiccllee  1144::  RReeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  ll´́oobblliiggaacciióó  
1. És l'acte administratiu en virtut del qual el director de l'Oficina accepta 

formalment, a càrrec del Pressupost de l'Oficina, un deute a favor d'un tercer 
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com a conseqüència del compliment per part d'aquest de la prestació a què 
s'hagués compromès, segons el principi del «servei fet», o bé, en el cas 
d'obligacions no recíproques, com a conseqüència del naixement del dret de 
l'esmentat tercer en virtut de la llei o d'un acte administratiu que, segons la 
legislació vigent, l'atorgui. 

2. Prèviament al reconeixement de les obligacions ha d'acreditar 
documentalment davant l'òrgan competent la realització de la prestació o el 
dret del creditor, de conformitat amb els acords que al seu dia van autoritzar 
i comprometre la despesa. 

3. Amb caràcter general, tot reconeixement de l'obligació porta implícita la 
corresponent proposta de pagament (document OP). 

 
 

  AArrttiiccllee  1155::  AAnnuull··llaacciióó  dd''ooppeerraacciioonnss  
1. L'anul·lació de qualsevol operació de les indicades anteriorment requerirà 

l'expedició d'un document de caràcter invers (A/, D/, o OP/). 
 
 

  AArrttiiccllee  1166::  FFaasseess  mmiixxtteess  
1. L'acumulació en un únic acte administratiu de dues o més fases d'execució 

de despeses pressupostàries produeix els mateixos efectes que si aquestes 
fases s'acordaren en actes administratius separats. 

2. A l'efecte d'expedició de documents comptables, quan l'autorització i el 
compromís de despesa s'acorden en un acte únic, s'expedirà un document 
mixt AD. Quan en un mateix acte s'acumulin l'autorització de la despesa, el 
seu compromís i el reconeixement de l'obligació, s'expedirà document mixt 
ADOP. 

3. En particular, podran acumular-se en un mateix acte, les fases ADOP en els 
pagaments a justificar que preveu l'article 18 d'aquesta instrucció.  

 
 

  AArrttiiccllee  1177::  TTrraammiittaacciióó  ddee  lleess  oorrddrreess  ddee  ppaaggaammeenntt  
1. Els pagaments s'ordenaran a través de l'expedició de manaments de 

pagament que aniran acompanyats dels documents que provin la realització 
de la prestació o el dret del creditor, segons els respectius acords de 
despesa. 

2. La persona autoritzada per operar en els comptes bancaris de les quals sigui 
titular l'Oficina, serà el director. Els manaments de pagament o la disposició 
de fons en comptes bancaris requeriran de la signatura electrònica del 
director.  
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  AArrttiiccllee  1188::  EEllss  ppaaggaammeennttss  aa  jjuussttiiffiiccaarr  
1. L'Oficina pot expedir propostes de pagament "a justificar" amb càrrec als 

seus respectius crèdits pressupostaris quan no es puguin acompanyar els 
documents justificatius en el moment de l'expedició, sense perjudici que 
s'apliquin als crèdits pressupostaris corresponents, en els conceptes i 
subconceptes següents: 

 162.00  Formació i perfeccionament de personal. 
 162.04  Acció social 
 162.05  Assegurances 
 212   Reparació, manteniment i conservació d'edificis i altres 

construccions. 
 213.   Reparació, manteniment i conservació de maquinària, 

instal·lacions i utillatge 
 215.   Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i 

estris 
 216.   Reparació, manteniment i conservació d'equips per a 

processos de la informació 
 220.00  Material d'oficina ordinari no inventariable 
 220.01.  Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 
 222.01  Comunicacions postals i missatgeria 
 225   Tributs 
 226.01  Atencions protocol·làries i representatives 
 226.02  Publicitat i propaganda 
 226.06  Reunions i Conferències i cursos 
 230   Dietes 
 231   Locomoció 
 233   Altres indemnitzacions 
 352   Interessos de demora 
 359   Altres despeses financeres 
 630   Inversió de reposició associada al funcionament operatiu 

dels serveis. 
2. L'import a abonar com a despesa a justificar no excedirà de 4.000 €, havent 

de ser autoritzat pel director de l'Oficina. 
3. El procediment d'ordres de pagament a justificar serà el que estableix 

l'article 76 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el Decret 135/2001, de 14 de 
desembre, de regulació dels pagaments lliurats «a justificar».. 
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  AArrttiiccllee  1199::  LLaa  ttrraammiittaacciióó  aannttiicciippaaddaa  dd’’eexxppeeddiieennttss  ddee  ddeessppeessaa  
Els expedients que es tramitin anticipadament s'adequaran en la seva tramitació a la 
normativa reguladora i procediment establert en l'article 71 de la Llei 14/2014, de 29 de 
desembre, amb les següents particularitats: 
 

1. Actuacions a realitzar en l'exercici pressupostari en el qual s'efectua la tramitació 
anticipada de la despesa: 

a) Elaboració del document comptable RC de "retención de crédito" i, si 
escau, els documents complementaris d'aquesta fase comptable. 

b) Elaboració i proposta del document comptable A de "tramitación 
anticipada" i, si escau, els documents complementaris d'aquesta fase comptable. 

c) Emissió de certificat per l'Àrea d'Afers Generals, Recursos Humans i 
Administració Econòmica, en el qual es faci constar que, per al tipus de despesa a 
efectuar, es dóna alguna de les circumstàncies següents: 

1) Hi hagi normalment crèdit adequat i suficient per a la cobertura 
pressupostària de la despesa de què es tracti en els Pressupostos de 
l'Oficina, o 
2) Hi hagi crèdit adequat i suficient en l'avantprojecte de Pressupost 
de l'Oficina presentat a la Comunitat Autònoma per a la seva 
integració en els Pressupostos Generals de la CAIB. 

Quan es tramitin successius expedients de despesa de tramitació anticipada, 
imputats a un mateix programa i vinculació jurídica, els certificats d'expressar 
l'import acumulat dels expedients anteriors, així com el corresponent a la 
despesa proposat. 
d) Informe de fiscalització per l'interventor competent, si s'escau. 
e) Autorització de la despesa i la seva comptabilització. 

Tots els actes de tràmit dictats en aquests expedients de despesa s'entendran 
condicionats al fet que, en dictar l'acord d'autorització del compromís de despesa, 
subsistisquen les mateixes circumstàncies de fet i de dret existents en el moment 
en què es van produir aquests actes. 

 
2. Actuacions a realitzar amb els expedients de despesa, tramitats de forma 
anticipada, un cop iniciat l'exercici pressupostari: 

a) Al començament de cada exercici pressupostari, s'haurà de verificar que 
per les despeses tramitades anticipadament s'han consignat els crèdits adequats 
en el Pressupost aprovat. 

b) Amb l'obertura del nou Pressupost es procedirà a la càrrega informàtica 
dels documents comptables de tramitació anticipada, que s'imputaran al pressupost 
de l'exercici corrent. 
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CCaappííttooll  55..  EEll  CCoommppttee  AAnnuuaall  ddee  ll''OOffiicciinnaa  
 

  AArrttiiccllee  2200::  CCoommppttee  AAnnuuaall  ddee  ll''OOffiicciinnaa  
1. El règim jurídic aplicable al Compte Anual de l'Oficina és el que estableix el 

Pla general de comptabilitat pública de la CAIB. 
2. El Compte Anual de l'Oficina constarà dels següents estats financers: 

a) Balanç 
b) Compte del resultat economicopatrimonial 
c) Estat de liquidació del pressupost: 

• Liquidació del pressupost de despeses 
• Liquidació del pressupost d'ingressos 
• Resultat pressupostari. 

d) Memòria 
3. La memòria ha d'incloure necessàriament: 

a) El quadre de finançament, on es descriuran els recursos financers 
obtinguts en l'exercici, així com la seva aplicació o utilització. 

b) Romanent de tresoreria, on es donarà informació sobre els 
components del romanent, descrivint l'import total dels drets pendents 
de cobrament del pressupost corrent i de pressupostos tancats, 
l'import total de les obligacions pendents de pagament del pressupost 
corrent i de pressupostos tancats , així com els fons líquids que 
inclouen els saldos disponibles en caixes d'efectiu i en comptes 
bancaris. 

c) L'estat del flux net de tresoreria de l'exercici. 
d) El compte general de tresoreria. 
e) La conciliació del resultat economicopatrimonial i el saldo 

pressupostari. 
f) L'estat de les modificacions de crèdit: crèdits extraordinaris, 

suplements de crèdit, ampliacions de crèdit, transferències de crèdits, 
incorporació de romanents de crèdit, crèdits generats per ingressos, 
baixes per anul·lació i rectificació, i altres modificacions. 

g) L'estat dels romanents de crèdit. 
h) La relació nominal de creditors a 31 de desembre. 
i) Contractació administrativa. S'ha d'informar sobre les formes 

d'adjudicació de cada tipus de contracte i la situació en el temps dels 
diferents tipus de contracte. 

j) Situació de les obligacions de pressupostos tancats. 
k) Els compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos 

d'exercicis futurs. 
l) L'estat de despeses de personal. 
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m) L'immobilitzat material i intangible. S'informarà del seu valor, 
amortització acumulada i baixes, si les hagués. 

  
DDiissppoossiicciioonnss  aaddddiicciioonnaallss  

 

  DDiissppoossiicciióó  AAddddiicciioonnaall  PPrriimmeerraa..  PPrreerrrrooggaattiivveess  ppeerr  aall  ccoobbrraammeenntt  
1. Correspon al director de l'Oficina dictar les providències de constrenyiment 

dels deutes no cobrats en període voluntari. 
 

  DDiissppoossiicciióó  AAddddiicciioonnaall  SSeeggoonnaa..  RReettrriibbuucciioonnss  ddeell  ppeerrssoonnaall  
1. Els increments retributius aprovats amb caràcter general per les normatives 

estatal i autonòmica seran aplicats a les retribucions del personal al servei 
de l'Oficina, per a això el director adoptarà les mesures oportunes. 
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