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BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL' ANY 2010 

TÍTOL l. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. l. Definició i aplicació 

El pressupost del PAMEM peral 2010 constitueix l'expressió xifrada conjunta i sistematica 
de les obligacions que, com a maxim, podra reconeixer l'Institut i els drets que podran 
liquidar-se durant l'exercici de 2010. 

El Pressupost del PAMEM pera l'any 2010, esta integrat per: 

a) El del propi Institut 
b) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de la societat PAM, SL. 

El pressupost del PAMEM es fixa en 27.838.083,52 euros. 

Art. 2. Regim jurídic 

La gestió del pressupost s'ha de dura terme de conformitat amb aquestes Bases d'execució, 
d'acord amb els Estatuts del PAMEM, la Llei general pressupostaria; el Text Refós de la Llei 
R.H.L., la Llei de contractes del sector públic i altres disposicions aplicables. 

Art. 3. Vigencia de les Bases d'Execució 

Aquestes bases tenen aplicació durant tot l' exercici economic 201 O i si es donés el cas, durant 
la seva prorroga. 

TÍTOL 11. ELS CREDITS I LES SEVES MODIFICACIONS 

CAPÍTOL l. CREDITS INICIALS I FINAN<;AMENT 

Art. 4 Finanfyament deis credits inicials 

El pressupost de despeses del P AMEM es finarn;ara amb: 

l. Ingressos propis (capítol 3 d'ingressos), entre els quals hi ha: 
• Els preus públics per als serveis sanitaris. 
• Els ingressos per venda de béns o serveis, o per la prestació de serve1s 

diferents dels esmentats en el punt anterior. 
2. Transferencies corrents o de capital ( capítols 4 i 7) 



• Les procedents de les administracions públiques per al finan9ament de 
l'Institut. 

• Les subvencions o aportacions rebudes amb finalitat específica d'entitats 
públiques i privades. 

3. Ingressos patrimonials, corresponents a l'explotació del patrimoni (capítol 5). 
4. Romanents incorporats obtinguts com a conseqüencia de la liquidació de l'exercici 
precedent ( capítol 8). 
5. Operacions financeres a llarg termini que eventualment es puguin produir durant 
I' exercici amb destinació a inversions ( capítol 9). 

Art. 5. Classificació deis credits 

Els credits inclosos en l'estat de les despeses es classifiquen d'acord amb els criteris 
economic, organic i de programa. 
El criteri economic classifica la despesa segons la seva naturalesa economica i l'agrupa en 
conceptes, articles i capítols. 
El criteri de programa classifica la despesa segons la seva destinació final i distingeix els 
programes generics i els específics. Són programes generics els corresponents als diversos 
vessants de l' activitat sanitaria de caracter general, docencia, recerca, administració, etc. I la 
seva execució no és vinculant. Són programes específics els que són vinculants i dependents 
d'un finan9ament propi o finalista, projectes de recerca, inversions i altres que se'n derivin 
d' acord amb el seu finan9ament. 

Art. 6. Vinculació deis credits 

Els credits de despeses s 'han de destinar exclusivament a la finalitat per a la qual han estat 
dotats, ja sigui inicialment en aprovar-se el pressupost o bé com a conseqüencia de 
modificacions aprovades segons el que estableixen aquestes Bases d'execució. 

Els credits consignats a l'estat de despeses tenen un caracter limitatiu i vinculant a nivell de 
capítol i de grup de funció. 

No es poden adquirir compromisos de despesa ni contreure obligacions per una quantia 
superior a l'import dels credits autoritzats, i són nuls de ple dret els actes i les disposicions 
que infringeixin aquesta norma. 

Els drets liquidats i les obligacions reconegudes s'han d'aplicar al pressupost pel seu import 
íntegre. 

Els credits concedits inicialment només es poden modificar d'acord amb el que preveuen els 
articles següents d'aquestes Bases d'execució, dels Estatuts del PAMEM i la legislació vigent. 



Per als credits de despeses, la dotació dels quals estigui directament vinculada en la seva 
totalitat o, en part, a l'obtenció d'uns ingressos, la realització de les mateixes ha de restar 
condicionada a l'obtenció efectiva d'aquests ingressos. 

CAPÍTOL 11. MODIFICACIONS DE CREDITS 

Art. 7. Principis generals 

Les modificacions de credit que el P AMEM pot realitzar són les següents: 

a) Credit extraordinari: Inexistencia del credit inicial. 
b) Suplement de credit: Insuficiencia del credit inicial. 
c) Generacions de credit: Obtenció d'ingressos específics no previstos inicialment. 
d) Transferencies de credit: Baixes i altes entre partides de despesa de diferent 

vinculació. 
e) Incorporació de romanents: Incorporació de romanents de credits a l'exercici següent. 
f) Baixes per anuHació: Disminució dels credits inicials. 

Seran aprovades pel Consell d' Administració les modificacions següents: 

Credit extraordinari. 
Suplements de credit. 
Baixes per anul·lació. 

Seran aprovades pel Gerent les modificacions següents: 

Generacions de credit 
Transferencies de credit 
Romanents de credit 

Art. 8. Suplements de credits i credits extraordinaris 

Quan calqui dura terme una despesa que no pugui ajornar-se fins a l'exercici següent i pera 
la qual la dotació de credit pressupostari sigui insuficient o inexistent, es podra autoritzar la 
concessió d'un suplement de credit en el primer suposit, o d'un credit extraordinari en el 
segon. 
En ambdós casos s'ha d'oferir el finanr;ament corresponent, tant per mitja de la disminució 
d'un altre credit (transferencia de credit), l'aplicació d'altres recursos (ingressos més elevats) 
i/o amb carrec a Romanent Líquid de Tresoreria. 

Art. 9 Generació de credits específicament vinculats a ingressos 

Els ingressos destinats a una finalitat específica, no previstos inicialment, s'afectaran al 
concepte de despesa corresponent. 



Els ingressos a que es refereix aquest article són els que, sigui quina sigui la seva procedencia, 
tenen caracter finalista o específic. 

Art. 10. Transferencia de credit 

Consisteixen en el trasllat de la totalitat o de part dels credits d'un concepte pressupostari a un 
altre del mateix estat de despeses, ésa dir, la disminució d'un o de diversos conceptes a favor 
d'un altre o d'altres que augmenten en la mateixa quantia. 
Quan es proposi la disminució d'un credit, ha de quedar garantit que, amb el credit disminui't, 
restara una consignació suficient per atendre les despeses previstes fins al final de l'exercici. 
Aixo té una importancia especial en els de despeses de retribucions de personal, i en els que 
emparen contractes periodics de caracter successiu (neteja, seguretat, subministraments, 
manteniment d'edificis, etc.) 

Art. 11. Incorporació de romanents. 

Consisteix en l' addició al pressupost de l 'exercici corrent dels romanents de credit de la 
liquidació de l'exercici anterior no utilitzats, sempre que es compleixin les condicions 
establertes en l'article 47 del RD 500/1990 de 20 d'abril. 

Els romanents incorporats només poden ser aplicats dins de l'exercici pressupostari al que 
s'acordi la seva incorporació, amb excepció dels romanents de credits finarn;ats amb ingressos 
afectats que s'hauran d'incorporar obligatoriament, sense limitació d'anys, fins que es 
finalitzi el projecte afectat o bé es desisteixi de la seva realització total o parcial. 

TÍTOL 111. PROCEDIMENTS DE GESTIÓ PRESSUPOSTÁRIA 

CAPÍTOL l. PROCEDIMENT GENERAL 

Art. 12. Existencia de consignació 

Només poden autoritzar-se despeses dins del límit de !'existencia de consignació 
pressupostaria adequada i suficient per atendre les obligacions que es derivin. 

Correspon a la Direcció Administrativa i al Conseller Delegat o Gerent del P AMEM 
comprovar que no s'ultrapassin els límits dels credits disponibles en cada partida del 
pressupost, i l'adequació de l'aplicació pressupostaria d'acord amb el contingut i l'objecte de 
l' expedient de despesa. 



CAPÍTOL 11. GESTIÓ DE LES DESPESES 

Art. 13. Fases de la gestió de la despesa 

Les fases de la gestió de la despesa són les següents: autorització (A), disposició (D), 
reconeixement de l'obligació (O), ordenació de pagament (P) i execució material del 
pagament, que es corresponen amb les fases vigents actualment per a l' ambit de 
l' Administració Pública. A més, s 'hi inclou la reserva de credit, que no és una fase de des pesa 
en sí, ates que es tracta d'un instrument preventiu i preví a la despesa, i a la proposta 
d'aquesta. 

Art. 14. Proposta de despesa 

La proposta de despesa pot ser generada per qualsevol persona responsable de l'Institut, o per 
un organ de direcció, i permet sol-licitar que s'efectu'i una determinada despesa 
(subministrament, prestació de servei, etc.) aplicable a un concepte de despesa de l'area 
pressupostaria que correspongui. 

Art. 15. Reserva de credit. Concepte 

És l'acte pel qual s'afecta totalment o parcialment el credit disponible d'una partida 
pressupostaria. L'objecte pot ser: 

La realització d'una despesa segura o probable per a la qual es vol assegurar que hi hagi 
credit pressupostari. 
La realització d'una transferencia de credit. 
La disposició del Conseller Delegat, que podra efectuar una reserva de credit que afecti a 
partides de qualsevol sector pressupostari. 

Art.16. La comanda 

La comanda és un document necessari per a contractacions o adquisicions concretes. El 
document de comanda s'ha d'elaborar pera l'autorització de despeses de béns i serveis. En el 
document han de constar el nom, el carrec i la signatura de qui fa la proposta, la data en que 
es dura a terme i l'objecte de la proposta. 

Art. 17. Autorització: concepte 

L'autorització (fase A) de la despesa és l'acte pel qual s'acorda la realització d'una despesa a 
carrec d'un concepte pressupostari determinat, sense ultrapassar-ne l'import pendent 
d'aplicació, calculada de manera certa o aproximada per excés, i es reserva per a aquesta 



finalitat la totalitat o una part del credit pressupostari disponible. Aquest acte no implica 
encara la relació amb tercers, pero comporta l'inici del procés administratiu. 

Art. 18. Contractes pera la realització de treballs 

Tots els contractes de serveis de consultoría i assistencia i de serveis, que s'hagin d'adjudicar 
a persones físiques hauran d'estar informats obligatoriament per la Direcció Administrativa 
del PAMEM. 

Art. 19. Contractes d'obres, serveis i subministraments 

Els expedients de contractació es realitzaran d'acord ambla Llei 30/2007, de 30 d'octubre de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) i el seu desenvolupament reglamentari, quan sigui 
d'aplicació i les demés disposicions legals vigents d'aplicació al respecte, així com les 
disposicions que s'efectui"n per desenvolupar aquesta normativa per part de l'Institut. 

Art. 20. Despeses inferiors a 3.000,- euros 

Les despeses que no superin els 3.000,- euros i que no estiguin subjectes a alguna altra 
disposició podran tramitar-se directament amb un document de gestió pressupostaria ADO. 
Als efectes de gestió, comptabilització, i control es procurara refondre en una sola factura les 
despeses de quantia inferior a 3.000,- euros, sempre que tinguin identic proveYdor, naturalesa 
de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior. 

Art. 21. Les despeses plurianuals 

Les despeses de caracter plurianual són les que a més de comprometre I' exercici corrent, 
estenen llurs efectes economics a anys posteriors, havent-se de comptabilitzar pels anys de la 
seva durada. La seva aprovació sera conforme a l'ordenamentjurídic vigent. 

Art. 22. Disposició: concepte 

La disposició (fase D) o compromís de despesa és l'acte pel qual s'acorda o es concerta, 
segons els casos, després deis tramits legals que siguin procedents, la realització concreta 
d'obres, la prestació de serveis o els subministraments. Ambla disposició queda formalitzada 
la reserva de credit per un import i unes condicions exactament determinats. 
Representa el perfeccionament del compromís enfront de tercers i té per objecte l'afectació 
definitiva deis credits en el compliment d'una obligació, i vincula a la realització d'una 
despesa concreta i en una quantia exactament determinada. 



Art. 23. Reconeixement de l'obligació 

S entén per obligació (fase O) l'operació de contreure en comptes, els credits exigibles al 
P AMEM quan ha estat acreditada. satisfacto1iament la prestació objecte de la disposició. 
El reconeixement de I 'obligació s 'efectua un cop rebuda la factura corresponent i un cop el 
responsable de la comanda I ha conformada. 

Art. 24. Ordenació del pagament 

S entén per pagament ordenat (fase P) l operació per la qual l' ordena.nt expedeix en relació 
amb una obligació concreta, el manament de pagament contra la tresoreria del P AMEM. 
El reconeixement de l'obligació comporta l'ordre de pagament en els terminis establerts amb 
canicter general i, si escau els establerts previament amb el creditor, o en el mateix contracte. 

Correspondra l' ordre de pagament al Gerent a proposta de la Direcció Administrativa. 
L' ordenació dels pagaments podra materialitzar-se en relacions que recolliran coro a mínim i 
per cadascuna de les obligacions amb ells inclosos, l'import brut i liquidat, les retencions, la 
identificació del creditor i ks aplicacions pressupostaries a que deuran imputar-se les 
operac10ns. 

CAPÍTOL 111. GESTIÓ DELS INGRESSOS 

Art. 25. Tipus d'ingressos 

Els tipus d'ingressos són els següents: 
• Ordinari: prevista l'estat d ingressos del pressupost. 
• Extraordinari: no previst inicialment al pressupost. Genera la partida de despeses 

corresponent (partid es ampliables). 
• Majors ingressos: previstos inicialment al pressupost, pero en una quantia inferior a la 

realment obtinguda. 
• Romanents d'exercicis anteriors: són els incorporats d acord amb la Llei general 

pressupostaria. La percepció de l ingrés és requisit indispensable per procedir a 
ampliar una despesa. No obstant si l'ingrés té com a origen una dotació d'un ens 
públic, estatal, autonómic o local és suficient tenir la notificació oficial del seu 
reconeixement (document ADO o l'equivalent, emes per 1 ens corresponent). 



CAPÍTOL IV. GESTIÓ DE TRESORERIA 

Art. 26. La tresoreria del P AMEM 

Constitueixen la tresoreria de l'Institut tots els recursos financers, tant per a operacions 
pressupostaries com per a les extrapressupostaries, ja siguin diners, valors, credits o productes 
de l' endeutament bancari. 
Els efectius de la tresoreria i les variacions que sofreixen estan subjectes al control de la 
Direcció Administrativa i han de ser registrats segons les normes de la comptabilitat pública. 
La Secció de Tresoreria compleix les funcions següents: 

• Recaptar els ingressos í pagar les obligacions. 
• Servir el principí d'unitat de tresoreria, mitjanyant la centralització de tots els cabals i 

valors generats per operacions pressupostaries í extrapressupostaríes. 
• Distribuir en el temps les disponibilitats dineraries per a la satisfacció puntual de les 

obligacions del P AMEM. 

Art. 27. Execució del pagament 

És l'acte pel qual es produeix la sortida material o per qualsevol forma de pagament legalment 
prevista del fons de tresoreria del P AMEM que dóna Lloc a la cancel· lació del deute produ'it 
perles obligacions reconegudes davant de terceres persones. 

Art. 28. La gestió de pagaments 

Els terminis de pagament s'estableixen segons el tipus de creditor i contracte. Tenen la 
consideració de preferents els drets de personal del PAMEM (nomina, becaris, investigadors, 
docents, etc). 

La Direcció Administrativa, d'acord amb la situació de la tresoreria del PAMEM, ha 
d 'establir les propostes de pagament en cada cas. El responsable administratiu de l' area o 
sector pressupostaris ha de sol·licitar per escrit les modificacions en els terminis i les dates de 
venciment, i han de raonar-ne els motius. 
En el moment d'aprovar-se el reconeixement de l'obligació (O), el mateix document 
comptable ha de reflectir, segons els criteris i terminis establerts anteriorment, la data de 
venciment del pagament. 
La Secció de Tresoreria ha d'elaborar les propostes de pagament sobre la base dels documents 
comptables ADO, generats pels diversos organs gestors, d'acord ambles dates de venciment. 

Art. 29. Les modalitats de pagament 

S'estableixen les modalitats de pagament següents: 
• Transferencia bancaria: és la modalitat ordinaria de pagament. 



• Carrec en compte u ordre de carrec en els suposits en que així el determinen alguns 
pagaments: impostos, assegurances socials ... 

• Xec bancari: és una modalitat de pagament excepcional. 
• Metal·lic: és una modalitat de pagament excepcional. 
• Transferencia estrangera: és la modalitat habitual per al pagament d'operacions 

exteriors. 

Art. 30. Excedents de Tresoreria 

Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar m1tJai1yant operacions 
d inversions que reuneixin les degude condicions de liquidat i segw-etat prev.istes en l article 
199.2 del TRLHL i que seran formalitzades pel Gerent donant compte a la Comissió 
Executiva. 

Art. 31. Pagaments a justificar i Bestretes de Caixa fixa 

Pagaments a justificar 

Els responsables administratius de l'area pressupostaria podra sol·licitar el Iliw-ament de 
pagaments a justificar quan s'hagi de fer un pagament urgent, d import no previsible amb 
exactitud i no es pugui apo1tar el <lo<;ument justificatiu (factura) fins que no s'hagi efectuat el 
pagament. 
Els perceptors dels pagaments a justificar restaran obligats a justificar l'aplicació de les 
quantitats rebudes en el termini maxim de tres mesos des de la percepció del fons, nútjanyant 
la corresponen factura a nom del P AMEM. 
No es podra lliurar pagaments a justificar pels mateixos conceptes a perceptors que disposin 
de fons se11se haver presentat la sevajustificació. 

Bestretes de caixa 

Els responsable administratiu de l'area pressupostaria pot sol·licitar el lliurament de 
determinades quantitats en concepte de "Bestretes de Caixa fixa" per atendre les despeses 
següents: 

• Per afrontar pagaments al comptat, fora de l'ambit territorial habitual (viatges, 
desplayaments, despeses de representació i despeses similars). 

• Quan s hagin de fer pagaments de poc import en metal·lic perque ho exigeix les 
entitats creditores (correus BOE DOGC i similars). 

La justificació de pagaments ha d anar acompanyada dels documents justificatius del 
pagament (factura/rebut) a nom del centre o del P AMEM. 
No estarai1 sotmeses al vist-i-plau de la Gerencia les despeses infe1'iors a 3.000 euros que es 
paguin mitjan9ant aquest sistema. 
L'import maxim de la bestreta es fixa en 6.000,00 €. 



Art. 32. Dietes i despla~aments 

El personal del PAMEM que hagi d'efectuar un despla9ament al servei d'aquest, ha de 
percebre les dietes i despeses de viatge, que ha d'acreditar d'acord amb els imports i els 
criteris regulats en la normativa vigent publicada en el BOE. 

CAPÍTOL 111. INGRESSOS 

Art. 33. Deis Ingressos 

Tots els ingressos hauran de realitzar-se únicament en els comptes corrents, oberts 
directament a nom de l 'Institut. 

Art. 34. Ingressos finalistes o de caracter específic 

Són ingressos finalistes els que van destinats a les finalitats exclusives que en motiven la 
dotació. Els efectes economics d'aquests ingressos són valids des del moment que s'acredita 
l'ingrés. La despesa no es pot materialitzar fins que l'ingrés estigui efectivament recaptat. 

Art. 35. Recurs a l'endeutament 

El P AMEM pot utilitzar el recurs de l 'endeutament bancari per finan9ar les inversions que 
han d'estar incloses en el Pla d'Inversions aprovat. Tota operació d'endeutament financer ha 
de ser aprovada per l 'organ competen t. 

TÍTOL V. LIQUIDACIÓ I TANCAMENT DE L'EXERCICI 

Art. 36. Tancament de l'exercici 

A l'exercici economic del 2010 s'han d'imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o 
que corresponguin a aquest exercici, i totes les obligacions que s'acreditin coma contretes en 
el mateix període. 

Totes les operacions enregistrades des de l'l de gener de 2010 fins al 31 de desembre del 
2010 s'han de comprendre en una sola Compte General tancada a final de l'exercici, que 
constituira la liquidació del pressupost d'ingressos i de despeses. 



TÍTOL VI. EL CONTROL PRESSUPOSTARI 

Art. 37. Obertura de comptes corrents 

L'autorització pera !'obertura de comptes corrents a nom del PAMEM és competencia del 
President de l 'Institut. En tot cas, per disposar dels fons dipositats als comptes corrents, calen 
dues signatures autoritzades, una de cadascun dels grups establerts. 

Art. 38. Arqueig 

Ordinariament, l'últim dia habil de cada mes, s'ha de dur a terme l'arqueig de caixa, que 
consisteix en la comprovació de !'existencia en metal·lic i en valors. 

Aquesta verificació engloba dos aspectes: 

Comptable: en el qual es confronten els saldos acumulats de cobraments i pagaments 
efectuats durant el període que presenten els llibres de Comptabilitat, amb el que reflecteixen 
els extractes bancaris. 
Real: en el qual es comprova el saldo comptable indicat amb !'existencia efectiva a la Caixa i 
als barres, motiu pel qual a l'acta d'arqueig s'annexen obligatoriament els extractes de barres 
en la data d'arqueig. 

Art. 39. Conciliació 

Amb data final de cada mes s'ha de fer la conciliació bancaria de totes les comptes obertes en 
entitats financeres, que consisteix en l'explicació i la justificació de les diferencies que 
presenten els saldos comptables i els reals. 
A aquest efecte s'ha de partir del saldo ofert perles entitats bancaries, que es pot modificar, si 
escau, mitjan9ant les operacions següents, de manera enunciativa: 

• Abonaments emegistrats pel banc i no comptabilitzats pel Centre. 
• Carrecs emegistrats pel banc i no comptabilitzats pel Centre. 
• Ingressos comptabilitzats pel Centre i no emegistrats per l'entitat bancaria. 
• Pagaments comptabilitzats pel Centre i no emegistrats per l' entitat bancaria. 
• Les anotacions de conciliació s'han de fer de manera que quedin reflectides 

individualment totes i cadascuna de les diferencies. 



TÍTOL VII. DISPOSICIONS FINALS 

Art. 40. Custodia deis documents comptables 

És responsabilitat del director administratiu del centre, la custodia dels documents d'ingressos 
i de despeses que hagin comptabilitzat, i en especial dels originals de les factures, 
certificacions d' obres i de serveis i altres documents justificatius de la despesa. Els justificants 
de les operacions i dels suports de les anotacions comptables, així com els registres 
comptables es mantindran durant un termini mínim de sis anys contats des de la data de 
remissió dels comptes anuals als organs de control extern (ordre EHA/4041/2004 B.O.E. 
09.12.04). 

Art. 41. Desenvolupament de les Bases d'execució 

El desenvolupament d'aquestes Bases d'execució, en els aspectes en qué sigui necessari, 
s'haura de recollir en circulars operatives. 

Art. 42. Disposició derogatoria 

Totes les normes de rang igual o inferior que s'oposin a aquestes Bases queden sense efecte, 
excepte les que aprovi el Consell d' Administració del PAMEM i ratifiqui el Consorci Sanitari 
de Barcelona. 




