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Barcelona. Ajuntamen 
instrucció sobre la 
normativa del 
procedirnent de 

03039869 cancel·lació i 

INSTRUCCIÓ SOBRE LA NORMATIVA CtEL PROCEDIMENT DE 
CANCEL.LACIÓ 1 DEVOLUCIÓ DE DIPOSITS 

El Decret d'Aicaldia de 25 de gener de 1993 que conté les "Normes basiques per 
a l'ordenació deis Ambits en I'Administració Municipal Executivau preveu per tal 
de ter efectiu el desenvolupament i aplicacíó deis seus continguts, l'elaboracíó de 
la normativa adient sobre Comptabilitat, Tresoreria, Compres i Personal. 

Adaptant-nos als canvis organitzatius. definits en l'esmentat Decret i a l'entorn 
del nou sistema d'ínformació económica i finance·a de I'Ajuntament (SIGEF), 
S'ESTABLEIX la normativa de caracter general interna que contempla el 
procediment de cancel.lació i devolució de diposits en referencia a !'informe 
preceptiu previst a l'art. 88.3 del RCCL. 

La següent lnstrucció s'aplicara en els procediments iniciats a partir de la data de 
la seva aprovació. 
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PROCEDIMENT DE CANCEL.LACIÓ 1 DEVOLUCIÓ DE DIPÓSITS. 

27 de dcsembrc de 1993 

En virtut de les normcs que pcr Llei corresponcn a l'Intcrventor, Decret/Llei 1174/87 i Regla 
9ena de l'ICAL i conseqücnt amb la nova Llei de Proc(:di_mcnt Administratiu, que pcrmet amb 
suficicnts garanties la substitució del suport documcntal/paper pcr suports magnctics, es 
prcvcu el següent: 

- L'organ gestor tramitara la resolució de canccl.lació de garanties d'acord amb el previst a 
l'art. 88 del RCCL, condicionan! la seva efectivital a ]'informe favorable de !'Interventor 
(art. 88.3 RCCL) que es fara "a posteriori". En el text de la resolució caldra especificar el 
NIF de l'intcressat. 

- En el suposit que !'informe sigui favorable coincidira amb les relacions d'ordcnació i 
pagament confeccionades per la Intervenció i imrodui'des al SIGEF, prcscindint dels 
ccrtificats que sois s'cxpcdiran a instancia de part int~ressada. 

- Si !'informe és desfavorable es comunicara a l'organ gestor perquc deixi sense efccte la 
rcsolució de cancel.Jació. 

- S'haura d'enviar a Intervenció una copia de la reso!ució, únic document justificatiu en el 
més breu termini possible, per tal de procedir a la devolució de la garantía, que es fara per 
Intervcnció de forma immediata a la seva rccepcíó. 

- Pcr la retirada de !'original de !'aval o pel cobramenl, ja sigui amb taló o per transferencia, 
l'intcressat haura d'adre~r-se a la Tresoreria Municipal on lliuradi el resguard de 
constitució. 

El sistema estara subjecte a una intervenció plena/posterior. La garantía del suport 
magnctic quedara constatada pe! "Gabinet de sistemes d'informació de la Intervenció". 
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