
RESOLUCIÓ D'ESTABLIMENT,  CONCESSIÓ,  LÍMITS  I  PROCEDIMENT  DE  GESTIÓ EN L'EXERCICI
2018,  DEL  SISTEMA  DE  BESTRETES  DE  CAIXA  FIXA  DE  L'AGÈNCIA  DE  PREVENCIÓ  I  LLUITA
CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Vista la necessitat d'establir el sistema de provisions de fons per a atendre de forma immediata
la satsfacció de despeses relatves a dietes, despeses de locomoció, material no inventariable,
conservació,  tracte  successiu  i  unes  altres  de  semblants  característiues  de  l'Agència  de
Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Vista la necessitat d'habilitar l'import corresponent per a atendre les necessitats susceptbles de
ser  cobertes  per  aiuest  mecanisme  durant  l'exercici  de  2018,  per  a  possibilitar  el  normal
funcionament de l'enttat.

Vist  el  iue  es  disposa  en  l'artcle  63  de  la  Llei  1/2015,  de  6  de  febrer,  de  la  Generalitat,
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions així com el Decret 25/2017,
de 24 de febrer, del Consell,  pel iual es regulen els fons de caixa fxa (DOGV/8007, de data
24/03/2017).

Vist iue, de conformitat amb el iue s'estableix en l'artcle 30.6 de la Llei  11/2016, de 28 de
novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la
Comunitat  Valenciana,  la  seua  comptabilitat  està  subjecta  als  principis  de  la  comptabilitat
pública i al sistema d'autorització, disposició, obligació i pagament per a assegurar el control
pressupostari i fent ús de les competències inherents al càrrec de Direcció de l'Agència, 

RESOLC

Únic.- Establir la concessió de bestreta de caixa de l'Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i
la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018 en els termes següents:

1. Import global anual màxim: 20.000,00 €. Aiuest import és inferior al 7 per cent del total
dels crèdits inicials del capítol 2, despeses corrents en béns i serveis del pressupost de
l'Agència per a 2018.

2. Dotació inicial  per import de 3.000,00 €, mitjançant transferència al compte corrent
obert.

3. Els fons de caixa fxa no tndran la consideració de despeses a justfcar.

4. Destnació: atenció de despeses relatves a dietes, despeses de locomoció, material no
inventariable, conservació, tracte successiu i uns altres de similars característiues de
l'Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Queda expressament exclosa l'atenció de les  despeses següents:

 De publicitat i propaganda, excepte les despeses derivades de la publicació en
diaris ofcials i en la premsa local iuan aiuesta  siga preceptva, en tractar-se
d'anuncis  informatus  per  licitacions,  subhastes,  edictes  i  canvis  de
localitzacions (aplicació pressupostària 111.00/226).

 Estudis i treballs tècnics (aplicació pressupostària 111.00/227).

 Despeses  d'edició  i  distribució  de  publicacions  insttucionals  (aplicació
pressupostària 111.00/240).

5. Retndre crèdit, per import de: 20.000,00 € a càrrec del capítol 2 del pressupost per a
2018, de l'Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat
Valenciana. 



6. Designar el director de l'Agència com a caixer i l'administrador com a habilitat per a la
gestó  de  bestreta  de  caixa  de  l'Agència  de  Prevenció  i  Lluita  Contra  el  Frau  i  la
Corrupció de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.

7. Els  fons  de  caixa  fxa  s'ingressaran  en  compte  corrent  obert  a  aiuest  efecte  en  la
mateixa enttat fnancera en iuè radiiuen els fons de la  Tresoreria de l'Agència, i per a
la disposició de fons es reiuerirà la signatura mancomunada de caixer i habilitat.

8. Els fons lliurats conforme al iue es preveu en aiuesta resolució tndran, en tot cas, el
caràcter de fons públics i formaran part integrant de la Tresoreria de l'Agència.

9. Les despeses iue hagen d'atendre's amb bestretes de caixa fxa, hauran de seguir la
tramitació establida en cada cas, i ha de iuedar-ne constància documental. 

10. Disposició dels fons: amb caràcter general, la disposició de fons de caixa fxa haurà de
produir-se a mesura iue les obligacions a iuè estguen afectes hagen de satsfer-se,
moment en iuè el  personal caixer i  habilitat mancomunadament lliuraran ordres de
transferència a càrrec del compte corrent respectu. No es podran realitzar pagaments
individualitzats superiors a l'import de 1.000,00 euros a càrrec de fons de caixa fxa. A
l'efecte  de  l'aplicació  d’aiuest  límit,  no  podrà  fraccionar-se  una  única  despesa  en
diversos pagaments.

11. Rendició de comptes. Amb periodicitat no superior a dos mesos, sempre iue hi haja
pagaments  en  aiueix  període,  el  caixer  de  l'Agència  formarà  i  rendirà  comptes
justfcatus iue aniran acompantats de les factures i altres documents originals iue
justfiuen l'aplicació dels fons a iuè la caixa està adscrita.  Amb la rendició de cada
compte  justfcatu  es  reposaran  fons  en  el  compte  corrent  pel  total  de  despeses
incloses en el compte justfcatu, de manera iue el saldo del compte torne a l'import
de la dotació inicial.

12. Els  responsables  de la  caixa pagadora elaboraran trimestralment  una acta d'ariueig
ordinària i una acta de conciliació efectuada l'últm dia del trimestre.

13. Liiuidació  de  la  bestreta:  a  31 de  desembre de  2018,  es  liiuidarà  la  bestreta  i  es
reintegrarà a la tresoreria els fons no disposats, i el compte bancari on radiiuen aiuests
fons haurà de iuedar amb saldo zero.

14. En tot allò iue no es trobe regulat en aiuesta resolució, s'aplicarà el iue s'estableix en
el Decret 25/2017, de 24 de febrer, del Consell, pel iual es regulen els fons de caixa fxa
(DOGV/8007, de data 24/03/2017)

Contra  aiuesta  resolució,  iue  posa  f a  la  via  administratva,  es   pot  interposar,
potestatvament, recurs de reposició davant el director de l'Agència, en el termini d'un mes o bé
recurs contenciós administratu davant el jutjat contenciós administratu en  el termini de dos
mesos  comptats  des  de  l'endemà  de  la  notfcació.  Tot  això  de  conformitat  amb  el  iue
s'estableix  en  els  artcles  123  i  124  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment
administratu comú  de  les  administracions  públiiues,  i  en  els  artcles  8,  14  i  46  de  la  Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administratva en els termes i
amb els reiuisits establits en la Llei de la jurisdicció contenciosa administratva. Tot això sense
perjudici iue s'utlitze iualsevol altra via iue es considere oportuna.


