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13625 RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2001, conjunta
de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat i de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, per la qual s’estableix el procedi-
ment que cal seguir en els pagaments que,
com a lliuraments de les quantitats ingressa-
des al Tresor Públic, s’han de realitzar a l’AEAT
mateixa i a altres administracions i organismes
públics. («BOE» 168, de 14-7-2001.)

El procés de centralització del sistema d’informació
comptable (d’ara endavant SIC) de l’Administració Gene-
ral de l’Estat obliga a derogar la Resolució de 3 de març
de 1999, conjunta de la Intervenció General de l’Ad-
ministració de l’Estat (d’ara endavant IGAE) i de la Direc-
ció General de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària (d’ara endavant AEAT), dictada en desplegament
de l’apartat tercer de l’Ordre del Ministeri d’Economia
i Hisenda de 27 de desembre de 1991, per la qual es
dicten instruccions sobre el règim economicofinancer
de l’AEAT, modificada per l’Ordre de 27 de juliol de 1994,
i l’Ordre de 14 d’octubre de 1998, que fa una nova
redacció de l’apartat tercer de l’Ordre esmentada.

Així, de la situació descentralitzada anterior derivava
la necessitat que les diferents delegacions d’Economia
i Hisenda portessin a terme diverses operacions comp-
tables, que consistien a centralitzar en l’oficina comp-
table de la Direcció General del Tresor i Política Financera
la recaptació i les devolucions corresponents als recursos
d’altres administracions i organismes públics gestionats
per l’AEAT. El sistema centralitzat actual permet una sim-
plificació d’aquests tràmits, se suprimeixen les opera-
cions esmentades i les restants es concentren en l’oficina
de la Intervenció Delegada a la Direcció General del Tre-
sor i Política Financera.

Així mateix, el sistema centralitzat actual aconsella
substituir els diversos pagaments que porten a terme
les diferents delegacions d’Economia i Hisenda per un
pagament únic de la Direcció General del Tresor i Política
Financera, pels recursos propis de l’AEAT ingressats al
Tresor Públic, la qual cosa comporta la simplificació del
procediment anterior.

D’altra banda, s’introdueixen modificacions en el pro-
cediment del pagament a les comunitats autònomes de
la recaptació de l’impost sobre transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentats mitjançant efectes tim-
brats, de manera que l’Estat, una vegada deduïdes les
devolucions, ha de lliurar l’import de la recaptació neta
a l’AEAT perquè faci el pagament a les comunitats autò-
nomes.

Finalment, les necessitats d’informació actuals acon-
sellen modificar la regulació relativa al subministrament
d’informació amb finalitats estadístiques de l’AEAT a l’I-
GAE, que conté la Resolució conjunta de 26 de febrer
de 1992, modificada per la instrucció sisena de la Cir-
cular de 21 de setembre de 1995 conjunta de l’IGAE
i de la Direcció General de l’AEAT, al seu torn modificada
per l’apartat VIII de la instrucció primera de la Circular
conjunta de 29 d’octubre de 1998.

Aquesta Resolució deroga diverses resolucions que
regulaven els pagaments a altres administracions i orga-
nismes públics, en concret la Resolució de 26 de febrer
de 1992 i la Resolució de 3 de març de 1999. Igualment
deroga la Resolució de 5 de juliol de 1993, sobre comp-
tabilització de determinades devolucions d’ingressos
indeguts.

Per tot això, l’IGAE i l’AEAT acorden:

I. Règim dels pagaments per realitzar a altres admi-
nistracions i ens públics derivats de la gestió encoma-

nada a l’AEAT

1. Anotacions comptables que realitza la Direcció
General del Tresor i Política Financera respecte al paga-

ment corresponent a la recaptació i les devolucions per
recursos que gestiona l’AEAT per compte d’altres admi-
nistracions i ens públics:

1.1 En els tres primers dies hàbils de cada mes,
la Intervenció Delegada a la Direcció General del Tresor
i Política Financera ha d’expedir i pagar en formalització
propostes de manament de pagament no pressupostari
per la recaptació comptabilitzada durant el mes imme-
diatament anterior, aplicades als conceptes següents:

400.060 «Impost sobre determinats mitjans de
transport».

400.061 «Impost sobre el patrimoni».
320.054 «Ingressos de recursos d’altres ens públics

gestionats per l’AEAT».

L’expedició i el pagament de les corresponents pro-
postes de manaments de pagament no pressupostàries
en els conceptes 400.060 i 400.061 esmentats s’ha
de portar a terme per la recaptació líquida, i en el
320.054, per la recaptació una vegada ajustada amb
les rectificacions realitzades, i s’ha de fer amb descomp-
te, pel mateix import, en els conceptes no pressupostaris
320.960 «AEAT. Creditor impost determinats mitjans de
transport»; 320.961 «AEAT. Creditor impost patrimoni»,
i 320.954 «AEAT. Creditor recursos altres ens públics»,
respectivament.

L’oficina comptable a la qual s’assigna l’operació o
l’oficina d’imputació ha de portar incorporada una clau
(d’ara endavant clau orgànica) que és en el pagament,
la corresponent a les diferents delegacions d’Economia
i Hisenda, i en els descomptes, la de l’oficina de la Direc-
ció General del Tresor i Política Financera.

Dins el termini esmentat, la Intervenció Delegada a
la Direcció General del Tresor i Política Financera també
ha d’expedir i pagar propostes de manament de paga-
ment no pressupostari aplicades al concepte 310.911
«AEAT. Deutor centralització devolucions altres ens
públics», amb la clau orgànica de l’oficina esmentada,
per l’import de les devolucions d’ingressos comptabi-
litzades durant el mes immediatament anterior en el con-
cepte 310.011, i amb descompte pel mateix import, amb
la clau orgànica de les diferents delegacions d’Economia
i Hisenda, en aquest últim concepte.

1.2 Si la recaptació líquida és negativa en una ofi-
cina en els conceptes 400.060 i/o 400.061, s’han de
capturar resums comptables de rectificació d’ingressos
en negatiu en els conceptes 320.960 i/o 320.961,
segons s’escaigui, i resums comptables de rectificació
de reintegraments en positiu en els conceptes 400.060
i/o 400.061, respectivament, i la clau orgànica de l’o-
ficina de la Direcció General del Tresor i Política Finan-
cera s’ha d’aplicar en les anotacions fetes en els con-
ceptes 320.960 i 320.961.

1.3 Totes les operacions comptables esmentades
s’han de portar a terme d’acord amb les dades reflectides
a la comptabilitat de l’Administració General de l’Estat.

1.4 Una vegada realitzades les operacions anteriors,
els resums comptables corresponents s’han de remetre
a la Subdirecció General de Comptabilitat de l’AEAT, que,
mitjançant l’anotació al mòdul d’informació comptable
(d’ara endavant MIC), ha d’incorporar les operacions
següents a la comptabilitat dels tributs:

Manament de pagament aplicat al concepte 320.054
i a les oficines comptables territorials que corresponguin
segons els imports que hagi comunicat la Direcció Gene-
ral del Tresor i Política Financera.

Resum comptable d’aplicació d’ingressos imputat al
concepte 310.011 i a les oficines comptables territorials
que corresponguin segons els imports que hagi comu-
nicat la Direcció General del Tresor i Política Financera.

2. Estat de recaptació efectiva en l’àmbit nacional:

2.1 Com a conseqüència de l’agregació de les ope-
racions efectuades durant el mes que es tanca, corres-
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ponents a ingressos comptabilitzats en els conceptes
400.060, 400.061 i 320.054 i a devolucions compta-
bilitzades en el concepte 310.011 en totes les delega-
cions de l’AEAT, es generen i es comptabilitzen auto-
màticament en el MIC dels serveis centrals de l’AEAT
els resums comptables d’aplicació d’ingressos als con-
ceptes no pressupostaris 320.960, 320.961 i 320.954,
i de pagament al concepte 310.911, aplicats en tot cas
a l’oficina comptable de Serveis Centrals.

2.2 Dins el termini que estableix l’Ordre del Ministeri
d’Economia i Hisenda de 14 d’octubre de 1998, la Sub-
direcció General de Comptabilitat de l’AEAT, segons la
informació que contingui el MIC, ha d’obtenir un estat
agregat d’àmbit nacional de les quantitats efectivament
recaptades durant el mes anterior i els imports agregats
que cal liquidar per recursos d’altres administracions i
organismes públics gestionats per l’AEAT, per remetre’l
a la Direcció General del Tresor i Política Financera.

No obstant això, en l’estat de recaptació per compte
d’altres administracions i organismes públics correspo-
nent a la recaptació que hi hagi hagut durant el mes
de juny de cada exercici, a més de la recaptació líquida
comptabilitzada fins al dia 30 de juny, s’hi pot incloure
la recaptació líquida corresponent al concepte 400.061
efectuada el mes de juny i aplicada en la comptabilitat
de l’AEAT durant els dies del mes de juliol que hi hagi
fins a la formació del dit estat. En l’estat corresponent
el mes de juliol s’ha de detreure del total de la recaptació
líquida comptabilitzada durant el mes de juliol en el con-
cepte 400.061 la corresponent a aquest mes reflectida
en l’estat anterior, i s’hi ha de fer constar expressament.

L’estat de recaptació per compte d’altres administra-
cions i organismes públics, que recull la informació acu-
mulada de les operacions comptabilitzades en totes les
delegacions de l’AEAT i amb referència a tots els ens
pel compte dels quals es gestionen recursos, ha de tenir
el format que especifica l’annex I, i el significat dels
imports que hi figuren és el que es detalla a continuació:

Recaptació: recull la recaptació líquida en els con-
ceptes 400.060 i 400.061 i la recaptació, una vegada
ajustada amb les rectificacions realitzades, en el con-
cepte 320.054, en l’àmbit nacional durant el mes al
qual es refereix.

Devolucions: recull les devolucions efectuades durant
el mes a què es refereix l’estat, per compte d’altres ens,
comptabilitzades en el concepte 310.011.

Ens amb saldo negatiu no compensable: aquest
import reflecteix la suma dels saldos, per a cada orga-
nisme públic, en els ens que els tinguin de caràcter nega-
tiu, entenent per saldo per a cada un d’aquests la suma
algebraica dels imports comptabilitzats en els conceptes
esmentats.

Compensació de saldos negatius de mesos anteriors:
aquesta partida és la compensatòria de l’anterior i reflec-
teix la part dels saldos negatius no compensables de
cada organisme públic que van aparèixer en mesos ante-
riors i que ara es compensen, a causa que, per compte
d’aquest, s’ha obtingut una recaptació positiva durant
el mes actual.

La Subdirecció General de Comptabilitat de l’AEAT
ha de remetre aquest estat a la Subdirecció General de
Gestió de Cobraments i Pagaments de l’Estat de la Direc-
ció General del Tresor i Política Financera, com a màxim
l’endemà del dia que l’obtingui. A més, cal remetre’n
una còpia a la Subdirecció General de Gestió Comptable
de l’IGAE, mitjançant telefax, i adjuntar-hi un desplega-
ment per delegacions de l’AEAT, d’acord amb el format
que figura a l’annex II.

Quan segons el que estableix aquest apartat, a l’estat
corresponent a la recaptació del mes de juny s’inclogui
la recaptació líquida aplicada al concepte 400.061 efec-
tuada durant aquest mes i aplicada en comptabilitat
durant els primers dies del mes de juliol, la Subdirecció

General de Comptabilitat de l’AEAT ha de remetre a la
Subdirecció General de Gestió de Cobraments i Paga-
ments de l’Estat de la Direcció General del Tresor i Política
Financera una certificació en la qual s’especifiqui la
recaptació líquida que s’afegeix pel període esmentat.

3. Pagament per la Direcció General del Tresor i
Política Financera dels imports so�icitats a l’estat de
recaptació per compte d’altres administracions i orga-
nismes públics:

3.1 Dins el termini que assenyala l’apartat tercer
de l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 27 de
desembre de 1991, segons la redacció que en fa l’Ordre
de 14 d’octubre de 1998 (cinc dies hàbils des de la
recepció de l’estat de recaptació per compte d’altres
administracions i organismes públics), la Direcció Gene-
ral del Tresor i Política Financera, d’acord amb la infor-
mació que contingui l’estat de recaptació anterior, ha
de fer el pagament no pressupostari a favor de l’AEAT,
per l’import total que hi estigui consignat.

Amb aquesta finalitat, s’han d’expedir i pagar les pro-
postes següents de manament de pagament no pres-
supostàries:

a) Aplicades als conceptes 320.960, 320.961 i
320.954, pels imports reflectits en l’estat esmentat de
recaptació en les línies corresponents als conceptes
400.060, 400.061 i 320.054, amb descompte en el
concepte 310.911, per l’import reflectit en l’estat esmen-
tat en la línia corresponent al concepte 310.011 i, si
s’escau, el descompte que correspongui aplicar al con-
cepte 310.999 «AEAT deutor. Altres ens pendents de
compensació», per la diferència negativa entre els
imports comunicats en les partides «Ens amb saldo nega-
tiu no compensable» i «Compensació de saldos negatius
de mesos anteriors».

b) En el cas que hi hagi una diferència positiva entre
els imports comunicats en les partides «Ens amb saldo
negatiu no compensable» i «Compensació de saldos
negatius de mesos anteriors», s’ha d’expedir i pagar una
proposta de manament de pagament no pressupostària
aplicada al concepte 310.999, per aquesta diferència.

Totes les operacions comptables esmentades s’han
de fer amb la clau orgànica de l’oficina de la Direcció
General del Tresor i Política Financera.

La Intervenció Delegada en la Direcció General del
Tresor i Política Financera ha de remetre una còpia dels
documents comptables corresponents a les operacions
dutes a terme a la Subdirecció General de Comptabilitat
de l’AEAT.

3.2 L’import del líquid que cal pagar s’abona mit-
jançant una transferència en el compte corrent per a
pagament a altres ens públics, obert a nom de l’AEAT
en l’agrupació 12.41 del Banc d’Espanya que el Depar-
tament de Recursos Humans i Administració Econòmica
de l’AEAT comuniqui a la Direcció General del Tresor
i Política Financera.

3.3 Una vegada rebut i anotat l’ingrés en el sistema
d’informació de la gestió economicofinancera de l’AEAT
(d’ara endavant SIGEF), la comptabilització en el MIC
dels serveis centrals de l’AEAT de la proposta de mana-
ment de pagament que ha expedit i pagat la Direcció
General del Tresor i Política Financera s’ha de portar
a terme mitjançant les operacions següents:

Manament de pagament aplicat als conceptes no
pressupostaris 320.960, 320.961 i 320.954 pels
imports comunicats referents als conceptes 400.060,
400.061 i 320.054, respectivament, i al concepte
310.999, pel saldo positiu resultant dels imports comu-
nicats corresponents a «Ens amb saldo negatiu no com-
pensable» i «Compensació de saldos negatius de mesos
anteriors».
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Resum comptable d’aplicació d’ingressos en el con-
cepte no pressupostari 310.911, per l’import comunicat
relatiu al concepte 310.011.

Alternativament, quan el saldo dels imports d’«Ens
amb saldo negatiu no compensable» i «Compensació
de saldos negatius de mesos anteriors» sigui negatiu,
s’han de fer les operacions següents:

Manament de pagament aplicat als conceptes no
pressupostaris 320.960, 320.961 i 320.954 pels
imports comunicats referents als conceptes 400.060,
400.061 i 320.054, respectivament.

Resum comptable d’aplicació d’ingressos aplicat al
concepte no pressupostari 310.911 per l’import comu-
nicat relatiu al concepte 310.011 i al concepte 310.999,
pel saldo dels imports corresponents a «Ens amb saldo
negatiu no compensable» i «Compensació de saldos
negatius de mesos anteriors».

En tots els casos aquestes operacions s’han de portar
a terme amb aplicació a l’oficina comptable de Serveis
Centrals.

L’import líquid del pagament que resulti d’agregar
els pagaments i els ingressos als conceptes esmentats
ha de coincidir amb l’import líquid que ingressi la Direcció
General del Tresor i Política Financera en el compte de
l’AEAT.

4. Pagament a altres administracions i organismes
públics de la recaptació obtinguda per compte seu:

4.1 En els primers dies de cada mes després del
tancament del període anterior, el Departament de
Recaptació de l’Agència ha de calcular la liquidació nacio-
nal a cada administració o organisme públic, que s’obté
als Serveis Centrals mitjançant el sistema informàtic de
pagaments a altres administracions i organismes públics
del MIC.

La liquidació nacional ha de permetre d’obtenir la
informació de la recaptació efectiva i els imports que
cal liquidar.

L’agregació de les liquidacions per a totes les admi-
nistracions i els organismes públics ha de ser objecte
de conciliació amb les dades de la comptabilitat dels
tributs quant a la recaptació i les devolucions durant
el mes en els conceptes 400.060, 400.061, 320.054
i 310.011. En el cas que no quadrin, si els imports que
figuren a la comptabilitat en els conceptes 400.060,
400.061 o 320.054 són menors que els corresponents
de la liquidació, el Departament de Recaptació ha de
proposar el pagament d’imports iguals o inferiors als
que figurin en la comptabilitat.

4.2 Quantitats que cal detreure del pagament que
s’ha de portar a terme: del pagament que ha de fer
l’AEAT a les administracions i els organismes públics
creditors s’han de detreure els imports corresponents
a la prestació del servei de gestió recaptadora i costes
no repercutides que els correspongui suportar.

Igualment es poden detreure del pagament que cal
efectuar els imports dels deutes pendents amb el Tresor
Públic la compensació dels quals s’hagi acordat en apli-
cació del que disposa l’article 65 del Reglament general
de recaptació.

4.3 Basant-se en la liquidació esmentada a l’apartat
anterior, i abans que s’acabi el mes, el Departament de
Recaptació ha de remetre a la Subdirecció General de
Comptabilitat de l’AEAT una proposta de pagament de
les quantitats degudes a altres administracions i orga-
nismes públics com a conseqüència de la gestió recap-
tadora feta per l’AEAT el mes immediatament anterior,
una vegada deduïts els imports als quals es refereix l’a-
partat anterior.

El Departament de Recaptació ha d’adjuntar, si s’es-
cau, la relació de deutes amb el Tresor Públic que s’hagin
de compensar i els acords de compensació correspo-
nents.

4.4 La Subdirecció General de Comptabilitat ha de
fer el pagament dels imports que hagi proposat el Depar-
tament de Recaptació a les administracions i els orga-
nismes públics afectats. El pagament s’ha de fer mit-
jançant una transferència bancària al compte que
aquests hagin designat. Amb aquesta finalitat els ens
han de comunicar els codis de compte corresponents
al Departament de Recaptació de l’Agència.

La instrumentació de la compensació de deutes acor-
dada es porta a terme, si s’escau, mitjançant el des-
compte en el pagament fet a cada administració o orga-
nisme públic. Les quantitats descomptades s’ingressen
mitjançant un xec o una transferència a l’entitat de dipò-
sit que presti el servei de caixa a la delegació on figurin
contrets els deutes a l’aplicació dels qual es destina
aquest pagament.

Els imports descomptats en concepte d’ingressos per
la prestació del servei de gestió recaptadora i costes
no repercutides, que constitueixen recursos de l’Agència,
s’ingressen mitjançant una transferència bancària, en el
compte que amb aquesta finalitat designi el Departament
de Recursos Humans i Administració Econòmica.
Aquests ingressos es comptabilitzen en el sistema d’in-
formació de la gestió economicofinancera (SIGEF) i s’a-
pliquen al pressupost de l’Agència.

Una vegada fet el pagament de les quantitats liqui-
dades a les administracions i els organismes públics,
la Subdirecció General de Comptabilitat ha d’anotar
aquests pagaments en la liquidació a cada un d’aquests.

4.5 La Subdirecció General de Comptabilitat ha de
notificar el pagament que s’ha portat a terme. El Depar-
tament de Recaptació ha de comunicar la relació jus-
tificativa dels ingressos i les devolucions efectuades pel
seu compte, així com la justificació de costes no reper-
cutides, el cost del servei de recaptació i els deutes com-
pensats si s’escau.

5. Reintegraments:

En el cas que una administració o un organisme públic
mantingui un saldo negatiu en l’àmbit nacional i es con-
sideri que no hi ha la possibilitat de recuperar-lo amb
ingressos posteriors, el Departament de Recaptació n’ha
de so�icitar el reintegrament, sens perjudici del que dis-
posen els convenis subscrits a l’empara del que disposen
els apartats 2 i 3 de l’article 4 del Reglament general
de recaptació.

L’ingrés s’ha de fer en el compte corrent per a paga-
ment a altres administracions i organismes públics, el
comptabilitza la Subdirecció General de Comptabilitat
de l’AEAT en el SIGEF i s’anota en la liquidació corres-
ponent a l’administració o l’organisme públic esmentat.

En el cas que no es produeixi el reintegrament, l’òrgan
de recaptació competent de l’AEAT ha de girar la liqui-
dació corresponent el pagament de la qual es pot exigir
d’acord amb el que disposa al Reglament general de
recaptació.

II. Recaptació de l’impost sobre transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentats mitjançant efectes

timbrats

1. Ingrés de la recaptació en el Tresor Públic:

1.1 D’acord amb el que disposa l’apartat tercer bis-c
de l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 27 de
desembre de 1991, modificada per l’Ordre de 14 d’oc-
tubre de 1998, «Altadis, Sociedad Anónima», ha d’in-
gressar al Tresor Públic l’import corresponent a la recap-
tació neta de l’impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats, mitjançant efectes timbrats,
l’últim dia del mes següent a aquell en què les vendes
es van dur a terme, com a màxim, i si aquest és inhàbil,
el dia hàbil immediatament anterior.

Dins els terminis que estableix l’Ordre esmentada,
el comissionat per al Mercat de Tabacs ha de comunicar
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a la Direcció General del Tresor i Política Financera i
al Departament de Recaptació de l’AEAT el nombre de
documents o d’efectes timbrats i l’import de la recaptació
neta ingressada al Tresor Públic, desglossat per comu-
nitats autònomes.

Dins el mateix termini abans assenyalat, la Subdi-
recció General de Comptabilitat en l’AEAT, segons la
informació que conté el MIC, ha d’obtenir un estat agre-
gat d’àmbit nacional i amb detall per delegacions de
l’AEAT de les quantitats efectivament pagades durant
el mes anterior, en concepte 310.019 «AEAT Deutor
per devolució d’efectes timbrats» corresponents a devo-
lucions d’ingressos indeguts de l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats recaptat mit-
jançant efectes timbrats, portades a terme en l’àmbit
de comunitats autònomes que tinguin cedit el rendiment
de l’impost.

Aquest estat, que ha de tenir el format de l’annex III,
s’ha de remetre a la Subdirecció General de Gestió de
Cobraments i Pagaments de l’Estat de la Direcció General
del Tresor i Política Financera. També cal remetre’n una
còpia al Departament de Recaptació de l’AEAT.

1.2 La Direcció General del Tresor i Política Finan-
cera ha de comptabilitzar amb la seva clau orgànica
l’ingrés rebut aplicat al concepte no pressupostari
321.405 «Cobraments d’efectes timbrats pendents d’a-
plicació», per la recaptació total obtinguda.

La Subdirecció General de Gestió de Cobraments i
Pagaments de l’Estat, en funció de la informació que
li faciliti el comissionat per al Mercat de Tabacs, ha de
comunicar a la Intervenció Delegada els imports que
ha d’aplicar a pressupost per la recaptació obtinguda
en comunitats autònomes a les quals no s’hagi cedit
el rendiment de l’impost sobre transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentats.

Amb aquests efectes, la Direcció General del Tresor
i Política Financera ha d’expedir i pagar manaments de
pagament no pressupostaris en formalització aplicats al
concepte 321.405 amb descompte en el concepte pres-
supostari corresponent pels imports esmentats que cal
aplicar a pressupost.

La Intervenció Delegada ha de remetre els resums
comptables corresponents a totes aquestes operacions
a la Direcció General del Tresor i Política Financera a
la Subdirecció General de Comptabilitat de l’AEAT, la
qual les ha d’anotar en el MIC en els mateixos conceptes
esmentats.

2. Pagament per la Direcció General del Tresor i
Política Financera a l’AEAT dels imports recaptats:

2.1 Dins el termini que assenyala l’apartat tercer
bis de l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 27
de desembre de 1991 (cinc dies hàbils des de la recepció
del comunicat del comissionat per al Mercat de Tabacs
a què es refereix el punt 2.1 anterior), la Direcció General
del Tresor i Política Financera ha d’expedir i pagar la
proposta corresponent de manament de pagament no
pressupostària en el concepte 321.405, amb la clau
orgànica d’aquesta oficina, a favor de l’AEAT, per l’import
de la recaptació neta de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats ingressat mit-
jançant efectes timbrats, corresponent a comunitats
autònomes que tinguin cedit el seu rendiment, amb des-
compte aplicat al concepte 310.019, amb la clau orgà-
nica de les oficines a les quals corresponguin les devo-
lucions, per l’import de les devolucions corresponent a
aquelles comunitats autònomes que hagi comunicat la
Subdirecció General de Comptabilitat de l’AEAT a través
de l’estat ajustat al model de l’annex III.

En cas de discrepància entre l’import de les devo-
lucions reflectit a l’estat esmentat i les dades que con-
tingui el SIC, i una vegada intentades les oportunes con-
ciliacions, es considera import de les devolucions paga-
des durant el mes anterior el reflectit en el SIC, i cal

corregir les possibles discrepàncies existents en tot cas
en el pagament corresponent a l’última mensualitat de
cada exercici.

La Intervenció Delegada a la Direcció General del Tre-
sor i Política Financera ha de remetre a la Subdirecció
General de Comptabilitat de l’AEAT els resums comp-
tables corresponents a les operacions realitzades.

2.2 L’import líquid del manament de pagament a
què fa referència el punt anterior s’ha d’abonar mitjan-
çant una transferència en un compte corrent per a paga-
ment a comunitats autònomes, obert en l’agrupació
12.41 a nom de l’AEAT al Banc d’Espanya. Amb aquesta
finalitat, el Departament de Recursos Humans i Admi-
nistració Econòmica de l’AEAT ha de comunicar el codi
d’aquest compte a la Direcció General del Tresor i Política
Financera.

2.3 Una vegada que l’ingrés en l’esmentat compte
sigui rebut i anotat en el SIGEF, la Subdirecció General
de Comptabilitat de l’AEAT ha d’efectuar la comptabi-
lització en el MIC del manament de pagament expedit
per la Direcció General del Tresor i Política Financera,
mitjançant les operacions següents:

Manament de pagament aplicat al concepte 321.405
per l’import de la recaptació neta de l’impost corres-
ponent a comunitats autònomes que tinguin cedit el seu
rendiment.

Resum comptable d’aplicació d’ingressos aplicat al
concepte 310.019 pel descompte efectuat.

3. Pagament a les comunitats autònomes de la
recaptació obtinguda pel seu compte:

3.1 Una vegada rebut l’ingrés en el compte esmen-
tat, el Departament de Recaptació de l’Agència, d’acord
amb la informació que hagi subministrat el comissionat
per al Mercat de Tabacs, ha de remetre a la Subdirecció
General de Comptabilitat de l’AEAT una proposta de
pagament de les quantitats degudes a cada comunitat
autònoma en concepte d’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats ingressat mit-
jançant efectes timbrats, durant el període liquidat, una
vegada deduïdes, si s’escau, les devolucions d’ingressos
indeguts que hagi realitzat l’Agència en el període esmen-
tat.

3.2 Quantitats que cal detreure del pagament que
s’ha de portar a terme: del pagament que ha de fer
l’AEAT a les comunitats autònomes cal detreure els
imports imputables a cada comunitat corresponents al
cost de confecció dels efectes timbrats.

Aquest cost es determina en funció del nombre d’e-
fectes timbrats venuts en l’àmbit de cada comunitat autò-
noma d’acord a la informació que hagi subministrat el
comissionat per al Mercat de Tabacs i els preus unitaris
que recull la disposició sisena del conveni entre l’Agència
i la Fàbrica Nacional de la Moneda i el Timbre de 15
de juliol de 1994, modificat per l’Addenda de 27 de
novembre de 1998.

3.3 La Subdirecció General de Comptabilitat, abans
que finalitzi el mes següent de la recepció de l’ingrés
en el compte de l’Agència, com a màxim, ha de fer el
pagament a les comunitats autònomes afectades dels
imports que hagi proposat el Departament de Recap-
tació, amb la minoració prèvia d’aquests en els imports
imputables a cada comunitat corresponents al cost de
confecció dels efectes timbrats.

El pagament de l’import líquid resultant s’ha de fer
mitjançant una transferència bancària al compte que
hagin designat les comunitats autònomes titulars dels
recursos. Amb aquesta finalitat, aquestes comunitats
autònomes han de comunicar els codis de compte
corresponents al Departament de Recaptació de l’Agèn-
cia.
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L’import descomptat corresponent al cost de confec-
ció dels efectes timbrats, que constitueixen recursos de
l’Agència, s’ha d’ingressar mitjançant una transferència
bancària, en el compte que amb aquesta finalitat designi
el Departament de Recursos Humans i Administració
Econòmica. Aquests ingressos es comptabilitzen en el
SIGEF i s’apliquen al pressupost de l’Agència.

3.4 La Subdirecció General de Comptabilitat de
l’AEAT ha de notificar a cada comunitat autònoma el
pagament dut a terme. A la notificació cal adjuntar la
relació de devolucions efectuades pel seu compte, així
com l’import imputable a la comunitat corresponent al
cost de confecció dels efectes timbrats.

3.5 Dins del mes següent a aquell en que s’hagi
fet el pagament, la Subdirecció General de Comptabilitat
de l’AEAT ha de comunicar a la Subdirecció General
de Coordinació Financera amb les Comunitats Autòno-
mes, de la Direcció General de Fons Comunitaris i Finan-
çament Territorial, l’import efectivament abonat a cada
comunitat autònoma i l’import total de les devolucions
efectuades pel seu compte.

III. Pagament de recursos corresponents a l’AEAT
ingressats al Tresor Públic

1. Estat de recaptació: per instar el pagament dels
recursos que constitueixen ingressos a favor de l’AEAT,
en els set primers dies hàbils de cada mes, la Subdirecció
General de Comptabilitat de l’AEAT, segons la informació
que contingui el MIC, ha de remetre a la Subdirecció
General de Gestió de Cobraments i Pagaments de l’Estat
de la Direcció General del Tresor i Política Financera
un estat ajustat al model que s’adjunta com a annex
IV de les quantitats que hagin recaptat les diferents dele-
gacions territorials de l’AEAT durant el mes anterior en
els conceptes 320.040, 320.055, 320.057 i 320.058;
juntament amb les devolucions dutes a terme durant
el mes en els conceptes 310.012 i 310.013.

2. Comptabilització del pagament a favor de l’AEAT:

2.1 Dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció
de l’estat de les quantitats recaptades a favor de l’AEAT,
la Direcció General del Tresor i Política Financera ha
de fer el pagament corresponent no pressupostari a favor
d’aquesta. A aquests efectes, s’han d’expedir i pagar les
propostes de manament de pagament no pressupostari
següents:

a) En formalització, aplicades als conceptes
320.040, 320.055, 320.057 i 320.058, amb la clau
orgànica de cada oficina comptable, per l’import de la
recaptació pels conceptes esmentats que hi hagi hagut
durant el mes anterior, i amb descompte pel mateix
import aplicat al concepte 320.064 «Saldo de recursos
propis de l’AEAT ingressats al Tresor Públic» amb la clau
orgànica de l’oficina comptable de la Direcció General
del Tresor i Política Financera.

b) En formalització aplicada al concepte 320.064,
amb la clau orgànica de l’oficina comptable de la Direcció
General del Tresor i Política Financera, per l’import de
les devolucions pagades durant el mateix període en
els conceptes 310.012 i 310.013, i amb descompte
pel mateix import aplicat als dos últims conceptes citats,
amb la clau orgànica de cada oficina comptable.

c) Aplicada al concepte 320.064, amb la clau orgà-
nica de l’oficina comptable de la Direcció General del
Tresor i Política Financera, pel saldo creditor reflectit
en aquest concepte després de comptabilitzar els paga-
ments no pressupostaris que descriuen les lletres a) i
b) anteriors. Aquest pagament s’ha de fer mitjançant
una transferència a favor del compte de l’AEAT que la
Direcció General del Tresor i Política Financera ha de
comunicar al Departament de Recursos Humans i Admi-
nistració Econòmica de l’AEAT.

2.2 En cas de discrepància dels saldos dels con-
ceptes deutors i creditors anteriors entre la comptabilitat
de l’Administració General de l’Estat i l’estat que hagi
remès l’AEAT, les operacions anteriors s’han de portar
a terme pels imports que reflecteixi la comptabilitat de
l’Administració General de l’Estat, i cal esmenar aquestes
discrepàncies en el termini més breu possible i en tot
cas en el pagament corresponent a l’última mensualitat
de l’exercici.

2.3 La Intervenció Delegada en la Direcció General
del Tresor i Política Financera ha de remetre els docu-
ments comptables de les operacions anteriors a la Sub-
direcció General de Comptabilitat de l’AEAT.

2.4 Una vegada efectuat l’ingrés esmentat es comp-
tabilitza en el SIGEF, que ha d’aplicar al pressupost d’in-
gressos de l’AEAT la recaptació dels conceptes 320.040,
320.055, 320.057 i 320.058 pel seu import íntegre,
mentre que els imports descomptats amb càrrec als con-
ceptes 310.012 i 310.013 s’han d’aplicar a aquell pres-
supost com a devolucions d’ingressos en els conceptes
corresponents.

2.5 Una vegada rebut i anotat en el SIGEF l’ingrés
esmentat, l’AEAT ha de reflectir contablement els mana-
ments de pagament efectuats, mitjançant les operacions
següents:

Manaments de pagament aplicats als conceptes
320.040, 320.055, 320.057 i 320.058 i a l’oficina a
la qual corresponguin els ingressos, pels pagaments fets
per la Direcció General del Tresor i Política Financera
per la recaptació corresponent als conceptes esmentats.

Resum comptable d’aplicació d’ingressos als concep-
tes 310.012 i 310.013 i a l’oficina a la qual corres-
ponguin les devolucions, pels descomptes que hagi fet
la Direcció General del Tresor i Política Financera per
les devolucions corresponents als conceptes esmentats.

Disposició addicional. Informació que han de remetre
l’AEAT a l’IGAE.

La Subdirecció General de Comptabilitat de l’AEAT
ha de remetre a la Subdirecció General de Gestió Comp-
table de l’IGAE, referida a imports acumulats des del
principi del mes, els dies 8, 15, 23 i final de mes, o,
si aquests dies són inhàbils, en el corresponent dia hàbil
anterior, la informació següent:

A) Dades referides a ingressos pendents d’aplicació:
s’ha d’enviar la informació dels ingressos que a la data
de l’informe estiguin pendents d’aplicar als conceptes
comptables. Aquesta informació s’ha de remetre d’acord
amb el model que figura com a annex V, per a cada
una de les delegacions de l’AEAT, així com un resum
general de les delegacions que les agrupi totes.

B) Dades referides a ingressos aplicats: s’ha d’enviar
informació dels ingressos que a la data de l’informe esti-
guin aplicats als conceptes comptables. Aquesta infor-
mació s’ha de remetre d’acord amb el model que figura
com a annex VI, per a cada una de les delegacions de
l’AEAT, així com un resum general de les delegacions
que les agrupi totes.

Disposició derogatòria.

Queden derogades les disposicions següents:

Resolució de 26 de febrer de 1992, conjunta de l’IGAE
i del Departament Economicofinancer de l’AEAT, per la
qual s’estableix el procediment que cal seguir en els
pagaments que, com a lliurament de les quantitats
ingressades al Tresor Públic, s’hagin de realitzar a l’AEAT
mateixa i a altres administracions i ens públics, així com
les normes a les quals s’ha d’ajustar l’expedició de cer-
tificacions d’ingressos.

Resolució de 3 de març de 1999, conjunta de l’IGAE
i de la Direcció General de l’AEAT, per la qual s’estableix
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el procediment que cal seguir en els pagaments que,
com a lliurament de les quantitats ingressades al Tresor
Públic, s’hagin de fer a l’AEAT mateixa i a altres admi-
nistracions i ens públics.

Resolució de 5 de juliol de 1993, conjunta de l’IGAE
i del Departament Econòmic Financer de l’AEAT, sobre
comptabilització de determinades devolucions d’ingres-
sos indeguts.

Disposició final.

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 20 de juny de 2001.—La interventora general
de l’Administració de l’Estat, Alicia Díaz Zurro.—El direc-
tor general de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.

I�ms. Srs. Directors dels Departaments de Recursos
Humans i Administració Econòmica i de Recaptació
de l’AEAT, Directora General del Tresor i Política
Financera, Subdirector General de Gestió Comptable
de l’IGAE, Delegats d’Economia i Hisenda, Delegats
Especials de l’AEAT, Delegats de l’AEAT, Interventors
Regionals, Interventors Territorials i Interventora Dele-
gada a la Direcció General del Tresor i Política Finan-
cera.

MINISTERI

DE SANITAT I CONSUM
13626 REIAL DECRET 815/2001, de 13 de juliol,

sobre justificació de l’ús de les radiacions ionit-
zants per a la protecció radiològica de les per-
sones en exposicions mèdiques. («BOE» 168,
de 14-7-2001.)

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat,
en els articles 40.7 i 110, i en la disposició final quarta,
obliga a establir requisits mínims per aprovar i homologar
les insta�acions de centres i serveis i que l’Administració
sanitària valori la seguretat, l’eficàcia i l’eficiència de les
tecnologies rellevants per a la salut i l’assistència sani-
tària.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora a l’orde-
nament jurídic espanyol la Directiva 97/43/EURATOM,
del Consell, de 30 de juny, relativa a la protecció de
la salut davant els riscs derivats de les radiacions ionit-
zants en exposicions mèdiques, per la qual se substitueix
la Directiva 84/466/EURATOM, en les matèries que no
recullen els reials decrets 1841/1997, de 5 de desem-
bre, 1566/1998, de 17 de juliol, i 1976/1999, de 23
de desembre, pels quals s’estableixen, respectivament,
els criteris de qualitat en medicina nuclear, radioteràpia
i radiodiagnòstic, el Reial decret 1132/1990, de 14 de
setembre, pel qual s’estableixen mesures fonamentals
de protecció radiològica de les persones sotmeses a exà-
mens i tractaments mèdics, i el Reial decret 220/1997,
de 14 de febrer, pel qual es crea i es regula l’obtenció
del títol oficial d’especialista en radiofísica hospitalària.

L’article 7 de la Directiva 97/43/EURATOM, regula
la formació en protecció radiològica en els ensenyaments
de pregrau a les facultats de Medicina i Odontologia,
a les escoles universitàries de Podologia i a les escoles
de tècnics superiors en diagnòstic per imatge i radio-
teràpia, així com en les especialitats d’Oncologia radio-
teràpica, Radiodiagnòstic i Medicina nuclear i, en les
especialitats mèdiques en què s’utilitzin radiacions ionit-
zants, previsió que queda recollida en aquest Reial decret

que, així mateix, preveu la formació continuada en pro-
tecció radiològica.

D’altra banda, mitjançant aquesta disposició, s’obliga
a justificar totes les exposicions mèdiques per tal de
protegir la salut davant els riscs derivats de les radiacions
ionitzants en exposicions mèdiques.

Aquest Reial decret, que és aplicable a tot el territori
nacional, té caràcter de norma bàsica, de conformitat
amb el que disposa l’article 149.1.16a de la Constitució
i d’acord amb el que estableix l’article 40.7 de la Llei
14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat
i Consum, amb l’informe favorable del Consell de Segu-
retat Nuclear, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió
del dia 13 de juliol de 2001,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

L’objecte d’aquest Reial decret és establir els principis
de justificació de l’ús de les radiacions ionitzants per
a la protecció radiològica de les persones davant les
exposicions següents:

1. Exposicions mèdiques:

a) L’exposició de pacients per al seu diagnòstic o
tractament mèdic.

b) L’exposició de treballadors en la vigilància de la
seva salut.

c) L’exposició de persones en programes de cribat-
ge sanitari.

d) L’exposició de persones sanes o de pacients que
participen voluntàriament en programes d’investigació
mèdica o biomèdica, de diagnòstic o teràpia.

e) L’exposició de persones com a part de proce-
diments medicolegals.

2. Exposició de persones que, havent estat infor-
mades i havent donat el seu consentiment, co�aboren,
amb independència de la seva professió, en l’ajuda i
el benestar de persones que estan sotmeses a expo-
sicions mèdiques.

Article 2. Justificació general de les exposicions mèdi-
ques.

Les exposicions mèdiques esmentades a l’article 1
han de proporcionar un benefici net suficient, tenint en
compte els possibles beneficis diagnòstics o terapèutics
que produeixen, inclosos els beneficis directes per a la
salut de les persones i per a la societat, davant el detri-
ment individual que pugui causar l’exposició. També s’ha
de considerar l’eficàcia, els beneficis i els riscs d’altres
tècniques alternatives disponibles que tinguin el mateix
objectiu, però que no requereixin exposició a les radia-
cions ionitzants o impliquin una exposició menor.

S’ha de prestar una atenció especial a la justificació
quan no hi hagi un benefici directe per a la salut de
la persona que se sotmet a l’exposició mèdica i espe-
cialment per a les exposicions per raons medicolegals.

Tant el metge prescriptor, com el metge especialista
i l’odontòleg, i el podòleg, en l’àmbit de la seva com-
petència, s’han d’involucrar en el procés de justificació
al nivell adequat a la seva responsabilitat. La decisió
final de la justificació queda a criteri de l’especialista
corresponent.

Els criteris de justificació de les exposicions mèdiques
han de constar en els corresponents programes de garan-
tia de qualitat de les unitats assistencials de radiodiag-
nòstic, radiologia intervencionista, radioteràpia i medi-
cina nuclear, i han d’estar a disposició de l’autoritat sani-
tària competent, als efectes tant d’auditoria com de vigi-


