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RESOLUCIÓ del Gerent de la Universitat de Barcelona,  
sobre bloquejos de crèdit  

per manca d’actuacions dels centres gestors  
respecte de factures d’anys anteriors registrades abans de l’1 de febrer de 2020. 

Vist l’article 63.4 de les bases d’execució del pressupost 2020 sobre responsabilitats i penalitzacions, conforme 
per motiu d’endarreriment en la imputació de factures de proveïdors, a partir del mes de maig 
s’ordenaran bloquejos de crèdits genèrics, per a cada Centre Gestor amb factures d’anys anteriors registrades 
amb més de 3 mesos d’antiguitat i no imputades a 30 d’abril (en fase preliminar o definitivament) al pressupost 
de despeses de la UB, per l’import global d’aquelles factures. 

Vist l’article 10 de la Llei estatal  25/2013, sobre actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat, 
conforme aquest ha d’efectuar requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures pendents de 
reconeixement d’obligació i informes periòdics amb la relació de factures de més de tres mesos d’antiguitat al 
registre sense que s’hagi reconegut l’obligació 

Atès que, realitzades les actuacions requerides per la Llei estatal 25/2013, després d’avisos reiterats mensuals, 
notificant que per tal d'evitar perjudicis als proveïdors i a la pròpia Universitat, es demanava que cada centre gestor 
revisés si constava a la llista amb factures registrades amb més de tres mesos d’antiguitat i pendents d’imputació, 
i en cas afirmatiu realitzés accions respecte de les factures que constaven al fitxer notificat. 

Resolc: 

1. Bloquejar crèdits genèrics, sempre que sigui possible, dintre la segona quinzena de juny, per a cada Centre
Gestor amb factures de data 2019 o anterior registrades abans de l’1 de febrer de 2020 i no imputades  a
data del bloqueig en fase preliminar o definitivament al pressupost de despeses de la UB, per l’import
global d’aquelles factures.

2. El bloqueig s’eliminarà a instància dels Centres Gestors una vegada acreditin que:

• Les factures han estat imputades  en el sistema econòmico-financer,

• O les factures han estat marcades en estat N (factura no reconeguda per l'usuari -no hagi sol·licitat el
servei, no sigui del seu centre gestor, ...) i per tant, no es poden tramitar,  indicant  a la Unitat de
digitalització i registre de factures el motiu,  i què cal fer, mitjançant l'hipertext habilitat a l'efecte,
d'acord amb els procediments establerts

• O el desbloqueig és necessari per a la imputació immediata de les factures pendents d’imputació.

3. Si a final de l’exercici persisteix el bloqueig, el crèdit retingut servirà per a reduir el dèficit de la UB, amb
independència que les factures hagin de ser imputades finalment a càrrec del pressupost del centre
gestor.

4. Que es notifiqui aquesta resolució als centres gestors.

Josep Oriol Escardíbul Ferrà 
Gerent 

Barcelona, 
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