Bisbat de Tortosa.
============================
Secretaria General

POLÍTICA CONTRACTACIÓ D’OBRES
Disposicions econòmiques

Són nuls sense l'autorització prèvia escrita de l'Ordinari, a tenor del c. 1281 del CIC, els actes
d'administració considerats comunament com extraordinaris.
En aquesta qüestió cal atenir-se al Decret del Sr. Bisbe de 31 de gener de 2011, el qual explicita
les prescripcions del c. 1281 referents als actes que sobrepassin el límit i mode d'administració ordinària. Són, doncs, actes d'administració extraordinària i necessiten el consentiment de l'Ordinari
del lloc, aquests:
a. La inversió de diners i els canvis d'inversió fets, sempre que suposin alteració notable en la
naturalesa dels béns que s'inverteixin o risc per la inversió, quan el seu valor excedeixi el
límit de 10.000,00 euros.
b. Qualsevol actuació sobre els béns que pertanyen al patrimoni artístic i/o històric
c. Les contractacions estables de personal, altres serveis com telefonia mòbil i targetes de crèdit o dèbit a nom de la parròquia, i els contractes de lloguer d'immobles propietat del Bisbat
o de la parròquia, presentant amb la petició de permís una proposta documentada.
d. L’adquisició i venda de béns (c. 1292) quan suposi un valor que excedeixi el límit, segons el
següent barem en euros, referit a parròquies o entitats que tinguin ingressos ordinaris, segons comptes de l’any anterior
Fins a 2.500,00 € :................Límit autoritzat .......... 1.000,00 €
De 2.500,00 a 4.500,00 €,... Límit autoritzat........... 2.000,00 €
De 4.500,00 a 7.000,00 € …Límit autoritzat........... 3.500,00 €
De 7.000,00 a 13.000,00 €... Límit autoritzat.......... 4.500,00 €
De 13.000,00 a 20.000,00 €..Límit autoritzat ......... 6.000,00 €
De 20.000,00 € en avant .......Límit autoritzat ...... 10.000,00 €
Així, tota entitat que durant l’any haurà de fer una despesa extraordinària, és a dir, no contemplada en els pressupostos aprovats pel Bisbat (compra, venda o una inversió financera), i que arribi
o superi els 10.000€, haurà de demanar permís d’acord amb el formulari i requisits que estan establerts; es poden demanar al Bisbat, d’acord amb els propis estatuts si en té.
L’aprovació es regirà pels següents criteris:
a. De 10.000€ a 60.000€, s’hauran de presentar almenys tres pressupostos i haurà de tenir
l’aprovació del Consell d’economia, format pel Sr. Bisbe, el Vicari General, el Secretari
General i l’Ecònom diocesà.
b. De 60.000€ a 150.000€, s’hauran de presentar almenys tres pressupostos i tenir l’aprovació
del Consell d’Assumptes Econòmics.
c. De 150.000€ a 1.500.000€, s’hauran de presentar almenys tres pressupostos i tenir
l’aprovació del Consell d’Assumptes Econòmics i del Col·legi de Consultors. A partir
d’aquesta xifra s’ha de demanar permís a la Santa Seu.

