
 

 
 

SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

C/. Pascual Blasco, 1    03001 ALACANT.   Tels. 900 21 09 70 / 965 93 75 00.   Fax 965 93 75 54 
http://www.elsindic.com/ 

 
CAIXA FIXA 
 
L’article 63 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions, defineix les bestretes de caixa fixa com: 
“provisions de fons de caràcter extrapressupostari i permanent que es realitzen a les 
habilitacions per a l’atenció immediata de despeses periòdiques o repetitives i posterior 
aplicació al corresponent capítol del pressupost de l’any en què es realitzen els 
pagaments”. 
 
Així doncs, segons el que disposa el Decret 25/2017, de 24 de febrer, del Consell (DOGV 
núm. 8007 de 24/03/2017), el fons de caixa fixa del Síndic de Greuges es destina a 
l’atenció immediata de “despeses periòdiques o repetitives, com els referents a dietes, 
despeses de locomoció, material no inventariable, conservació, tracte successiu i altres de 
semblants característiques”. 
 
L’import d’esta provisió serà de 1.000,00 euros que es reposaran mensualment, en la 
quantia que corresponga, amb la justificació prèvia de les despeses. 
 
Les despeses de caixa fixa es publiquen en gvaOberta i en el portal de transparència del 
Síndic de Greuges una vegada comptabilitzats els pagaments.  
 
Gener 
Reparac. Elements de transport      27’00€ 
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions  110’00€ 
Altres subministraments       12’00€ 
Locomoció           6’65€ 
 
 
Febrer 
Reparac. Elements de transport      30’00€ 
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions  120’20€ 
Locomoció           8,30€ 
 
Març 
Reparac. Elements de transport      36’00€ 
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions   171,90€ 
Locomoció        136’90€ 
Gastos diversos. Atencions protocol·làries i repres.       6,50€ 
 
Abril 
Reparac. Elements de transport       30,00€ 
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions     85,90€ 
Locomoció        105,05€ 
Gastos diversos. Atencions protocol·làries i repres.       9,35€ 



Maig 
Reparac. Elements de transport        48,98€ 
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions    171,80€ 
 
Juny 
Reparac. Elements de transport        18,00€ 
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions    137,30€ 
Altres subministraments         90,68€ 
 
Juliol 
Reparac. Elements de transport        24,00€ 
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions      93,00€ 
 
Agost 
Reparac. Elements de transport       12,00€ 
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions     60,80€ 
 
Setembre 
Reparac. Elements de transport       55,49€ 
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions    158,20€ 
Locomoció           10,35€ 
 
Octubre 
Reparac. Elements de transport        64,93€ 
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions    165,70€ 
Locomoció             2,65€ 
Altres subministraments           2,18€ 
 
Novembre 
Reparac. Elements de transport        40,99€ 
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions    167,20€ 
Altres subministraments           2,18€ 
 
Desembre 
Reparac. Elements de transport        23,65€ 
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions      96,20€ 
 
 
 
 
 


