
DECRET D’ALCALDIA  

Expedient  número: G0262015000174 Expedient  núm.  5  de  modificació 
pressupostària mitjançant  generació de crèdit. 

Tràmit relacionat: Aprovar l’expedient núm. 5 de modificació pressupostària 
mitjançant  generació de crèdit.

ANTECEDENTS

Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals 
la consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar 
l’expedient  de  modificació  de crèdit  per  mitjà  de  generació  de crèdit  amb 
subjecció a les disposicions vigents. 

Existeixen nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat que requereixen 
el reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d’aportació:

Concepte:  2015-101-464:  Subvencions  AMB  per  import  de 
40.141,83€

Aquests nous ingressos estan destinats a finançar la despesa següent:

Aplicació: 2015-400-2310-48100: Aportacions acció social  per 
import de 40.141’83€

Atès que l’interventor ha emès informe favorable amb data 4 de novembre 
2015.

FONAMENTS DE DRET

L'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 43 del RD 
500/90,  poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos i 
en la forma que s'estableixi reglamentàriament els ingressos de naturalesa no 
tributària derivats de les operacions següents: 

a)  Aportacions  o  compromisos  ferms  d'aportació  de  persones  físiques  o 
jurídiques per finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus 
organismes  autònoms,  despeses  que  per  la  seva  naturalesa  estiguin 
compreses en els seus objectius.

b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.

c) Prestació de serveis.



d) Reembossaments de préstecs.  

e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel 
que fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent. 

L'article 165,1 del TRLHL estableix que el pressupost atendrà el compliment 
del  principi  d'estabilitat  pressupostària,  regulat  en la Llei  Orgànica 2/2012, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Aquesta modificació no incompleix ni la capacitat ni el sostre de despesa per 
al 2015, per tractar-se de Subvencions finalistes d’altres administracions. 

Els articles 9 i 15 de les Bases d’execució del pressupost 2015 estableixen 
que l'expedient de generació de crèdits serà aprovat per l'alcalde.

Fent ús de les facultats que m’atorga l’article 53 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb l’article 21 de 
la Llei 7/1985, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, reformada per la  
Llei  57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
govern local,

RESOLC:

Únic.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 d’import 40.141,83 
€ per mitjà de  generació de crèdit, el qual es publicarà al tauler d'anuncis i al  
Butlletí Oficial de la Província.

Sant Vicenç dels Horts
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