
Expedient: EC102022000013 X2022008223
ECONOMIA I HISENDA

DECRET D’ALCALDIA 

Expedient número: EC102022000013 Expedient número 8 de modificacions 
pressupostaries de l'exercici 2022 per transferències de crèdits i generació de 
crèdit per ingressos extraordinaris. 

Tràmit  relacionat: Aprovar  l’expedient  número  8  de  modificacions 
pressupostaries de l'exercici 2022 per transferències de crèdits i generació de 
crèdit per ingressos extraordinaris.

Atesa la necessitat  d’atendre noves despeses aplicables  a partides existents 
però amb crèdit insuficient i essent possible minorar el crèdit d’altres partides, 
dins la  mateix àrea de despesa, sense alterar  la  quantia total  de l’estat  de 
despeses, en un cas i  per ingressos extraordinaris provinents del  Programa 
específic de resiliència 2.0. línia de suport 2, Serveis i activitats, de la Diputació 
de  Barcelona,  ajut  amb  naturalesa  de  fons  de  prestació, per  import  de 
84.639,48€.

Vista la providència del regidor d'Economia de data 08 de setembre de 2022, 
per la qual es resolt incoar expedient de modificació pressupostària, mitjançant 
Generació de Crèdit  per ingressos finalistes,  i  trametre aquesta resolució al 
departament d’economia i hisenda per a la seva tramitació.

Vist l'informe de la interventora accidental de data 08 de setembre de 2022 de 
Generació de crèdit per majors ingressos, que es transcriu parcialment:

" ......

1.- ANTECENDENTS 

La Junta de govern local,  en sessió ordinària de data 13.05.2022 va acceptar l’ajut  
provinent del fons Programa específic de resiliència 2.0. de la Diputació de Barcelona,  
ajut amb naturalesa de fons de prestació, i concessió en el mateix acte en què s’aprova  
el  programa,  expedient SBV42022000014,  línia  de suport  2 Serveis  i  activitats  per  
import de 84.639,48€.

Aquesta  subvenció  es  vol  destinar  a  dotar  de  premis  l’acte  de  la  Nit  Empresarial,  
endegar una campanya comercial i  una nova línia de subvencions de modernització  
destinades al comerç local.  

D’acord amb la providència de la Regidoria de Promoció Econòmica i l’informe tècnic  
corresponent de la mateixa data, sobre la necessitat i urgència que no pot demorar-se a  
l’exercici següent, es fa necessària la tramitació d’una modificació pressupostaria.

Les despeses es tramitaran en les següents aplicacions pressupostaries:  

6ce87693-f21b-4737-bf68-f79c5950ad2b
Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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Aplicació Descripció Import
101.241.470 Subvencions a empreses:

. Premis Nit Empresarial:                               8.000€

.Subv.  Modernització  comerç 
71.139,48€

79.139,48€

101.4311.4810
1

Unió de Botiguers 5.500€

Total 84.639,48€

Concepte d’Ingressos: 
concepte Descripció
101. 461 Promoció Econòmica. Transferències Diba

Total 84.639,48€

2.- FONAMENTS JURÍDICS 

Generacions de crèdit: 

Primer.-  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,   estableixen  que les  entitats  locals  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 

Segon.-  L’article  43.2  del  RD  500/90  concreta  que  en  les  Bases  d’execució  del  
pressupost  es  regularà la tramitació dels expedients de generació de crèdit.

Tercer.-  L’article 44 de l’anterior text legal referenciat obliga al reconeixement del dret  
o existència formal del compromís ferm d’aportació, per dur a terme la generació de  
crèdit.

Quart.-   L’article 15.4 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2022  
atribueix  a  l’  Alcaldia,  conformat  pel  regidor/a  responsable  de  l’Àrea  gestora  i  pel  
regidor d’Hisenda, i previ informe de la Intervenció, l’aprovació d’aquests expedients.

Les modificacions de crèdit aprovades per un òrgan diferent del Ple són executives  
des de l’acord d’aprovació.

CONCLUSIÓ
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Comprovat  el  compliment  del  límit  d’endeutament,  de  superàvit  a  la  liquidació  del  
pressupost 2021 i del període mig de pagament i de la normativa que regula aquesta  
modificació  de  crèdit,  s’informa  favorablement  de  la  modificació  pressupostaria  
l’expedient número 08 de modificació pressupostària, per import 84.639,48€."

Vist l'informe de la interventora accidental de data 08 de setembre de 2022 de 
Transferència de crèdit, , que es transcriu parcialment:

" ......

1.- ANTECENDENTS 

D’acord  amb  la  providència  d’Alcadia  ,  Decret  2022LLDR001575,  expedient  
T4302021000003,  per  la  qual  es  disposa  tramitar  transferència  de  crèdit  per  
reorganització dels projectes presentats al PSA de l’AMB, per una banda, i per l’altre,  
segons  el  procediment  previst  en  les  Bases,  articles  9  i  10,  d’execució  del  vigent  
pressupost  municipal,  expedient  de  modificació  de  crèdits  en  la  modalitat  de  
transferència  de  crèdit  entre  aplicacions  pressupostaries  dins  la  mateixa  àrea  de  
despesa, per tal de fer front al projecte del parc del Molí dels Frares.   

Segons consta a la providència, en data 20 de maig de 2021 l’Ajuntament, mitjançant  
acord de Ple  Municipal,  va adherir-se al  projecte Pla  de Sostenibilitat  Ambiental  de  
l’AMB (PSA) aprovant la llista de 12 projectes a incloure en el PSA 2020-2023, per  
import de 1.815.651,04€, dels quals 1.753.251,04€ aniran a càrrec del PSA i 62.400€ a  
partides d’inversions municipals. 

Tanmateix, en l’acord de Ple municipal, es va aprovar la delegació en el senyor Alcalde  
per efectuar canvis totals o parcials en els projectes d’inversions proposats al PSA, així  
com la incorporació de noves actuacions. 

Segons trasllada la providència, la correcta execució del projecte del parc del Molí dels  
Frares, analitzades les seves necessitats en la fase de projecte executiu incrementa la  
despesa d’execució, pel qual es fa necessari reordenar i  prioritzar els projectes que  
formen part del PSA. 

D’aquesta reorganització en resulta la necessitat de realitzar una transferència de crèdit  
entre dues aplicacions d’inversions de la  mateixa àrea de despesa i capítol econòmic  
d’acord amb el següent detall:   

Projectes PSA: 
Aplicació Codi Projectes PSA que s’anul·len  Crèdit  a 

transferir
122.134.629 20221220

2
Zona de baixes emissions (ZBE) fase 2 43.700

20221220
2

Aparcament bicicletes Bicibox (parcial) 12.000

20221220
2

Integració punts càrrega vehicles elèctrics a  
xarxa metropolitana

8.000

Total baixes de crèdit 63.700
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Aplicació que s’incrementa:
Aplicació Codi Descripció Crèdit  a 

rebre
301.171.629 20223010

6
Parc del Molí dels Frares 63.700

Total altes de crèdit 63.700

Atesa la necessitat d’atendre la major despesa del projecte del parc del Moli dels Frares,  
que resulta insuficient amb la reorganització dels projectes PSA, i és possible minorar el  
crèdit d’altres partides, dins la mateixa àrea de despesa, sense alterar la quantia total  
de l’estat  de despeses,  i  per motiu que no pot  demorar-se a l’exercici  següent  es  
proposa  la  següent  transferència  de crèdit  entre  dues  aplicacions  d’inversions  del  
mateix orgànic, àrea de despesa i capítol: 

Medi Ambient:  
Aplicacions que es disminueixen:
Aplicacions Codi Projectes PSA Crèdit  a 

transferir
301.1721.623 20213010

1
Maquinaria i instal·lacions (PAESC,PMQA) 43.234,15

Total baixes de crèdit 43.234,15

Aplicació que s’incrementa:
Aplicació Codi Descripció Crèdit  a 

rebre
301.171.629 20223010

6
Parc del Molí dels Frares 43.234,15

Total altes de crèdit 43.234,15

Atès que la existència de crèdit suficient s’ha verificat al nivell en el que està establerta  
la vinculació jurídica del crèdit ( àrea de despesa i capítol) existeix crèdit disponible en  
les  partides  pressupostaries  que  es  volen  disminuir,  i  no  existeix  compromís  de  
despesa pendent d’atendre.  

2.- FONAMENTS JURÍDICS 

Transferències de Crèdit:  
La  normativa  jurídica  està  recollida  fonamentalment  a  l’article  179  i  180  del  RDL  
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, que 
regula les transferències de crèdit, límits formals i competències, i límits objectius. 

El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del  
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals  
en matèria de Pressupostos, també als articles 40,41 i 42 desenvolupa de forma més  
detallada la regulació de les transferències de crèdit

Bases d’execució del Pressupost 2022, articles 9 a 13. 

Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril:
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L’article 40 de l’esmentat Reial Decret disposa:

1.  Transferència  de crèdit  es  aquella  modificació  del  Pressupost  de despeses  
mitjançant la que, sense alterar la quantia total del mateix, s’ imputa l’import total o  
parcial  d’un  crèdit  a  d’altres  partides  pressupostaries  amb  diferent  vinculació  
jurídica.

2.  Les  Bases  d’Execució  del  Pressupost  hauran  d’establir  el  règim  de  les  
transferències de crèdit i l’òrgan competent per autoritzar-les en cada cas. (Article  
160.1, LRHL).

3. En tot cas l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de  
funció (o àrea de despesa)serà competència del Ple de la Corporació, excepte  
quan afectin a crèdits de personal.

Les Bases d’execució del Pressupost 2022, en l’article 6 estableix: 

.......

3. Els crèdits de despeses vindran limitats amb caràcter general i màxim respecte  
als nivells de vinculació jurídica, segons el que disposa l’article 29 del Real Decret  
500/90, per:

Classificació orgànica .- Centre gestor.   
Classificació per programes.-  Àrea de Despesa.
Classificació econòmica.-  Capítol.

4.  Pels  capítols  de  l’estat  de  despesa  6  “Inversions  reals”  i  7  “Transferències  de  
capital” la vinculació s’estableix a nivell de partida

En base  a  l’article  6  de  les  Bases  d’Execució  del  pressupost,  els  crèdits  que  es  
proposen transferir pertanyen a la mateixa orgànica ( centre gestor), mateixa àrea de  
despesa (o grup de funció) i diferent capítol (classificació econòmica), per tant diferent  
vinculació jurídica  en ser crèdits del capítol 6 de despeses, per la xifra de: 43.234,15

Tanmateix,  en  les  Bases  d’execució  del  Pressupost  2022  no  s’estableix  cap  
particularitat  en  les  transferències  de  crèdit  que  afectin  al  capítol  6  “despeses  
d’inversions” ni en el cas que es tractin de projectes de despesa amb finançament  
afectat. 

CONCLUSIÓ

Comprovat  el  compliment  del  límit  d’endeutament,  de  superàvit  a  la  liquidació  del  
pressupost 2021 i del període mig de pagament i de la normativa que regula aquesta  
modificació  de  crèdit,  s’informa  favorablement  l’expedient  EC102022000013  de  
modificació  pressupostària  mitjançant  Transferències  de  Crèdit,  per  import  de  
106.934,15€."
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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:

Primer. Aprovar  l'expedient  número  8  de  modificacions  pressupostaries  de 
l'exercici  2022 per  transferències de crèdits,  per  un import  106.934,15 €,   i 
generació de crèdit per ingressos extraordinaris, per un import de 84.639,48 €,  
segons el detall següent:

Transferències de crèdit
Medi Ambient:  
Aplicacions que es disminueixen:
Aplicacions Codi Projectes PSA Crèdit  a 

transferir
301.1721.623 20213010

1
Maquinaria i instal·lacions (PAESC,PMQA) 43.234,15

Total baixes de crèdit 43.234,15

Aplicació que s’incrementa:
Aplicació Codi Descripció Crèdit  a 

rebre
301.171.629 20223010

6
Parc del Molí dels Frares 43.234,15

Total altes de crèdit 43.234,15

Projectes PSA: 
Aplicació Codi Projectes PSA que s’anul·len  Crèdit  a 

transferir
122.134.629 20221220

2
Zona de baixes emissions (ZBE) fase 2 43.700

20221220
2

Aparcament bicicletes Bicibox (parcial) 12.000

20221220
2

Integració punts càrrega vehicles elèctrics a  
xarxa metropolitana

8.000

Total baixes de crèdit 63.700

Aplicació que s’incrementa:
Aplicació Codi Descripció Crèdit  a 

rebre
301.171.629 20223010

6
Parc del Molí dels Frares 63.700

Total altes de crèdit 63.700

Generació de crèdit per majors ingressos
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Aplicació Descripció Import
101.241.470 Subvencions a empreses:

. Premis Nit Empresarial:                               8.000€

.   Subv.  Modernització  comerç 
71.139,48€

79.139,48€

101.4311.4810
1

Unió de Botiguers 5.500€

Total 84.639,48€

Concepte d’Ingressos: 
concepte Descripció
101. 461 Promoció Econòmica. Transferències Diba

Total 84.639,48€

Segon.  Notificar  aquest  acord  al  departament  d’Economia  i  Hisenda  i  als 
centres gestors de les partides que s’indiquen.

Sant Vicenç dels Horts

[Firma01-01] [Firma02-01]
[FirmaDecreto]
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