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DECRET D’ALCALDIA 

Expedient número: EC102022000019, Expedient número 2022/13 de modificació 
pressupostària  de  l'exercici  2022  per  transferència  de  crèdit  entre  partides  del 
pressupost de despeses.

Tràmit  relacionat: Aprovar  l’expedient  número  2022/13  de  modificació 
pressupostària  de  l'exercici  2022  per  transferència  de  crèdit  entre  partides  del 
pressupost de despeses.

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 el  
mateix  grup  de  programa  i  capítol,  sense  alterar  la  quantia  total  de  l’estat  de 
despeses.

Vista la providència del regidor d'Economia i Hisenda de data 30 de desembre de 
2022, per la qual es resolt incoar expedient de modificació pressupostària, mitjançant 
transferència  de  crèdit  i  trametre  aquesta resolució  al  departament  d’Economia  i  
Hisenda per a la seva tramitació.

Vist l'informe de la interventora accidental emès en data 30 de desembre de 2022 de 
transferència de crèdit entre partides del pressupost, que es transcriu parcialment:

“...

1. ANTECEDENTS

S’ha traslladat per part dels departaments de Joventut i Cultura al departament d’Economia i  
Hisenda la necessitat de realitzar les activitats de la festa de cap d’any i la festa de Reis 2023  
per a les que no disposen de consignació pressupostària suficient en les seves partides del  
pressupost de l’exercici 2022.

Mitjançant providència del Regidor d’Economia i Hisenda, de data 31 de desembre de 2022,  
s’incoa la tramitació d’un expedient  de modificació  pressupostària  per poder atendre les  
necessitats esmentades dels departaments de Joventut i Cultura.

Estudiada la disponibilitat de crèdit d’altres partides del pressupost, s’ha comprovat que el  
departament  de  Salut  disposa  de  crèdit  suficient  per  fer  front  a  les  despeses  dites  
anteriorment.

2.- FONAMENTS JURÍDICS

Transferències de Crèdit

La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 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.
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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, als articles 40, 41 i 42, també desenvolupa de forma més detallada la  
regulació de les transferències de crèdit.

L’article 40 de l’esmentat Reial Decret 500/1990, 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 pressupostàries 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 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:

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

L’article 10 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022 estableix que l’Alcalde  
és l’òrgan  competent  per  aprovar  les modificacions  de crèdit  dins  una mateixa  àrea de  
despesa o capítol 1. També estableix l’esmentat article 10 que les modificacions de crèdit  
aprovades per un òrgan diferent del Ple són executives des de l’acord d’aprovació.

CONCLUSIÓ

Comprovat l’estat de les partides del departament de Salut i de la normativa que regula les  
modificacions  pressupostàries  per  transferència  de  crèdit,  s’informa  favorablement  
l’expedient número 2022/13, EC102022000019, de modificació pressupostaria,  per import  
de 16.400 €, segons el detall següent:

Aplicació Descripció Transf. negativa
22 230 311 22706 Salut: Prestació serveis tècnics                  16.400 €

Aplicació Descripció Transf. positiva
22 420 33801 22799 Cultura: Prestació serveis Festes populars 8.800 €
22 411 33800 22706 Joventut i inf.: Activitats Festes Majors 7.600 €

“

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,  

Classificació orgànica . Centre gestor.   
Classificació per programes.  Àrea de Despesa.
Classificació econòmica.  Capítol.
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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 2022/13 de modificacions pressupostaries de 
l'exercici 2022 per transferències de crèdits, per un import 16.400 €,  segons el detall 
següent:

Aplicació Descripció Transf. negativa
22 230 311 22706 Salut: Prestació serveis tècnics                  16.400 €

Aplicació Descripció Transf. positiva
22 420 33801 22799 Cultura: Prestació serveis Festes populars 8.800 €
22 411 33800 22706 Joventut i inf.: Activitats Festes Majors 7.600 €

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

Sant Vicenç dels Horts, a data de la signatura electrònica.
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