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Proposta de resolució a l’Alcaldia 
 

ASSUMPTE: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM. 008/2020 DE 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES I 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS  

 

Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 08/2020 de transferències de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries i incorporació de romanents de crèdits.  

Vist l’informe de la interventora núm. 226/2020, que diu:  

“Examinat l’expedient nº 08/2020 transferències entre partides de mateix grup de programa i 
incorporació de romanents de crèdits, en compliment d’allò previst a l’article 16.2 del Reial 
Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament 
de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, s’emet el 
següent_ 

INFORME_ 

PRIMER.- Pel que fa a la modificació pressupostària emprada de transferència de crèdit 
l’article 40, apartat 1r, del RD 500/1990, la defineix com “aquella modificació del pressupost 
de despeses mitjançant la qual, sense alterar la quantia total del mateix, s’imputa l’import total 
o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.”  

SEGON.- Segons estableix l’article 40, apartats 2n i 3r, RD 500/1990, les Bases d’execució 
del pressupost hauran d’establir el règim d’aquestes modificacions i l’òrgan competent per 
autoritzar-les en cada cas, respectant en tot cas la competència del Ple de la corporació per 
aprovar les transferències de crèdit entre diferents grups de funció [actualment i segons 
classificació de l’OEHA 3565/2008, “àrees de despesa”], excepte quan afectin a crèdits de 
personal. L’article 12 BEP 2019 estableix que correspon a l’Alcalde l’aprovació de les 
transferències de crèdit que no siguin competència del Ple.  

TERCER.- Les disminucions de crèdits amb les quals es proposa finançar les transferències 
no estan afectades per limitacions previstes en l'article 41 RD 500/1990, de 20 d'abril, que 
estableix que aquestes modificacions: 

a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.  
b) No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de Pressupostos tancats.  
c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, hagin estat 
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdit de personal. 

 
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin als 
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de 
transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple. 



 

QUART.- Que consta document de retenció prèvia de crèdit dels crèdits que es pretén 
traspassar.  

CINQUÈ.- Els articles 182 del TRLRHL i 47 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 
es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos –RDLHL- permeten incorporar els 
corresponents crèdits dels pressupostos de despeses de l’exercici immediat següent, sempre 
que existeixin per a això els suficients recursos financers: 

a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits, així com les transferències de 
crèdit que hagin estat concedits o autoritzats, respectivament, en l’últim trimestre de 
l’exercici. 

b) Els crèdits que emparin els compromisos de despesa a què fa referència l’article 
176.2.b) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març –TRLRHL-. 

c) Els crèdits per operacions de capital. 

d) Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats. 

No seran incorporables els crèdits declarats no disponibles ni els romanents de crèdits ja 
incorporats a l’exercici precedent. 

Els romanents incorporats podran ser aplicats tan sols dins de l’exercici pressupostari al qual 
la incorporació s’acordi i, en el supòsit del paràgraf a) per a les mateixes despeses que van 
motivar, en cada cas, la seva concessió i autorització. 

Els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se 
obligatòriament, llevat que es desisteixi total o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de 
la despesa.__ 

SISÈ.- L’article 98 del Reial Decret 500/1990 determina que els romanents de crèdit estan 
constituïts pels saldos de crèdits definitius no afectats al compliment d’obligacions 
reconegudes. Integraran els romanents de crèdit els saldos de disposicions, els saldos 
d’autoritzacions i els saldos de crèdit. Es considera saldos de disposicions la diferència entre 
les despeses disposades o compromeses i les obligacions reconegudes; saldos 
d’autoritzacions a la diferència entre les despeses autoritzades i les despeses compromeses; 
i saldos de crèdit a la suma dels crèdits disponibles, crèdits no disponibles i crèdits retinguts 
pendents d’utilitzar. 

SETÈ.- L’article 99 del Reial Decret 500/1990 estableix als seus apartats 2 i 3 que els 
romanents de crèdits no anul·lats podran incorporar-se al Pressupost de l’exercici següent 
d’acord amb allò previst a l’article 48; mitjançant l’oportuna modificació pressupostària i prèvia 
incoació d’expedients específics en els quals ha de justificar-se l’existència de suficients 
recursos financers. En cap cas seran incorporables els crèdits declarats no disponibles ni els 
romanents de crèdits incorporats a l’exercici que es liquida, sense perjudici de l’excepció 
prevista a l’article 47.5. 

VUITÈ.- L’article 48 subordina la incorporació de romanents de crèdit a l’existència de 
suficients recursos financers per a això, considerant com a tals tant el romanent líquid de 
tresoreria com els nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el 
pressupost corrent. 

En el cas d’incorporació de romanents de crèdits per a despeses amb finançament afectat es 
consideraran recursos financers suficients preferentment, els excessos de finançament i els 
compromisos ferms d’aportació afectats als romanents que es pretén incorporar; i en el seu 



 

defecte els recursos genèrics recollits a l’article 48.2, quant a la part de la despesa finança 
ble, en el seu cas, amb recursos no afectats. 

NOVÈ.- De conformitat amb allò que disposa l’article 9.2 i 47.3 RD 500/1990, les Bases 
d’execució del pressupost regulen la tramitació dels expedients d’incorporació de romanents 
i estableixen que aquesta es produirà conjuntament amb la liquidació del pressupost, si bé es 
podrà aprovar amb caràcter previ a aquesta quan es tracti de crèdits de despeses finançats 
amb ingressos específics o quan correspongui a contractes adjudicats durant l'exercici anterior 
o despeses urgents després que la Intervenció hagi fet l'informe corresponent que permeti 
avaluar que la Incorporació no produirà dèficit. D’acord amb l’article 12.3 de les Bases, la 
competència per aprovar l’expedient correspon a l’Alcalde-President, previ informe de la 
Intervenció. 

DOTZÈ.- D’acord amb l’article 16, RD 1463/2007, de 2 de novembre, l’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa correspon a l’Interventor municipal, 
que elevarà al Ple un informe, amb caràcter independent, que s'incorporarà als previstos als 
articles 168.4, 177.2 i 191.3 TRLHL, i en el qual detallarà els càlculs efectuats i els ajustos 
practicats d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes. 

Quan el resultat de l’avaluació sigui d’incompliment, l’Entitat Local remetrà l’informe 
corresponent a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela financera, 
en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des de la data en què es doni coneixement al 
Ple. 

No obstant això, la Intervenció General de l’estat, en resposta a reiterades consultes del 
Col·legi de Secretaris i Interventors d’Administració Local, ha sostingut que les obligacions 
d’informació trimestral sobre execució pressupostària previstes a l’article 16 de l’Ordre EHA 
2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar informe per cada modificació pressupostària. 

TRETZÈ.- D’acord amb el que estableixen els articles 179.4 TRLHL i 42 RD 500/1990,  no 
són aplicables a aquest expedient de modificació de crèdits les normes sobre informació, 
reclamacions i publicitat aplicables a l'aprovació dels pressupostos. 

Tot això sense perjudici que, conforme amb el que preveu l'article 169.7 TRLHL, una còpia 
del Pressupost i de totes les seves modificacions hagi trobar-se a disposició del públic, a 
efectes informatius, des de l'aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici.  

CATORZÈ.- D’acord amb l’article 16, RD 1463/2007, de 2 de novembre, l’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa correspon a l’Interventor municipal, 
que elevarà al Ple un informe, amb caràcter independent, que s'incorporarà als previstos als 
articles 168.4, 177.2 i 191.3 TRLHL, i en el qual detallarà els càlculs efectuats i els ajustos 
practicats d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes. 

Quan el resultat de l’avaluació sigui d’incompliment, l’Entitat Local remetrà l’informe 
corresponent a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela financera, 
en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des de la data en què es doni coneixement al 
Ple. 

No obstant això, la Intervenció General de l’estat, en resposta a reiterades consultes del 
Col·legi de Secretaris i Interventors d’Administració Local, ha sostingut que les obligacions 
d’informació trimestral sobre execució pressupostària previstes a l’article 16 de l’Ordre EHA 
2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar informe per cada modificació pressupostària. 

QUINZÈ.- D’acord amb el que estableixen els articles 179.4 TRLHL i 42 RD 500/1990, són 
aplicables a aquest expedient de modificació de crèdits les normes sobre informació, 
reclamacions i publicitat aplicables a l'aprovació dels pressupostos. 



 

CONCLUSIONS 
En conseqüència, s’informa de forma FAVORABLE la proposta d'aprovació de l'expedient de 
modificació número 08/2020, sota la modalitat de transferències de crèdits entre partides i 
incorporació de romanents de crèdits.” 

 

De conformitat amb el que disposen les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2020 i 
els article 35ª 38 i 45 a 45 del Reial Decret 500/1900 i considerant la necessitat i urgència de 
les despeses a realitzar i la insuficiència de crèdit en el Pressupost municipal per a la seva 
adequada atenció.  

A l’Alcalde proposo:  

PRIMER.- Aprovar l’expedient de MC 08/2020, de transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020, de la següent forma:  

Partides que incrementen  
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

131 4910 2220000 Comunicacions i material informàtic oficines 4.000,00 € 

240 3421 6250000 Mobiliari 22.000,00 € 

101 9200 2260400 Jurídics, contenciosos 49.000,00 € 

320 1532 2100000 Infraestructures i béns naturals 24.000,00 € 
  99.000,00 € 

Partides que disminueixen  
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

131 4910 4670001 Aportació Consorci Digital Mataró 4.000,00 € 

210 3380 2269900 Altres despeses diverses 22.000,00 € 

150 1320 1510001 Gratificacions 20.000,00 € 

150 1320 1600000 Seguretat Social 20.000,00 € 

150 1320 1210100 Complement específic 10.000,00 € 

150 1532 1300000  Retribucions personal laboral 5.000,00 € 

150 1532 1600000 Seguretat Social 5.000,00 € 

150 9200 1600000 Seguretat Social 10.000,00 € 

150 9310 1600000 Seguretat Social 3.000,00 € 

  99.000,00 € 
SEGON.- Aprovar l’expedient de MC 08/2020, d’incorporació de romanents de crèdit del 
pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020,  de la següent forma:   

 

Partides que incrementen  
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

320 9330 6230000 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatges 19.875,70 
340 3360 7650000 Consell Comarcal Maresme - FEDER 2.940,60 
320 1600 6090000 Clavagueram 16.875,02 



 

  39.691,32 € 
Partides d'ingrés   

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

87010 Romanent de tresoreria amb finançament afectat 39.691,32 € 

  39.691,32 € 
 

QUART.-  Que es doni compte al Ple de l’aprovació de l’expedient MC 08/2020 de 
transferències d’aplicacions pressupostàries i incorporació de romanents de crèdits .  

 
Teià, a data de signatura electrònica 
El regidor d’hisenda  

 

 


	Teià, a data de signatura electrònica

