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INFORME D'INTERVENCIÓ 
 

Núm.: 9/2017 
Referència: 2222/5/2017 
Assumpte:  Modificació de pressupost per transferència de crèdits   
Data: 09/03/2017 

 
Noël-Herman Casals Ramón, Interventor accidental segons Decret d’Alcaldia 651/2016, 
de 15 de desembre, i Resolució de 15 de febrer de 2017 de la Generalitat de Catalunya, 
Direcció General d’Administració Local, en compliment de l'article 4 del R.D. 1174/1987 
de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració 
Local, emeto informe de conformitat amb els següents 
 

ANTECEDENTS 
 
S’efectua proposta per la Regidoria d’Hisenda per realitzar transferències de crèdits 
d’acord amb la proposta de la Regidoria d’Esports. 
 
Transferència de crèdits - Modificació SICALWIN 02/2017: 
 

TRANSFERÈNCIA EN MENYS 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

80 342 22706 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 8.000,00 € 

  TOTAL 8.000,00 € 

          

TRANSFERÈNCIA EN MÉS 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

80 342 62202 MILLORES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 8.000,00 € 

  TOTAL 8.000,00 € 
 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 

 Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel  qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) 

 Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, que es desenvolupa la LHL  (RD 500/90) 

 Bases d’Execució del Pressupost (BEP) 

 IC-Model Normal, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre 
 
Pel que fa a la tramitació i òrgan competent de les modificacions pressupostàries per 
transferències de crèdits dins una mateixa Àrea de Despesa d’acord amb les Bases 
d’Execució del Pressupost (Base 23) es competència de l’Alcaldia, havent el Regidor 
d’Hisenda d’ordenar la retenció de crèdit.  
 
La transferència de crèdits es tramita segons la proposta relativa a una modificació del 
pressupost que afecta aplicacions pressupostàries dins una mateixa Àrea de Despesa 
per tal de ser aprovades per Decret de l’Alcaldia.  
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D’acord amb les BEP, els expedients de transferència de crèdit han de ser incoats per 
ordre del Regidor d’Hisenda Local, que ordenarà la retenció de crèdit corresponent en 
l’aplicació que es preveu minorar, en les unitats administratives gestores de la despesa, i 
hi haurà de constar la conformitat dels regidors responsables de les àrees implicades en 
la modificació. Aquest requisit es compleix, havent-se efectuat la reserva de crèdit que 
consta en full annex (referència 22017001059). 
 
Existeixen unes limitacions objectives assenyalades en l’article 180 del TRLHL, que en tot 
cas no operaran en els casos assenyalats en l’apartat 2 del dit article (cas de programes 
d’imprevistos i funcions no classificades ni quan es tracti de crèdits modificats com 
conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple), com són: 

o No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant 
l’exercici.  

o No podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements 
de crèdits o transferències, excepte quan afectin crèdits de personal, ni els 
crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos 
procedents de pressupostos tancats. 

o No incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin crèdits de personal. 

 
En quan a les limitacions recollides a l’article 180 del TRLHL cal dir que no són aplicables 
per les següents raons: 

- Les aplicacions que es minoren no han estat objecte d’increment per crèdits 
ampliables ni extraordinaris, ni s’han incrementat per suplements de crèdits o 
transferències, ni es corresponen a crèdits incorporats segons notes que consten.  

- Les aplicacions que s’incrementen no han estat objecte de minoració prèvia per 
mitjà de transferències de crèdits: 

 

Org. Pro. Eco. Descripció

Crèdits 

inicials

Modificacions 

de crèdit

Crèdits 

totals 

consignats

80 342 22706 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 180.000,00 0,00 180.000,00  
 

Les transferència de crèdit assenyalada es duu a terme per tramitar el projecte relatiu a al 
camp de futbol de gespa artificial. 
 

CONCLUSIÓ 
 
S’informa favorablement la modificació pressupostària amb expedient 2222/5/2017,  
número 2/2017, quin detall figura annex, modalitat transferència de crèdits, havent-se de 
tramitar d’acord amb el que s’ha esmentat en els antecedents del present informe.  
 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS   8.000,00€ 
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