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INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
 

Núm.: 7/2017 
Referència: 2222/3/2017 
Assumpte:  Modificació de pressupost per transferència de crèdits   
Data: 03/03/2017 

 
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 les propostes de les Regidories de medi ambient i salut, d’espai públic, 
d’educació, infància i joventut i d’habitatge. 
 
Transferència de crèdits - Modificació SICALWIN 1/2017: 
 
TRANSFERÈNCIA EN MENYS 

Org. Pro. Eco. Descripción Import 

51 311 22700 DESRATITIZACIÓ 2.227,24 € 

40 1621 46304 RECOLLIDA ESCOMBRARIES 23.000,00 € 

41 1532 22123 MATERIAL DIVERS 3.820,24 € 

40 163 22700 NETEJA VIÀRIA 4.000,00 € 

72 326 22606 PROJECTES EDUCATIUS 5.000,00 € 

41 1532 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 900,00 € 

  TOTAL 38.947,48 € 

          

TRANSFERÈNCIA EN MÉS 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

51 311 46302 CAAD MANCOMUNITAT 2.227,24 € 

40 1722 22799 
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES 
EMPRESES I PROFES. 

3.000,00 € 

30 151 60021 ADQUISICIO TERRENYS I EXPROPIACIONS 7.820,24 € 

71 326 22606 CURSOS I TALLERS DE FORMACIÓ 5.000,00 € 

31 1521 46531 CCG. POLITIQUES D'HABITATGE 900,00 € 

51 164 22700 NETEJA I ACONDICIONAMENT 20.000,00 € 

  TOTAL 38.947,48 € 

 
 

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 
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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.  
 
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 les reserves de crèdit que 
consten en el full annex (relació Q/9/2017 amb referències 22017000590, 22017000634, 
22017000705, 22017000706, 22017000728, 22017000729 i 22017000730). 
 
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 

51 311 22700 DESRATITZACIÓ 20.000,00 0,00 

51 311 46302 CAAD MANCOMUNITAT 32.324,66 0,00 

40 1621 46304 RECOLLIDA ESCOMBRARIES 909.893,28 0,00 

40 1722 22799 
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 
I PROFES. 35.472,43 0,00 

41 1532 22123 MATERIAL DIVERS 105.000,00 0,00 

40 163 22700 NETEJA VIÀRIA 606.299,89 0,00 

30 151 60021 ADQUISICIO TERRENYS I EXPROPIACIONS 50.000,00 0,00 
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72 326 22606 PROJECTES EDUCATIUS 50.000,00 0,00 

71 326 22606 CURSOS I TALLERS DE FORMACIÓ 3.000,00 0,00 

41 1532 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 3.000,00 0,00 

31 1521 46531 CCG. POLITIQUES D'HABITATGE 7.200,00 0,00 

40 1621 46304 RECOLLIDA ESCOMBRARIES 909.893,28 0,00 

51 164 22700 NETEJA I ACONDICIONAMENT 43.000,00 0,00 

 
 

 
Les transferències de crèdit assenyalades s’han dut a terme majoritàriament per adequar 
aplicacions del pressupost 2017, a les necessitats actuals per fer front a despeses com 
ara: 

 Habitatge: adequar la despesa del Conveni d’habitatge del Consell comarcal del 
Garraf. 

 Joventut: per poder tirar endavant amb el projecte “English is Coll” de la Regidoria 
d’Educació, Infància i Joventut. 

 Urbanisme: per atendre despeses per sentència judicial en relació a l’immoble del 
Passeig Narcís Bardají, 14. 

 Medi Ambient i Salut: per aprovar el contracte menor per atendre les esterilitzacions 
de gats rodaires del municipi, un contracte de manteniment del Cementiri municipal, 
així com la  despesa relativa al CAAD. 

 
 
 

CONCLUSIÓ 
 
S’informa favorablement la modificació pressupostària amb expedient 2222/3/2017,  
número 1/2017, 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   38.947,48€ 
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