
 

Decret de l’Alcaldia 
Expedient núm.: 603/2017
Assumpte:  Modificació de crèdits núm. 2/2017, modalitat transferència de crèdits entre 
aplicacions de despeses de la mateixa àrea de despesa

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2, MODALITAT DE 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 

1. ANTECEDENTS

Per  provisió  d’aquesta  Alcaldia  de  data  5  de  maig  de  2017  s’inicia  l’expedient  de 
modificació de crèdit per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la 
mateixa àrea de despesa. 

Crèdits a crear:

Aplicació pressupostària Crèdit disponible Crèdit a augmentar
3240 482.25 0,00 600,00

Crèdits a reduir:

Aplicació pressupostària Crèdit disponible Crèdit a reduir
3231 482.04 20.000,00 600,00

En data 5 de maig de 2017 el secretari interventor tresorer emet informe en relació a 
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant transferències de crèdit, i va concloure 
que  atès  que  la  transferència  de  crèdit  és  entre  aplicacions  pressupostàries  de  la 
mateixa àrea de despesa, l’òrgan competent per aprovar-la és l’Alcalde.

2. FONAMENTS DE DRET

L’art. 34 del 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 
disposa que les transferències de crèdit són una de les modificacions de crèdit que es 
poden  realitzar  al  pressupost  de  despeses  de  l’entitat  local  i  els  seus  organismes 
autònoms.

L’art.  40.1  del  Reial  decret  500/1990  preveu  que  la  transferència  de  crèdit  és  la 
modificació del pressupost de despeses mitjançant el qual, sense alterar la quantitat del 
mateix,  s’imputa  total  o  parcialment  el  crèdit  d’una aplicació  pressupostària  a altres 
aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.

Els arts. 179.1 del TRLRHL i 40.2 del Reial decret 500/1990 estableixen que les bases 
d’execució del pressupost hauran d’establir el règim de les transferències de crèdit i 
l’òrgan competent per autoritzar-les.

Els arts. 179.2 del TRLRHL i 40.3 del Reial decret 500/1990 disposen que, en tot cas, 
l’aprovació  de  les  transferències  de  crèdit  entre  diferents  àrees  de  despesa  serà 
competència del Ple, excepte quan afectin a crèdits de personal.
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Els  arts.  179.4  del  TRLRHL i  42  del  Reial  decret  500/1990  estableixen  que  les 
transferències de crèdit que siguin competència del Ple s’aprovaran seguint les mateixes 
normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que es preveuen als arts. 
169, 170 i 171 del TRLRHL per a l’aprovació del pressupost. Així com la normativa sobre 
el règim de recursos contenciosos administratius contra els pressupostos de l’entitat.

Els  arts.  180 del  TRLRHL i  41 del  Reial  decret  500/1990 estableixen les següents 
limitacions a les quals estan subjectes les transferències de crèdit:

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

b) No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb expedients de 
suplements de crèdit  o  transferències,  excepte  quan afectin  a  crèdits  de 
personal  i  als  crèdits  incorporats  com a  conseqüència  de  romanents  no 
compromesos de pressupostos tancats.

c) No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències 
han estat objecte de minoració, excepte quan afecten a crèdits de personal.

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

En  cas  que  la  transferència  de  crèdit  sigui  entre  aplicacions  pressupostàries  de  la 
mateixa  àrea  de  despesa  i/o  afecti  a  crèdits  de  personal,  l’òrgan  competent  per 
aprovar-la  és  l’Alcalde,  mentre  que  en  cas  que  ho  sigui  entre  aplicacions 
pressupostàries de diferents àrees de despesa i/o que no afecti a crèdits de personal, 
l’òrgan competent és el Ple per acord de majoria simple dels seus membres presents, 
segons diu l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local.

En  aquest  segon  cas  s’aprovaran  seguint  les  mateixes  normes  sobre  informació, 
reclamacions,  recursos  i  publicitat  que  l’aprovació  del  pressupost.  Així  com  la 
normativa  sobre  el  règim  de  recursos  contenciosos  administratius  contra  els 
pressupostos de l’entitat.

Disposa la base 10ena de les d’execució del pressupost de l’exercici  2017 que les 
transferències  de  crèdit  podran  comportar  la  creació  de  noves  aplicacions 
pressupostàries en els casos en que,  existint  dotació pressupostària  en un o varis 
capítols d’acord amb els nivells de vinculació jurídica exposats, es pretengui imputar 
despeses  a  altres  conceptes  o  subconceptes  econòmics  del  mateix  capítol,  les 
aplicacions del qual no figuri obertes en la comptabilitat de despeses per no contar 
amb dotació pressupostària.  En aquests casos es podrà autoritzar la creació de la 
nova aplicació pressupostària, sempre que existeixi el finançament necessari a nivell 
de vinculació. Les aplicacions així creades no podran ser objecte de modificacions de 
crèdit per transferències que suposin minoració de crèdit. 

Per tot això,

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017, de transferència de 
crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa, d’acord amb el 
següent detall:
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Crèdits a crear:

Aplicació pressupostària Crèdit disponible Crèdit a augmentar
3240 482.25 0,00 600,00

Crèdits a reduir:

Aplicació pressupostària Crèdit disponible Crèdit a reduir
3231 482.04 20.000,00 600,00

SEGON.- Donar compte al Ple de l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 
2/2017, modalitat de transferència de crèdits.

En dono fe
L’Alcalde,         El Secretari Interventor Tresorer 
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