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DICTAMEN 

 

Vista l’aplicació pressupostària que es proposa crear i dotar de consignació per crèdit 

extraordinari en l’estat de despeses del pressupost 2018. 

 

Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 

possibilitat d’efectuar  modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de 

crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents 

aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels 

òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al 

Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i 

les altes afectin a crèdits de personal. 

 

Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 

matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, 

crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 

 

Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos 

d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de 

pressupost. 

 

Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, emès amb caràcter independent. 

 

Atès que la base 16a de les d’execució del pressupost estableix que l’òrgan competent 

per aprovar les modificacions per crèdits extraordinaris és el Ple de la Diputació de 

Barcelona. 

 

Vist que les modificació que es presenta és conseqüència de la gestió pressupostària 

ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que 

requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 

57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
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Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen 

caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/900,de 20 de abril, pel que 

es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes 

Locals, en matèria de pressupostos estableix que:  

 

1. La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització, 

després del compliment dels tràmits legalment establert, la realització de despeses, 

prèviament autoritzades, per una quantitat exactament determinada.  

 

2. La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers, 

vinculant a l’Entitat Local a la realització de una despesa concreta i determinat tant 

en la seva quantia com en les condicions d'execució. 

 

Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la 

presidenta sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 

 

Vist el Decret de la Presidència 3048/16 sobre delegació de competències conferides 

per la Presidència publicat en el BOP de 22 d’abril de 2016. 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 

Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió 

Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció 

dels següents 

 

 

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 1/2018 del pressupost de la 

Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, que recull crèdits extraordinaris per un 

import total de vuitanta-sis mil cinc-cents cinquanta euros amb nou cèntims (86.550,09 

EUR) amb el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant 

d’aquest acord a tots els efectes. 
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Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, en compliment d’allò que disposa 

l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat 

pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 

1463/2007, de 2 de novembre. 

 

Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 

hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 

el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 

aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 

definitivament aprovats. 

 

Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 

l’estat de les modificacions pressupostàries. 

 

Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 

d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 

Barcelona i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 

Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març. 
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ANNEX I
al Dictamen referit a l'aprovació de la MODIFICACIÓ DE CRÈDIT N.1/2018

Despesa Finançament

Crèdits extraordinaris 86.550,09 Baixes d'altres despeses

TOTAL 86.550,09

 Aplicacions que es proposa crear  Aplicacions on es proposa donar de baixa la consignació
Núm proposta Aplicació pressupostària Denominació Import Núm proposta Aplicació pressupostària Denominació Import

7208 G/50000/15000/46200 Transferències a Ajuntaments 86.550,09 7208 G/14000/92900/50000 Fons de contingència 86.550,09

 TOTAL 86.550,09  TOTAL 86.550,09

1/1
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Informe de la Intervenció General 
 

 
Modificació 1/2018 del Pressupost 
 
 
 

1. Objecte de l’informe 
 
El present informe s’emet en execució de la funció de control intern, que es motiva 
en el capítol IV Control i fiscalització del Títol VI del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març (en endavant TRLRHL). 
 
 

2. Marc normatiu 
 
Constitueixen el marc normatiu bàsic del pressupost i de les seves modificacions 
les normes següents: 
 

- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL). 

- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL). 

- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- El Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desplega el Capítol 
primer del Títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDP).  

- El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.  

- L’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, 
per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, 
modificada per OM HAP/419/2014 de 14 març. 

- Les Bases d’execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2018 

- La Instrucció 33/2012, sobre modificacions de pressupost.  
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3. Contingut de la modificació del pressupost  
 
La modificació de pressupost que s’analitza en el present expedient incorpora la 
següent modalitat: 
 

• Crèdit extraordinari. 
 
L’import de la modificació és de 86.550,09 euros, i afecta a les aplicacions 
pressupostàries recollides en el llistat annex a la present proposta 
 
Atès es tracta d’una modificació mitjançant crèdit extraordinari, apareix acreditat a 
l’expedient: 

 l’existència de saldo suficient de l’aplicació que cedeix crèdit, tant a 
nivell de posició pressupostària com de bossa de vinculació. 

 la inexistència de crèdit previst.  
 

S’incorpora a l’expedient la Memòria de la Presidència, i l’informe emès pel Servei 
de Programació en relació a aquesta modificació. 
 
 

4. Tramitació 
 
La tramitació del present expedient es subjecta a l’establert en l’article 177 del 
TRLHL,, els articles 35 a 38 del RD 500/1990 i el punt 16 de les Bases d’execució 
del Pressupost. L’aprovació d’aquest expedient de modificació de pressupost de 
la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2018 és competència de Ple. 
 
L’expedient haurà de seguir els mateixos tràmits que en l‘aprovació del 
pressupost. 
 
 

5. Compliment de les regles fiscals 
 
La normativa vigent no preveu que en la tramitació de les modificacions de crèdit 
la Intervenció General informi sobre el compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa.  
 
En aquesta modificació al tractar-se d’una transferència de crèdit no hi ha cap 
increment de despesa i per tant no venen alterades les dades relatives a les 
regles fiscals. 
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6. Conclusions 
 
Per tot l’exposat, s’informa que l’expedient de modificació 1/2018 del pressupost 
de la Diputació de Barcelona ha observat en la seva elaboració, contingut i 
estructura la normativa aplicable en matèria pressupostària, constituïda 
bàsicament pel títol VI, capítol I, secció segona, articles del 172 al 182 del 
TRLRHL i el Capítol I, articles del 34 al 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 
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