Àrea de Presidència
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica

DECRET
Vist que l’article 179 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL)
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix la possibilitat
d’efectuar transferències de crèdit i generacions de crèdit, entre diferents aplicacions
pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels òrgans que
s’estableixi 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 que l’article 180 del TRHL determina que les entitats locals podran efectuar
transferències de crèdit subjectes a les següents limitacions:
a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
b) No podran minorar-se els crèdits que hagin sigut incrementats amb suplements o
transferències excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos
tancats.
c) No incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin
sigut objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.
Les anteriors 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 crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives
aprovades pel Ple.
Vist que l’article 181 del TRHL determina que les entitats locals podran generar crèdit
en els estats de despeses dels pressupostos, els ingressos de naturalesa no tributària
derivats d’aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l’entitat local o amb algun dels seus organismes
autònoms, despeses que per la seva naturalesa estan compreses a les seves finalitats
o objectius.
Vist el que estableixen els articles del 40 al 45 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
en matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per transferència de crèdit.
Vistes les bases 15a a 21a de les vigents bases d’execució del pressupost, i la Circular
33/12, sobre modificacions de crèdit del pressupost.
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Vistes les propostes presentades per diferents centre gestors de la Diputació, en les
quals es considera necessari efectuar transferències i generacions de crèdit en
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost del 2018.
Atès que les bases 18 i 19 de les bases d’execució del pressupost estableixen que les
transferències de crèdit i les generacions de crèdit seran aprovades per la Presidenta
de la Diputació de Barcelona sempre que s’efectuïn dintre de la mateixa àrea de
despesa o bé dintre del capítol primer (despeses de personal).
Vist que aquesta modificació es justifica pel fet que els centres gestors necessiten
aquestes modificacions del pressupost per dur a terme les seves funcions i per tant no
es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada
administració dels serveis, i en conseqüència, per a l’interès públic.

Vist l’informe del Servei de Programació.

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent

RESOLUCIÓ
APROVAR la modificació de crèdit 5/2018 del pressupost de la Diputació de Barcelona
de l’exercici 2018, que recull transferències de crèdit i generacions de crèdit, per un
import total d’un milió nou-cents seixanta mil cent vint-i-dos euros amb trenta-sis
cèntims (1.960.122,36 EUR), amb el detall que es recull en l’annex, que es
considerarà part integrant d’aquesta resolució a tots els efectes.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol
Objecte
Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable - Import
Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència VNIS

2018/0005297
SER. PROGRAMACIÓ
Ser. Programació
F0104SE12 Modificacions del pressupost General
Modificació 5 del pressupost 2018
Modificació 5 del pressupost 2018

Of. Tèc. de Turisme
Ger. Serveis de Medi Ambient
Ger. Serveis de Comerç
Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.
Àrea de Cultura, Educació i Esports
CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.
Of. Patrimoni Cultural
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Ser. Suport de Programes Socials
Ger. Serveis de Cultura
Ger. Serveis de Biblioteques
Subdir. Edificacio
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
Ger. Serveis d'Habitatge, Urb. i Act.
Ger. Serveis d'Esports
Ger. Serveis d'Educació
Gab. Premsa i Comunicació
22346 JLEB
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Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei CPISR-1 C Francisco Javier Martinez
Promotor
de Morentin López

Acte
Data acte
Proposa 11/04/2018, 17:30
1cc4555d531a6671
710f
13/04/2018, 10:45
Informat de
conformitat (f.l.p.) 7413188e40fc0c488
f06

Intervenció General

CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Coordinador/a

CPISR-1 Jordi Roca Ventura

Proposa

17/04/2018, 12:44

Diputat/ada delegat/ada

18/04/2018, 15:41

Presidenta

CPISR-1 C Joan Carles Garcia
Proposa
Cañizares
CPISR-1 C Maria Mercè Conesa Pagès Resol

Secretària General

CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia

19/04/2018, 12:16

Dóna fe, als efectes 19/04/2018, 12:20
de l'art. 3.2.e) del
RD 128/2018
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Àrea de Presidència
Intervenció General

Informe de la Intervenció General
Modificació 5/2018 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.

-

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 les
següents modalitats:
• Transferències de crèdit
• Generació de crèdit
L’import total de la modificació és de 1.960.122,36 euros, corresponen a
transferències de crèdit 1.875.461,86 euros i 84.660,50 euros per generació de
crèdit, i afecta a les aplicacions pressupostàries recollides en el llistat annex a la
proposta objecte del present informe.
Atès que es tracta d’una modificació mitjançant transferència de crèdits, apareix
acreditat a l’expedient:
 L’existència de saldo suficient de les aplicacions pressupostàries que
cedeixen crèdit, tant a nivell d’aplicació pressupostària com de bossa de
vinculació.
 Que s’han respectat els límits formals i objectius previstos en els article
179 i 180 del TRLRHL.
En el cas de la generació crèdits s’acrediten els compromisos ferms d’ingrés
S’incorpora a l’expedient l’informe emès pel Servei de Programació en relació a
aquesta modificació i les propostes de modificació presentades per les àrees o
serveis corresponents.
4. Tramitació
La tramitació del present expedient es subjecta a l’establert en l’article 179, 180 i
181 del TRLRHL, els articles 40 a 42 i 43 a 46 del RD 500/1990 i els apartats 18 i
19 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 la Presidència, que en aquest
cas ho té delegat al Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia2/4
autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 7413188e40fc0c488f06 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Àrea de Presidència
Intervenció General

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.
Aquesta modificació suposarà un increment global de la despesa, per un import
de 84.660,50 euros, i això incrementa el risc de que aquesta institució incompleixi
la regla de la despesa a final d’exercici.
Tenint en compte que estem parlant d’estimacions i amb la informació
pressupostària disponible, aquesta Intervenció General vol manifestar que la
Diputació de Barcelona i el seu sector públic tenen una probabilitat molt elevada
d’incomplir l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa a final d’aquest
exercici, fet que podria afectar de manera significativa l’execució dels
pressupostos pels propers exercicis.
6. Conclusions
Per tot l’exposat, s’informa que l’expedient de modificació 5/2018 del pressupost
de la Diputació de Barcelona ha observat en la seva elaboració, contingut i
estructura la normativa aplicable en matèria pressupostària.
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Annex

PRESSUPOST 2018
Pressupost
actual

Ingressos
1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Ingressos corrents

6 Alienació de béns
7 Transferències capital
Ingressos de capital

Modificació
5/2018

Pressupost
definitiu

120.149.000,00
89.266.000,00
8.782.000,00
492.748.353,31
2.474.000,00
713.419.353,31

0,00
0,00
0,00
25.134,31
0,00
25.134,31

120.149.000,00
89.266.000,00
8.782.000,00
492.773.487,62
2.474.000,00
713.444.487,62

0,00
412.000,00
412.000,00

0,00
59.526,19
59.526,19

0,00
471.526,19
471.526,19

8 Actius financers

472.194.060,33

0,00

472.194.060,33

9 Passius financers
Ingressos financers

65.000.000,00
537.194.060,33

0,00
0,00

65.000.000,00
537.194.060,33

1.251.025.413,64

84.660,50

1.251.110.074,14

Total d'Ingressos

Despeses
1
2
3
4
5

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres impr.
Despeses corrents

Pressupost
actual

Modificació
5/2018
Increments

Modificació
5/2018
Reduccions

Pressupost
definitiu

223.709.516,21
112.840.177,58
832.100,00
366.968.801,68
4.913.449,91
709.264.045,38

0,00
25.134,31
0,00
593.554,00
0,00
618.688,31

0,00
106.254,00
0,00
1.165.819,86
0,00
1.272.073,86

223.709.516,21
112.759.057,89
832.100,00
366.396.535,82
4.913.449,91
708.610.659,83

6 Inversions reals
7 Transferències capital
Despeses de capital

126.775.756,47
188.829.490,70
315.605.247,17

75.614,19
1.265.819,86
1.341.434,05

503.388,00
100.000,00
603.388,00

126.347.982,66
189.995.310,56
316.343.293,22

8 Actius financers

200.287.001,09

0,00

0,00

200.287.001,09

9 Passius financers
Despeses financeres

25.869.120,00
226.156.121,09

0,00
0,00

0,00
0,00

25.869.120,00
226.156.121,09

1.251.025.413,64

1.960.122,36

1.875.461,86

1.251.110.074,14

Total de Despeses

(Aquestes xifres incorporen totes les modificacions de crèdit ja aprovades definitivament o
inicialment)
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ANNEX
Transferències de crèdit
Partida
Texte Partida
G/10420/93310/63207
G/11100/92050/45200
G/14200/49100/76250
G/30201/43201/76250

Rehabilitació vitralls Paranimf Escola Industrial
Transf. a fundacions de les comunitats autònomes
Transferències a ajuntaments. XGL
Transferències a ajuntaments. XGL

G/30300/43100/76262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals
G/40100/33400/76262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals
G/40200/33210/76262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals
G/40300/32000/76262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals
G/40400/34200/76262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals
G/50100/45302/46252 Transferències Ajuntaments
G/50200/33600/76262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals
G/50500/17210/46250 Activitats de sostenibilitat ambiental i econòmica
G/60103/23101/63600 Equips processos d'informació. Reposició
Transferència crèdit - Aplicacions on es proposa augmentar la consignació

Nº Proposta Import ( EUR )
7382
7223
7346
7374

3.388,00
80.000,00
36.024,00
150.000,00

7380
7370
7371
7381
7366
7234
7367
7387
7333

272.402,81
197.822,96
23.829,53
114.000,18
271.142,40
500.000,00
200.597,98
13.554,00
12.700,00
1.875.461,86

7369
7192
7336
7348
7349
7364
7373
7325

1.400,00
59.526,19
9.300,00
2.100,00
1.200,00
1.600,00
3.181,81
6.352,50
84.660,50

Partida

Texte Partida

Nº Proposta Import ( EUR )

G/10420/93310/63202 Rehabilitació d'edificis corporatius
G/11100/92050/22712 Campanyes de difusió
G/14200/49100/46550 Transferències a comarques. XGL
G/30000/43900/46200 Transferències a ajuntaments
G/30000/43900/76200 Transferències a ajuntaments
G/30300/43100/46262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals
G/40100/33400/46262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals
G/40200/33210/46262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals
G/40300/32000/46262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals
G/40400/34200/46262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals
G/50100/45301/61104 Conveni GENCAT Millora General
G/50200/33600/46262 Prog. compl. reforma i millora equipaments locals
G/50500/17210/22751 Accions locals contra el canvi climàtic
G/60103/23101/22752 Exposició "Controles?"
Transferència crèdit - Aplicacions on es proposa reduir la consignació

7382
7223
7346
7374
7374
7380
7370
7371
7381
7366
7234
7367
7387
7333

-3.388,00
-80.000,00
-36.024,00
-50.000,00
-100.000,00
-272.402,81
-197.822,96
-23.829,53
-114.000,18
-271.142,40
-500.000,00
-200.597,98
-13.554,00
-12.700,00
-1.875.461,86

I/40102/33300/46200
Mapes de patrimoni cultural
I/50100/45301/76200
Convenis Ajuntaments DIBA-GENCAT
I/50200/15000/46200
Pla director d'equipaments
I/50200/15000/46201
Projectes d'equipaments i espai públic
I/50200/15000/46204
Estudis programció d'equipaments i espai públic
I/50200/15000/46205
Anàlisi i planificaicó viaria municipal
I/50300/15100/46200
Transferències d'Ajuntaments
I/50300/15100/46200
Transferències d'ajuntaments
Recursos que financien despesa

7369
7192
7348
7336
7364
7349
7373
7325

1.400,00
59.526,19
2.100,00
9.300,00
1.600,00
1.200,00
3.181,81
6.352,50
84.660,50

Generacions de crèdit
G/40102/33300/22780 Mapes de patrimoni cultural
G/50100/45301/61101 Millora de trams urbans
G/50200/15000/22750 Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
G/50200/15000/22750 Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
G/50200/15000/22750 Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
G/50200/15000/22750 Altres treballs fets per empreses i profess. XGL
G/50300/15100/22750 En matèria d'activitats i protecció civil
G/50300/15100/22752 En matèria d'urbanisme
Generació de crèdit - Aplicacions on es proposa augmentar la consignació
TOTAL MODIFICACIÓ

1.960.122,36
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