
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 

 

 

 

 

DECRET 

 

Aprovació de la modificació de crèdit 4/2019 del pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’exercici 2019 

 
 
Fets 
 

Diferents gerències i serveis, gestors del pressupost de la Diputació de Barcelona, han 

presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2019. Les modificacions 

que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària ordinària i han estat 

justificades per les diferents unitats gestores del pressupost. 

 

La relació d’aplicacions pressupostàries en les que es considera necessari efectuar 

generacions de crèdit i transferències de crèdit entre diferents aplicacions 

pressupostàries de l’estat de despeses està relacionada en el annex  d’aquest decret. 

 
De conformitat amb les justificacions presentades i 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. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 179 a 181 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 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. 
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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.  
 
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.  
 
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. 
 
Les bases 15a a 21a de les vigents bases d’execució del pressupost estableixen els 
diferents tipus de modificacions de crèdit i l’òrgan competent per aprovar-les. 
 
La Circular 33/12 determina les instruccions de procediment relatives a les 
modificacions de crèdit del pressupost. 
 

L’informe del Servei de Programació emès d’acord amb la Circular 33/2012 de la 

Intervenció General, sobre modificacions de pressupost. 

 

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

RESOLUCIÓ 

 

APROVAR la modificació de crèdit 4/2019 del pressupost de la Diputació de Barcelona 

de l’exercici 2019, que recull transferències de crèdit i generacions de crèdit, per un 

import total de vint milions sis mil nou-cents noranta euros amb trenta-tres cèntims 

(20.006.990,33EUR), 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 2019/0004548
Codi XGL

Promotor

Tramitador Ser. Programació

Codi classificació

SER. PROGRAMACIÓ

F0104SE12 Modificacions del pressupost General

Títol Decret d'aprovació de la modificació de crèdit 4/2019 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l¿exercici 2019

Objecte Aprovació de la modificació de crèdit 4/2019 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l¿exercici 2019

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis Ger. Serveis de Comerç
Ser. Comerç Urbà
Dir. Serveis Suport Coordinació General
Ser. Acció Social
Ger. Serveis de Benestar Social
CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Intervenció General
Of. Tèc. Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag
Subdir. Logística
Of. Tèc. de Parcs Naturals
Gab. Premsa i Comunicació

Ref. Interna 22346jleb

Acte de referència

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

CPISR-1 C Francisco Javier Martinez
de Morentin López

Proposa 07/03/2019, 09:10

Intervenció General CPISR-1 C Josep Abella Albiñana Informat 11/03/2019, 11:38

Coordinador/a Jordi Roca Ventura (SIG) Proposa 13/03/2019, 11:13

Diputat/ada delegat/ada CPISR-1 C Joan Carles Garcia
Cañizares

Proposa 15/03/2019, 05:58

President CPISR-1 C Marc Castells Berzosa Resol 15/03/2019, 13:36

Secretària General CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia Dóna fe, als efectes
de l'art. 3.2.e) del
RD 128/2018

18/03/2019, 10:04
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Documents vinculats
Informe(8bb479a5d55999f58da5)

Perfil Signatari Data signatura

28/02/2019, 08:27CPISR-1 C Francisco Javier Martinez
de Morentin López

Responsable directiu Servei Promotor
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ANNEX 

Transferències de crèdit

Aplicació pressupotària Texte aplicació pressupostària Nº Proposta Import ( EUR ) Aplicació pressupotària Texte aplicació pressupostària Nº Proposta Import ( EUR )

G/50002/17200/46282 Plans de prevenció d'incendis forestals 7845 2.784.225,00 G/50002/17200/48900 Plans de prevenció d'incendis forestals 7845 -2.784.225,00

G/11100/92050/46280 Transferències corrents a ajuntaments. XGL 7850 15.000,00 G/11100/92050/64000 Drets de propietat intel·lectual 7850 -15.000,00

G/60101/23100/46380 Suport econòmic als serveis socials municipals 7934 6.166,09 G/60100/23100/46201 Programes d'inclusió social. Targeta moneder 7934 -6.166,09

G/11100/92050/22716 Altres treballs fets per empreses i professionals 7935 55.000,00

G/11100/92050/24000 Despeses d'edició i distribució de publicacions 7935 22.000,00

G/11100/92050/48900 Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre 7935 42.350,00

G/10410/93312/22100 Subministrament d'energia elèctrica 7948 20.000,00

G/10410/93312/22700 Neteja i acondiciament 7948 42.000,00

G/10410/93313/22100 Subministrament d'energia elèctrica 7948 7.000,00

G/10410/93314/22100 Subministrament d'energia elèctrica 7948 8.000,00

G/50402/17230/46800 Trans. a entitats locals menors 7949 1.400,00 G/50402/17230/48901 Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre 7949 -1.400,00

G/30300/43100/46280 Transferències corrents a ajuntaments. XGL 7976 3.001,78 G/30301/43100/22706 Estudis i treballs tècnics 7976 -3.001,78

Transferència crèdit - Aplicacions on es proposa augmentar la consignació 3.006.142,87 Transferència crèdit - Aplicacions on es proposa reduir la consignació -3.006.142,87

Generacions de crèdit
Aplicació pressupotària Texte aplicació pressupostària Nº Proposta Import ( EUR ) Aplicació pressupotària Texte aplicació pressupostària Nº Proposta Import ( EUR )

G/50200/33600/22780 Suport tècnic 7810 9.000,00 I/50200/33600/46200 Transferencies d'ajuntaments 7810 9.000,00

G/1B000/94100/46700 Aportació assistència sanitària 7832 16.991.847,46 I/1B000/94100/42090 Aportació assistència sanitària 7832 16.991.847,46

Generació de crèdit - Aplicacions on es proposa augmentar la consignació 17.000.847,46 Recursos que financien despesa 17.000.847,46

TOTAL MODIFICACIÓ 20.006.990,33

G/10410/92020/22201 Comunicacions postals 7948 -77.000,00

G/10500/91200/22616 Commemoracions 7935 -119.350,00
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Metadades del document

Tipologia documental
2019/0004548

Tipus documental Informe

Núm. expedient

Títol Annex modificació de pressupost 4/2019

Codi classificació F0104SE12 - Modificacions del pressupost General

Signatari Acte Data acte

Signatures

Responsable directiu Servei
Promotor

CPISR-1 C Francisco Javier Martinez
de Morentin López

Signa 28/02/2019 08:27

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
8bb479a5d55999f58da5

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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