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DECRET

Aprovació de la modificació de crèdit 12/2020 del pressupost de la Diputació de

Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. 2020/0008089)

Fets 

 

La  concessió  d'avenços  o  bestretes  extraordinàries  de  l’Organisme  de  Gestió

Tributària està condicionada a les seves disponibilitats de tresoreria, d'acord amb els

criteris de concessió de bestretes aprovats per dictamen de la Junta de Govern de

l'Organisme de Gestió Tributària de data 19 de gener de 2012. 

 

Davant  la  situació  epidemiològica  causada  pel  coronavirus  SARS-Covi-2  s’estan

aturant els processos de cobrament en executiva, de notificacions, d'embargaments,

de fraccionaments i, per fi, de pròrroga de padrons de voluntària, a la vegada que els

ajuntaments davant d’aquesta situació estan demanant bestretes a l’ORGT. 

 

La Diputació de Barcelona va facilitar liquiditat a l'ORGT, per un import de 160 milions

d'euros,  per atendre les bestretes ordinàries del  primer semestre de l'any.  Aquesta

bestreta està pràcticament exhaurida per la concessió de les bestretes dels primers

tres mesos de l'any. 

El dia 16 d'abril l’ORGT ha pagat les bestretes del mes d'abril, per un import total de

52.144.886,00 euros finançats  amb la  tresoreria actual  de l'Organisme,  i  el  dia 24

d'abril s'han fet efectives tres avenços de bestretes, per un import total de 623.659,00

euros. 

Per decret de la Presidència  número 3306 de data  3 d’abril de 2020 va ser concedida

a  l’ORGT  una  segona  bestreta  de  50  milions  d’euros  per  cobrir  una  part  de  les

bestretes del mes de maig.
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Malgrat, tot l’anterior, el fitxer de domiciliacions del mes de maig no permetrà cobrir la

resta de bestretes i els pagaments pressupostaris de l'Organisme. Es calcula que es

necessitarà un import de deu milions d'euros per atendre les bestretes del mes de

maig. 

Les noves modificacions de calendari dels ajuntaments, que afecten als cobraments

de la primera fracció de l'IBI, prevista per ser carregada als contribuents el dia 4 de

maig i que permetia l'entrada de fons per atendre les bestretes dels mesos de maig i

juny, ha estat endarrerida  fins el mes de juliol. Per aquest motiu, es fa necessari una

nova bestreta per cobrir els avenços de bestretes dels ajuntaments del mes de maig i

la bestreta del mes de juny. 

  

Les aplicacions on es fa necessari efectuar transferències de crèdit són les següents: 

Aplicació Import (euros) Aplicació Import (euros)

I/2B000/93100/87000 60.000.000 G/2C000/93400/82025 60.000.000

 

De  conformitat  amb  la  justificació  presentada  i  pel  fet  que  l’ORGT  necessita

urgentment aquesta modificació 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  (TRLHL),  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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Els articles 169 i  170 en concordança amb l’article 179 del  TRLHL,  estableixen el

procediment  per  a  la  publicitat,  aprovació  definitiva  i  entrada  en  vigor  de  les

modificacions pressupostàries, així com la legitimació activa i passiva de les eventuals

reclamacions administratives. 

L’article 177 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

Crèdits extraordinaris y suplements de crèdit, i el mitjà o recurs que ha de finançar

l'augment que es proposa. 

 

En l’apartat 6 del mateix article, s’estableix una excepció pel que fa a la tramitació

prevista  dels  acords  de  les  entitats  locals  que  tinguin  per  objecte  l'habilitació  o

suplement de crèdits  en casos de calamitats públiques o de naturalesa anàloga

d'excepcional interès general, seran immediatament executius, sense perjudici de

les reclamacions que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se

dins  dels  vuit  dies  següents  a  la  presentació,  entenent-se  desestimades  de  no

notificar-se la seva resolució al recurrent dins d'aquest termini. 

La situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la declaració d’estat d’alarma

per contenir la seva propagació, aprovada pel RD 463/2020, de 14 de març, justifica

l’aplicació de l’esmentat article 177.6 TRLHL.

Els  articles  del  35  al  38  del  Reial  Decret  500/1990,  de  20  d’abril,  en  matèria  de

pressupostos, pel que fa als suplements 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. 

De conformitat amb la Base 16 de les d’Execució del Pressupost de 2020, correspon al

Ple l’aprovació dels suplements de de crèdit.  
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No obstant  això,  correspon  a la Presidència  l’exercici  de  competències,  per  raons

d’urgència, sense perjudici de la ratificació per l’òrgan competent en la següent sessió

que celebri, en virtut del que disposa l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2020 aprovada pel

decret de la Presidència núm. 14600/2019, de 16 de desembre, sobre nomenaments i

delegació de competències i  atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,

diferents del Ple (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).  

 

Tal  com  s’ha  exposat  a  la  part  expositiva,  aquests  recursos  són  imprescindibles

perquè l’ORGT pugui cobrir els avenços de bestretes dels ajuntaments del mes de

maig  i  la  bestreta  del  mes  de  juny,  sense  que  es  pugui  esperar  a  la  propera

convocatòria del Ple a finals del mes de maig, i per tant, justifica la urgència de la

tramitació de la present resolució, sense perjudici de la seva posterior ratificació.

 

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

 

 

 

RESOLUCIÓ

 

Primer. APROVAR la modificació de crèdit 12/2020 del pressupost de la Diputació de

Barcelona de l’exercici 2020, que recull suplements de crèdit, per un import total de

seixanta milions d’euros (60.000.000 EUR) entre les següents aplicacions:

Aplicació Import (euros) Aplicació Import (euros)

I/2B000/93100/87000 60.000.000 G/2C000/93400/82025 60.000.000 

Segon. ESTABLIR  que  l’esmentada  modificació  de  crèdit  serà  immediatament

executiva de conformitat amb el que disposa l’article 177.6 del  Text refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de

març.

Tercer.  DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la següent

sessió que celebri, als efectes de la seva ratificació.
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