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DECRET 

 

Aprovació de la modificació de crèdit 7/2020 del pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’exercici 2020 (Exp.2020/6498) 

 
 
Fets 
 

La Diputació de Barcelona, davant la situació epidemiològica causada pel coronavirus 

SARS-Covi-2 necessita proveir, pel procediment d’emergència, d’equips de protecció 

individual i proves diagnòstiques del COVID-19 als ens locals de la província i a la 

Residència d’Estades temporals (RESPIR). L’objectiu és garantir la seguretat dels 

professionals propis així com el personal sanitari i municipal que està prestant serveis 

bàsics a la ciutadania en l’actual estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya. 

 

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

 

Aplicació Import (euros) Aplicació Import (euros) 

G/20000/92900/50000 -1.017.625 G/60401/31100/22114 1.017.625 

G/20000/92900/50000    -166.375 G/60200/23102/22106    166.375 

 

 
De conformitat amb la justificació presentada i pel fet que les Gerències necessiten 
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, estableixen la possibilitat 
d’efectuar transferències de crèdit i generacions de crèdit, entre diferents aplicacions 
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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. 
 
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.  
 
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. 

De conformitat amb la Base 18 de les d’Execució del Pressupost de 2020, correspon al 
Ple l’aprovació de les transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries que no 
siguin de la mateixa àrea de despesa.  

No obstant això̀, correspon a la Presidència l’exercici de competències, per raons 
d’urgència, sense perjudici de la ratificació́ per l’òrgan competent en la següent sessió́ 
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 
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delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).  

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, que 
impossibilita el normal funcionament dels òrgans col·legiats de la Diputació de 
Barcelona, justifica la urgència de la tramitació de la present resolució. 

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

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓ 

 

1.- Primer. APROVAR la modificació de crèdit 7/2020 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, que recull transferències de crèdit, per 
un import total d’un milió cent vuitanta-quatre mil euros (1.184.000EUR) entre les 
següents aplicacions: 

 
Aplicació Import (euros) Aplicació Import (euros) 

G/20000/92900/50000 -1.017.625 G/60401/31100/22114 1.017.625 

G/20000/92900/50000    -166.375 G/60200/23102/22106    166.375 

 
 
 
2.- Segon. 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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