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DECRET 

 

Aprovació de la modificació de crèdit 4/2021 del pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’exercici 2021 (Exp.2021/0003747) 

 
 
Fets 
 

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

presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2021. 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 4/2021 del pressupost de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2021, que recull transferències de crèdit i generacions de crèdit, per un 
import total de dos milions quatre-cents quaranta-nou mil cinc-cents setanta-quatre 
euros amb setanta-cinc cèntims (2.449.574,75 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 2021/0003747
Codi XGL

Promotor

Tramitador Ser. Programació

Codi classificació

Ser. Programació

F0104SE12 Modificacions del pressupost General

Títol Aprovació de la modificació de crèdit 4/2021 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l¿exercici 2021

Objecte Aprovació de la modificació de crèdit 4/2021 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l¿exercici 2021

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Dir. Serveis Suport Coordinació General
Gabinet d'Innovació Digital
Subdir. Edificacio
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
Ger. Serveis de Medi Ambient
Ger. Serveis de Promoció Eco. i Ocup.
Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Subdir.Imatge Corp.i Promoció Instituc.
Tresoreria

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 22/02/2021, 13:12

Coordinador/a Jordi Pericàs Torguet (SIG) Proposa 22/02/2021, 17:08

Intervenció General CPISR-1 C Josep Abella Albiñana Informat 24/02/2021, 12:10

President/a delegat/da d'ÀreaCarlos Ruíz Novella (SIG) Proposa 24/02/2021, 12:41

Diputada adjunta de
Presidència (p.d.s.)

Maria Del Pilar Diaz Romero (SIG) Resol la Presidència;
signa per delegació
(Decret 8966/2019, de
23 de juliol)

26/02/2021, 00:24

Secretària General Petra Mahillo Garcia (SIG) Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

26/02/2021, 07:56
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Documents vinculats
Pressupost(4a37c38aada339a5a70d)

Perfil Signatari Data signatura

22/02/2021, 13:10CPISR-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/30100/43900/22709 Contractació de serveis "Pla de Xoc" 8900 250.000,00 G/30100/43900/46289 Pla xoc_Suport treballad. i PYMES sector automoció 8900 -250.000,00

G/20320/93310/61901 Altres inversions de reposició d'ús general 8907 2.450,25 G/20320/93310/21205 Sector 5. Edificis Llars Mundet 8907 -2.450,25

G/60000/23100/48901 Suport inclusió social i lluita contra la pobresa 8918 435.000,00 G/60000/23110/48900 Col·laboració amb el tercer sector 8918 -435.000,00

G/90100/1721A/22709 Altres treballs fets per empreses i professionals 8924 2.359,50 G/90100/17210/22790 Estudis i treballs de suport local 8924 -2.359,50

G/70100/49100/22790 Foment de la societat digital 8933 -18.150,00

G/70100/49100/22793 Foment de ciutats i regions digitals 8933 -13.615,00

G/11020/92050/47900 Altres subvencions corrents a empreses privades 8953 19.000,00 G/11020/92050/22709 Altres treballs fets per empreses i professionals 8953 -19.000,00

G/10500/43900/46700 Transferències corrents a consorcis 8970 -30.000,00

G/10500/43900/48900 Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre 8970 -20.000,00

G/2C000/93400/22699 Altres despeses 8971 1.650.000,00 G/2C000/93400/35900 Altres despeses financeres 8971 -1.650.000,00

Transferència crèdit - Aplicacions on es proposa augmentar la consignació 2.440.574,75 Transferència crèdit - Aplicacions on es proposa reduir la consignació -2.440.574,75

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 8894 9.000,00 I/50200/33600/46200 Transferencies d'ajuntaments 8894 9.000,00

Generació de crèdit - Aplicacions on es proposa augmentar la consignació 9.000,00 Recursos que financien despesa 9.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ 2.449.574,75

G/30000/43900/48900 Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre 8970 50.000,00

G/70100/49100/76282 Transferencies de capital. Innovació digital 8933 31.765,00
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Metadades del document

Tipologia documental
2021/0003747

Tipus documental Pressupost

Núm. expedient

Títol Annex modificació de pressupost 4/2021

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 22/02/2021 13:10

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
4a37c38aada339a5a70d

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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