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Aprovació expedient 07/2017 de modificació de crèdit per generació de crèdit per nous i/o  
majors ingressos

1. ANTECEDENTS

1.1 Atesa la resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen per a l’any  
2016 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la  
redacció  i  revisió  dels  instruments  d’ordenació  forestal,  la  xarxa  viària  per  a  la  gestió  dels  
boscos,  les  actuacions  silvícoles  de millora  i  generació  de cicles  ecosistèmics,  la  prevenció 
d’incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la transformació i  
comercialització dels recursos forestals.

1.2 Atès que la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2017 va acordar acollir-se al que 
preveu  l’ordre  ARP/2572/2016 i  sol·licitar  un ajut  al  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia, 
Pesca i Alimentació pel manteniment de les vies forestals estratègiques en el terme municipal  
de Móra d’Ebre a l’empara del que es preveu dins els següents apartats:

- Manteniment i millora de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis. Arranjament  
dels  següents  camins  municipals:  camí  del  Barranc  del  Mas  del  Iaio  –  Barranc  de  
l’Esperança, camí nou de les Cometes, camí de Santa Magdalena als Aiguamolls, camí 
vell de la Vall del Romé, camí de Pesols. Total 10 quilometres.

- Actuacions  puntuals  i  construcció  d’obra  civil.  Treballs  d’ampliació  de  caixa  amb 
desbrossament  de  les  vores  i  picat  de  les  parets  de  roca  al  camí  del  Barranc  de 
l’Esperança (fase I). Total 0,650 quilometres.

Així com prendre el compromís, en cas que sigui atorgat l’ajut del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, de consignar el crèdit suficient i adequat al pressupost de la  
Corporació  per  l’execució  d’aquesta  obra.  La  partida  pressupostària  a  la  qual  s’imputarà 
l’actuació serà la 7-454-21001.

1.3 Atès que en data 21 de juliol de 2017 se’ns comunica la resolució de la Directora General  
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, de data 17 de juliol de 2017, d’atorgament dels ajuts 
de l’annex 5 per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, per un  
import de 29.995,00€ per l’arranjament de varis camins públics per tal que esdevinguin vies 
aptes pels vehicles d’extinció d’incendis, a l’empara de l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol,  
per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible i la resolució 
ARP/272/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a l’any 
2016.

1.4 Atès que l’import total de la despesa, IVA inclòs, ascendeix a 35.900€ i no hi ha suficient 
crèdit pressupostària a la partida 7-454-21001 del pressupost vigent. 
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1.5 Atès que a la resolució de la Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, de 
data  17 de juliol  de  2017,  en el  seu punt  6è.  es  notifica que la  data  límit  per  realitzar  la  
certificació final és el 16 d’octubre de 2017 i al punt 8è. que la justificació en el cas d’ens locals  
haurà  de  ser  mitjançant  factures  i  comprovants  bancaris  de  pagament.  Tanmateix,  ens 
comuniquen que la data màxima per realitzar la justificació és el 16 d’octubre de 2017.
 

1.6.  Pel  Decret  d’  Alcaldia  núm.  20170088,  de  data  10  d’octubre  de  2017, s’ha  iniciat 
l’expedient  de  modificació  de  crèdit  mitjançant  generació  de  crèdits  amb  càrrec  a  les 
esmentades aportacions, i que afecta a les aplicacions del pressupost general de despeses i  
conceptes del d’ingressos següents, tal com ha presentat la regidoria d’Hisenda:

Despeses que cal finançar:

1/ Suplement de crèdit

PRESSUPOST DE DEPSESES 2017

Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 
inicial

Augment Pressupost 
definitiu

7 454 21001 MANTENIMENT CAMINS FORESTALS 12.000,00 17.995,00 29.995,00
Total augment pressupost despeses: 17.995,00

Aplicacions pressupostàries d’ingressos: 

1/ Majors i/o nous ingressos

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2017

Org. Econ. Descripció Pressupost 
inicial

Nou  o 
major 
ingrés

Pressupost 
definitiu

7 45080 GENERALITAT  MANTENIMENT  CAMINS 
FORESTALS

12.000,00 5.097,15 17.097,15

7 49400 FEADER  MANTENIMENT  CAMINS 
FORESTALS

0,00 12.897,85 12.897,85

Total augment pressupost despeses: 17.995,00

1.7  Atès que la secretària – interventora acctal. ha emès informe en relació a la modificació de  
crèdit proposada i pel que respecta al compliment dels principis i objectius, d’acord amb la Llei  
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, juntament 
amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament  
de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, així com el nou reglament 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aprovat mitjançant l’Ordre HAP/2012, d’1 
d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament  d’informació 
previstes a l’esmentada Llei Orgànica. 
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1.8 Atès que la despesa prevista en les actuacions abans exposades no està subvencionada en 
la seva totalitat,  amb aquesta modificació de crèdit per majors i/o nous ingressos no haurà 
suficient  crèdit  pressupostari  a la partida.  Però atès  que segons les bases  de la subvenció, 
aquesta ha d’estar totalment pagada i justificada el 16 d’octubre de 2017. Malgrat l’informe de  
la  Secretaria-Intervenció  de  la  insuficiència  de  consignació  pressupostària  a  l’aplicació 
7-454-21001,  cal  assumir  la  totalitat  d’aquesta  despesa  amb  càrrec  a  aquesta  aplicació 
pressupostària del pressupost vigent i fer el pagament de tota la despesa, per tal de no perdre 
la subvenció.  Així  com, proposar a la primera sessió plenària que se celebri,  l’aprovació de 
l’expedient de suplement de crèdit per tal de tenir suficient consignació pressupostària. 

2. FONAMENTS DE DRET

2.1. D'acord amb els articles 181 del  Reial  decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel  qual  
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 43 del Reial Decret 500/90, 
de 20 d’abril, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma 
que s'estableixi reglamentàriament, els ingressos de  naturalesa no tributària derivats de les 
operacions següents:

a) 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 estiguin compreses en els seus objectius.

b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.

c) Prestació de serveis.

d) Reemborsaments de préstecs.

e)  Reintegraments  de  pagaments  indeguts  a  càrrec  del  pressupost  actual,  pel  que  fa  a  la  
reposició del crèdit en la quantia corresponent.

2.2. L’article 44 del RD 500/1990, de 20 d’abril  estableix que per a procedir a la generació de  
crèdit, serà requisit indispensable:

a) En els supòsits establerts en els apartats a) i b)  de l’article anterior, el reconeixement del  
dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació.

b)  En  els  supòsits  establerts  en  els  apartats  c)  i  d),  el  reconeixement  del  dret;  si  bé  la 
disponibilitat d’aquests crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels drets.

c)  En  el  supòsit  de  reintegraments  de  pressupost  corrent,  l’efectivitat  del  cobrament  del  
reintegrament.
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Pel que respecta a l’òrgan competent per a aprovar aquesta modificació de crèdit, aquest és  
l’Alcalde, d’acord amb la Base onzena de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017,  
de conformitat amb l’art. 181 del RDL 2/2004 i l’art. 43 del RD 500/1990.

Per tot això, RESOLC:

Primer.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 07/2017, de la classe de generació de  
crèdits per ingressos, a finançar mitjançant els compromisos en ferm d’aportació per part del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació dels fons del DARP i del FEADER en 
virtut  de la  resolució  d’atorgament  dels  ajuts  a  la  gestió  forestal  sostenible  destinats  a  la  
redacció  i  revisió  dels  instruments  d’ordenació  forestal,  la  xarxa  viària  per  a  la  gestió  dels  
boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistemàtics en finques de 
titularitat  pública,  i  els  ajuts  a  la  prevenció  d’incendis  forestals  i  restauració  del  potencial  
forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.

Despeses que cal finançar:

1/ Suplement de crèdit

PRESSUPOST DE DEPSESES 2017

Org. Prog. Econ. Descripció Pressupost 
inicial

Augment Pressupost 
definitiu

7 454 21001 MANTENIMENT CAMINS FORESTALS 12.000,00 17.995,00 29.995,00
Total augment pressupost despeses: 17.995,00

Aplicacions pressupostàries d’ingressos: 

1/ Majors i/o nous ingressos

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2017

Org. Econ. Descripció Pressupost 
inicial

Nou  o 
major 
ingrés

Pressupost 
definitiu

7 45080 GENERALITAT  MANTENIMENT  CAMINS 
FORESTALS

12.000,00 5.097,15 17.097,15

7 49400 FEADER  MANTENIMENT  CAMINS 
FORESTALS

0,00 12.897,85 12.897,85

Total augment pressupost despeses: 17.995,00

Segon.-  Proposar  al  Ple,  en  la  propera  sessió  plenària  que  es  celebri  l’aprovació  de  la 
modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit per tal de disposar de suficient  
consignació pressupostària per la totalitat de la despesa d’aquestes actuacions.
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Tercer.-  Malgrat  l’informe  de  secretaria  –  intervenció  relatiu  a  la  necessitat  d’habilitar 
consignació pressupostaria, ordenar el pagament de la totalitat de la despesa per tal de poder 
justificar la subvenció i així no perdre aquesta, tal com s’ha exposat als antecedents.

Quart.-  Donar  trasllat  de  l’expedient  a  la  Intervenció  als  efectes  d’incorporació  en  la  
comptabilitat i realitzar el pagament.

Cinquè.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.

Móra d’Ebre,  document signat electrònicament al marge.
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