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Aprovació de l’expedient 05/2018 de modificació de crèdit per incorporació de romanents de  
crèdit de l’exercici 2017
 

1.- ANTECEDENTS

1. Per Provisió d’Alcaldia de data 17 de juliol de 2018 s’inicia l’expedient de modificació de  
crèdit  per  incorporació  de  romanents  de  crèdit  d’exercicis  anteriors,  al  pressupost  de 
l’exercici 2018.

2. Davant l’existència de romanents de crèdit procedents d’exercicis anteriors, que han de ser  
incorporats  al  pressupost  de despeses  de  l’exercici  actual,  provinents  de  romanents  de 
crèdit que resulten de projectes finançats amb ingressos afectats resultants de la liquidació 
de  l’exercici  2017,  per  tant,  cal  incorporar  obligatòriament  els  romanents  de  crèdit  
corresponents.

Aplicacions  pressupostàries  de despeses  a donar  d’alta  i  a  incorporar  els  romanents  de 
crèdit:

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ QUANTIA
1-1532-60000 Patrimoni municipal del sòl 18.616,42 €
TOTAL DESPESES: 18.616,42 €

Aplicacions  pressupostàries  d’ingressos  a  donar  d’alta  que  determinen  el  corresponent 
finançament:

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ QUANTIA
87010-2 Incorporació de Romanent 18.616,42 €

de Tresoreria per a despeses 
amb finançament afectat

TOTAL INGRESSOS: 18.616,42 €

2.- FONAMENTS DE DRET

Primer.- Atès el que disposa l’art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text  
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, quan diu:

“3.  Los  créditos  que  amparen  proyectos  financiados  con  ingresos  afectados  deberán  
incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar  
la ejecución del gasto.”
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Vist el contingut de l’article 47.5 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril,  que diu:  “no obstant, els  
romanents  de  crèdit  que  emparen  projectes  finançats  amb  ingressos  afectats  hauran  
d’incorporar-se  obligatòriament  sense  que  li  siguin  aplicables  les  regles  de  limitació  en  el  
número d’exercicis, excepte que es desisteixi total o parcialment d’iniciar o continuar l’execució  
de la despesa, o que es faci impossible la seva realització”. 

Atès el que disposen els articles 182 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Reguladora d’hisendes locals i els articles 47 i 48 del R.D. 500/1990, de 
20 d’abril, així com la base 11: òrgan competent, la 12: règim d’incorporació i 13: romanent de  
crèdit amb despesa de finançament afectat, de les Bases d’execució del pressupost municipal 
per a l’exercici 2018.

Els recursos financers amb els que es finançarà la modificació de crèdit en tràmit, són suficients  
i estan degudament justificats atès el que estableix l’article 48 del RD 500/1990.

Atès que la secretària – interventora acctal. ha emès informes en relació a la modificació de  
crèdit proposada.

Per tot això, 

RESOLC:

Primer.- Aprovar l’expedient 05/2018 de modificació de crèdit i  incorporar al pressupost de 
l’exercici  2018,  en  les  aplicacions  pressupostàries  que  es  detallen  i  amb  el  finançament 
corresponent que s’indica, els crèdits següents:

Aplicacions  pressupostàries  de despeses  a donar  d’alta  i  a  incorporar  els  romanents  de 
crèdit:

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ QUANTIA
1-1532-60000 Patrimoni municipal del sòl 18.616,42 €
TOTAL DESPESES: 18.616,42 €

Aplicacions  pressupostàries  d’ingressos  a  donar  d’alta  que  determinen  el  corresponent 
finançament:

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ QUANTIA
87010-2 Incorporació de Romanent 18.616,42 €

de Tresoreria per a despeses 
amb finançament afectat

TOTAL INGRESSOS: 18.616,42 €
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Segon.- Donar trasllat de l’expedient  al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions Públiques i  al  
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per al seu 
coneixement, de conformitat amb l’art. 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Tercer.- Donar compte del present decret  al Departament d’Intervenció-Tresoreria per a que 
procedeixi a portar a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.

Quart.-  Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es celebri. 

Móra d’Ebre, document signat electrònicament al marge.
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