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Aprovació  expedient  07/2018  de  modificació  de  crèdit  mitjançant  la  modalitat  de  
transferències de crèdit

ANTECEDENTS

1. Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 20 de setembre de 2018 l’alcalde va incoar 
l’inici  de l’expedient  per  a l’aprovació de la modificació de crèdits   mitjançant suplement  de 
crèdit.

2. Atès que en data 4 d’octubre de 2018 el secretàri interventor ha emès informe en relació a 
l’expedient de modificació de crèdit, informant que, per les característiques de la modificació, 
aquesta es pot tramitar mitjançant un expedient de modificació de crèdit per transferències de 
crèdit.

3.  Tot  seguit  s’exposa  de  forma  gràfica  la  modificació  de  crèdit  proposada,  amb  el  seu 
corresponent  finançament  a  través  de  transferències  de  crèdits  d’altres  aplicacions 
pressupostàries de despeses.

Crèdits a augmentar:

Aplicació pressupostària Crèdit definitius Crèdit a augmentar
3-164-21200 Manteniment cementiri 3.000,00 7.000,00

Crèdits a reduir:

Aplicació pressupostària Crèdit definitius Crèdit a reduir
6-1532-62300 Càmeres de vigilància 20.000,00 7.000,00

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 34 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que les transferències de crèdit és una 
de les modificacions de crèdit  que es  poden realitzar  al  pressupost  de despeses  de 
l’entitat local i els seus organismes autònoms.

2. L’article 40.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril enuncia que la transferència de crèdit és la 
modificació del pressupost de despeses mitjançant el qual, sense alterar la quantitat del 
mateix,  s’imputa total  o  parcialment  el  crèdit  d’una aplicació  pressupostària  a altres 
aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.

3. L’article 40.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.1 del TRLRHL estableixen que 
les bases d’execució del pressupost hauran d’establir el règim de les transferències de 
crèdit i l’òrgan competent per  autoritzar-les.

4. La  base d’execució  núm.  11 del  pressupost  de l’exercici  2018 estableix  que l’alcalde 
mitjançant un decret i amb l’informe d ela intervenció és l’òrgan competent per aprovar 
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els expedients de transferències de crèdit dins de la mateixa àrea de despesa, encara que 
siguin entre capítols diferents. 

5. L’article 40.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.2 del TRLRHL disposen que, en  
tot cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa serà 
competència del Ple, excepte quan afectin a crèdits de personal.

6. L’article 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.4 del TRLRHL estableixen que les 
transferències de crèdit que siguin competència del Ple s’aprovaran seguint les mateixes 
normes  sobre  informació,  reclamacions,  recursos  i  publicitat  que  l’aprovació  del 
pressupost. Així com la normativa sobre el règim de recursos contenciosos administratius 
contra els pressupostos de l’entitat.

7. L’article 41 del  RD 500/1990,  de 20 d’abril  i  l’article 180 del  TRLRHL estableixen  les 
següents limitacions a les quals estan subjectes les transferències de crèdit:

a. No  afectaran  als  crèdits  ampliables  ni  als  extraordinaris  concedits  durant 
l’exercici.

b. No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb expedients de 
suplements  de  crèdit  o  transferències,  excepte  quan  afectin  a  crèdits  de 
personal,  i  als  crèdits  incorporats  com  a  conseqüència  de  romanents  no 
compromesos de pressupostos tancats.

c. No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències han 
estat objecte de minoració, excepte quan afecten a crèdits de personal.

Aquestes  limitacions  no  afectaran  a  les  transferències  de  crèdit  que  es  refereixin  a 
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de 
transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.

8. L’article 47 de la  Llei  7/1985,  de 2  d’abril,  reguladora  de les  bases  de règim local,  
disposa  que  l’acord  per  a  l’aprovació  s’adoptarà  per  majoria  simple  del  membres 
presents.

Per tot això, S’ACORDA:

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2018  per mitjà de transferències  
de crèdit d’acord amb el detall següent:

Crèdits a augmentar:

Aplicació pressupostària Crèdit definitius Crèdit a augmentar
3-164-21200 Manteniment cementiri 3.000,00 7.000,00

Crèdits a reduir:

Aplicació pressupostària Crèdit definitius Crèdit a reduir
6-1532-62300 Càmeres de vigilància 20.000,00 7.000,00
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Segon.-  Donar compte al Ple de l’aprovació de la modificació de crèdit en la primera sessió que 
se celebri. 
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