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CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 

Aprovat provisionalment pel Ple en data 27 de juliol de 2018. Extracte de l’acord. 
 

 
Iniciat l’exercici 2018 s’han donat una sèrie de circumstancies econòmiques, socials, organitzatives i 
d’urgència que porten a plantejar una modificació del pressupost vigent per a recollir diferents 
actuacions que s’han de dur a terme i que s’exposen a la Memòria de l’expedient. 
 
De la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017 en resulta un Romanent de Tresoreria positiu en 
6.208.739,26 € i una capacitat de finançament de 2.938.566,71 €.  
 
L’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera determina que en cas que l’entitat presenti capacitat de finançament en termes de 
comptabilitat nacional i tingui deute financer pendent d’amortitzar i romanent de tresoreria positiu per 
a despeses generals,  haurà de destinar el superàvit (fins al límit de l’ esmentat romanent) a reduir el 
nivell de deute. 
 
Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat de finançament segons el 
sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic als efectes del procediment de dèficit 
excessiu tal com es defineix en la normativa europea 
 
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret 2/2004 de 5 de març, 
determina que el Romanent de tresoreria pot ser font de finançament de modificacions 
pressupostaries consistents en crèdits extraordinaris o suplement de crèdits amb les condicions que es 
contemplen en l’article 177. 
 
Atès que s’han donat circumstàncies i necessitats posades de manifest per diferents departaments i 
que eren de difícil previsió en l’elaboració del pressupost per les quals no es disposa de crèdit en el 
pressupost, o altres per a les quals no es disposa de crèdit suficient al pressupost, es proposa modificar 
el pressupost per Crèdits extraordinaris i Suplement de crèdit finançada amb Romanent Lliure de 
Tresoreria, baixes de crèdits d’altres aplicacions i nous ingressos procedents de compromisos en ferm 
per part de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’expedient tramitat per modificar el pressupost per Crèdits extraordinaris i Suplements de crèdit, 
d’acord amb el que disposa el TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004, el RD 500/1990 i les Bases d’Execució 
del pressupost de 2018. 
 
Vist el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera, i vist l’informe d’Intervenció.  
 
Vists els informes de necessitat realitzats per els regidors de les àrees corresponents. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i 
l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya, proposo al Ple l’adopció dels següents 



 
 
 
ACORDS :  
 
 

1. APROVAR la Modificació del Pressupost de despeses núm. 7/2018 consistent en crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançades amb Romanent de Tresoreria per a Despeses 
Generals, baixes de crèdits d’altres aplicacions i nous ingressos procedents de compromisos 
en ferm per part de la Diputació de Barcelona. 
 
El detall de les altes en aplicacions de despeses és el següent: 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Orgànic Programa Econòmic Concepte Import 
405 4411 47900 Altres subvencions a empreses privades 127.370,29 
342 334 78001 A famílies i institucions sense ànim  de lucre 6.400,00 
301 312 62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 5.684,60 
304 231 48901 A famílies i institucions sense ànim  de lucre 2.000,00 
304 231 48902 A famílies i institucions sense ànim  de lucre 2.000,00 
404 171 60900 Altres inv. noves en infra. i béns destinats a l’ús general 96.000,00 
404 1532 62100 Terrenys i béns naturals 60.000,00 

TOTAL 299.454,89 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 

Orgànic Programa Econòmic Concepte Import 
311 430 22699 Altres despeses diverses 3.500,00 
313 432 22699 Altres despeses diverses 3.500,00 
401 323 21200 Reparacions en edificis i altres construccions 4.715,00 
401 323 21201 Reparacions en edificis i altres construccions 4.715,00 
304 231 22699 Altres despeses diverses 839,50 
404 1532 21020 Reparacions en infraestructures i béns naturals 95.000,00 
404 1532 61900 Altres inv. En infra. I béns destinats a l’ús general 83.886,10 

TOTAL 196.155,60 
 
Pel que fa al finançament de la modificació de crèdit, el detall és el següent: 
 
ALTES EN APLICACIONS D’INGRESSOS 
 

ORGÀNIC ECONÒMIC CONCEPTE IMPORT 
202 46100 Subvenció Diputació de Barcelona 5.684,60 
202 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 334.886,10 

TOTAL 340.570,70 
 



 
 
 
BAIXES EN APLICACIONS DE DESPESES 
 

ORGÀNIC PROGRAMA ECONÒMIC CONCEPTE IMPORT 
321 326 48906 A famílies i institucions sense ànim  de lucre 19.040,00 
321 326 48907 A famílies i institucions sense ànim  de lucre 9.140,00 
321 326 48908 A famílies i institucions sense ànim  de lucre 4.350,00 
405 4411 22300 Transports 117.670,29 
304 231 48900 A famílies i institucions sense ànim  de lucre 4.839,50 

TOTAL 155.039,79 
 
 

2. EXPOSAR al públic el present acord, durant el termini de quinze dies, mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, segons estableixen l'art. 177.2 del RD 2/2004 pel que s’aprova el 
text refós de la LRHL i 38 del RD 500/1990 en relació a l'art. 169 del RD 2/2004, 20 i 22 del RD 
500/1990. Considerar l’acord com a definitiu, si transcorregut el termini d'exposició pública no 
es presenta cap reclamació, no essent necessària l'adopció d'un nou acord. 
 
 
 
 
 


