
 

 

 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ CRÈDITS 19/2021 Transferència i Generació de crèdits.  
 
Exp. 2161/2021 
 
 
 
Atès el que disposen els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovada pel RDL 2/2004, de 5 de març (TRHL), així com els arts. 40 a 42. del RD. 500/1990, respecte 
a la transferència de crèdits. 
 
Atès el que disposa l’article 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada 
pel RDL 2/2004, de 5 de març (TRHL), així com els arts. 43 a 46 del RD. 500/1990, respecte a la 
generació de crèdits, i vist el que estableix l’art. 181 TRHL respecte a la possibilitat de generar crèdit 
mitjançant ingressos que derivin d’operacions com, entre elles, les “aportacions o compromisos 
d’aportació, de persones físiques o jurídiques  per a finançar, juntament amb l’Entitat local, 
despeses que per la seva naturalesa estiguin compresos en els fins i objectius dels mateixos”. 
 
Vist que s’ha atorgat a l’ajuntament vàries subvencions per part de la Diputació de Barcelona i el 
Ministeri d’Hisenda, pel que es fa necessari generar crèdit, total o parcialment, en la corresponent 
aplicació per tal d’executar la despesa i no alterar la correcta execució de les aplicacions existents: 
 

CODI SUBV. IMPORT 
CONCEDIT 

JGL 
acceptació 

PREVISIÓ 
INICIAL 

Aplicació DETALL SUBVENCIÓ GENERACIÓ generat 
prèviament 

tipus ingr. 

21/Y/306060     4.233,21 €  02/11/2021 3.000,00 €   530. 46100 
Subvenció Diputació de 
Barcelona- POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT HOME/DONA 

     1.233,21 €  0,00 €   corrent 

 83.092,23 € 20/07/2021 0,00 € 140.42090 
Subvenció Ministeri 
d’Hisenda- Ajut al servei de 
transport públic 

    12.955,49 € 0,00 € 
no corrent 

inversió 

 
 
Vistes també les peticions formulades pels departaments per tal de realitzar transferència de 
determinats crèdits: 
 

- Transferir crèdit de capítol 1 al capítol 6 per tal d’atendre el pagament d’una despesa 
imputada inicialment al capítol 2 quan li corresponia el 6. 
 

Vist que per aquest motiu s’ha sol·licitat i es considera oportú realitzar les transferències 
sol·licitades atès que afecten a aplicacions de diferent bossa de vinculació però de la mateixa Àrea 
de despesa, i tenint en compte que no es pertorba els serveis que es financen. 
 
Vist que la competència per a l’aprovació d’aquest expedient correspon a l’Alcaldia en virtut del que 
determina l’art. 24 i 25 de les Bases d’execució del Pressupost vigent, així com de l’art. 34.3 pel que 
fa als projectes d’inversió. 
 
Per tot l’exposat, previ informe d’Intervenció, es proposa la següent RESOLUCIO: 
 
Primer- Aprovar la modificació de crèdits número 19/2021 mitjançant la transferència de crèdits i 
generació de crèdits (Exp. 2161/2021), d’acord amb el següent detall: 
 
 
 



 

 

 
 
 
Àrea Despesa 3  

   

ALTA CRÈDIT:    TRANSF. +    

810 321 62300 EQUIPAMENT CUINA ESCOLA BRESSOL 2020/2/INVER/29 4.924,74 €   

BAIXA CRÈDIT:        TRANSF. -  

110 320 12003 SOUS DEL GRUP C1 -ADM. EDUCACIÓ- 
    

                
1.000,00   

110 320 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -ADM. EDUCACIÓ-     
                    

230,00   
110 320 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -ADM. EDUCACIÓ-     230,00 € 

110 320 16000 SEGURETAT SOCIAL -ADM. EDUCACIÓ-     1.000,00 € 

110 340 12003 SOUS DEL GRUP C1 -ESPORTS-     1.000,00 € 

110 340 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -ESPORTS-     232,00 € 

110 340 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -ESPORTS-     232,74 € 

110 340 16000 SEGURETAT SOCIAL -ESPORTS-     1.000,00 € 

    
          

4.924,74 €  
              

4.924,74 €  

 
 

GENERACIÓ DE CRÈDITS:    DESPESA    

530 327 22609 ACTIVITATS PER LA IGUALTAT, DONA I LGBTI   
         

1.233,21 €    

140 4411 62901 INVERSIONS EQUIPAMENTS DEL TRANSPORT -SUBV.ESTAT- 2021/2/INVER/50 
      

12.955,49 €    
INGRÉS:    INGRÉS  

530   46100 
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ -POLÍTIQUES D'IGUALTAT 
HOME/DONA-     

              
1.233,21 €  

140   72000 
SUBVENCIÓ ESTAT EXTRAOR. SERVEI TRANSPORT PÚBLIC '21 
-INVER 

2021/2/INVER/50   
           

12.955,49 €  

          
      

14.188,70 €  
           

14.188,70 €  

 
 
 
Segon- Comunicar la resolució a la Intervenció als efectes oportuns. 
 
 
 
Arenys de Munt, novembre 2021 
 
L’Alcalde-President. 
Josep Sánchez i Camps 
 
(DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT) 
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