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[FirmaDecreto]
DECRET D2016AJUN000439 10/05/2016
REF: Expedient número GHIS2016000018
Assumpte
Incorporació de romanents de crèdit al vigent pressupost de 2016.
Relació de fets

1. Com a regla general, els articles 175 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 99
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, determinen que els romanents de crèdit
quedaran anul·lats al tancament de l’exercici
l’exercici i, en conseqüència, no es podran
incorporar al pressupost de l’exercici següent excepte en els supòsits assenyalats en
l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L
Aquests romanents de crèdits no anul·lats es poden incorporar al pressupost de
l’exercici següent en els supòsits que estableix l’article 182 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals i d’acord amb el que preveu l’article 48 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, mitjançant l’oportuna modificació pressupostària i prèvia
incoació d’expedients específics en els quals s’ha de justificar l’existència de
suficients recursos
os financers.
En cap cas seran incorporables els crèdits declarats no disponibles ni els romanents
de crèdits incorporats en l’exercici que es liquida, sense perjudici de l’excepció que
preveu el número 5 de l’article 47 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
d’abri Aquesta
excepció es refereix als romanents de crèdit que emparin projectes finançats amb
ingressos afectats, els quals hauran d’incorporar obligatòriament, sense que els
siguin aplicables les regles de limitació en el nombre d’exercicis que assenyala
l’article
article esmentat, llevat que es desisteixi total o parcialment de iniciar o continuar
l’execució de la despesa, o que es faci impossible la seva realització.
2. Segons el que estableix l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març,
pel qual s’aprova
rova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 47.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril , els romanents de crèdit
incorporats podran ser aplicats tan sols dins de l’exercici pressupostari a què la
incorporació s’acordi. En el supòsit d’incorporació de romanents de crèdit
procedents de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit, així com les
transferències de crèdit que hagin estat concedits o autoritzats, respectivament, en
l’últim trimestre de l’exercici seran aplicables únicament per les mateixes despeses
que van motivar en cada cas la seva concessió i autorització.
3. De conformitat amb el que estableix l’article 182 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i 48 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, la incorporació de
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romanents de crèdit quedarà subordinada a l’existència de suficients recursos
financers per a això.
A l’efecte d’incorporacions de romanents de crèdit es consideren recursos
financers:
a) El romanent líquid de Tresoreria.
b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent.
En el cas d’incorporació de romanents de crèdits per a despeses amb finançament
afectat es consideraran recursos financers suficients:
a) Preferentment, els excessos de finançament i els compromisos ferms
d’aportació afectats als romanents que es pretén incorporar.
b) Si no, els recursos genèrics recollits a l’apartat anterior (romanent de
tresoreria i nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el
pressupost corrent), pel que fa a la part de la despesa que s’ha de finançar, si
s’escau, amb recursos no afectats.
4. De conformitat amb el que disposa l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2
de novembre, la Intervenció local ha d’elaborar un informe sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària que s’emetrà amb caràcter independent i
s’incorporarà als documents previstos en el article 177.2 del Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals,
Locals, referit a les modificacions pressupostàries.
D’aquest precepte es dedueix que les modificacions pressupostàries per a les que
s’hauria de realitzar l’informe d’estabilitat pressupostària són els crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, però, caldrà
caldrà en qualsevol altra modificació
pressupostària si afecta la situació d’equilibri pressupostari. Tot això en virtut dels
articles 4.1, 15.1 i 21.1 del Reial decret 1463/2007.
5. No obstant el punt anterior, segons el criteri de la Subdirecció General D’estudis
D’estu i
Finançament d’entitats Locals seria admissible la tramitació dels expedients de
modificació pressupostària atenent les normes exclusivament pressupostàries, amb
vista a la seva aprovació per l’òrgan competent, de manera que la verificació del
compliment
ent dels objectius d’estabilitat i de la regla de despesa no seria requisit
previ necessari per a l’aprovació d’aquests expedients, sense perjudici de
l’actualització trimestral a què es refereix l’Ordre HAP2105/2012, i les mesures
que es puguin adoptar com
com a conseqüència de tal avaluació i que es contenen en la
Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
6. Amb caràcter general, la liquidació del Pressupost precedirà la incorporació de
romanents. No obstant això,
això, la modificació per incorporació de romanents es podrà
aprovar abans que la liquidació del pressupost, tal com determinen les bases
d’execució del pressupost per a 2016, en els casos següents:
a) Quan es tracti de crèdits de despeses finançats amb ingressos específics
afectats.
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b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l’exercici anterior o a
despeses urgents, amb informe previ de la Intervenció en què s’avaluï que la
incorporació no produirà dèficit.
7. És competent per a l’aprovació d’aquest expedient l’Alcalde
l’Alcalde o regidor en qui
delegui conforme determinen les Bases d’Execució del Pressupost, aprovades pel
Ple de la Corporació, en ocasió de l’aprovació de l’expedient del Pressupost
General per a l’any 2016.
8. El present expedient afecta les partides següents:
PRESSUPOST DE DESPESES (INCORPORACIONS AMB FINANÇAMENT AFECTAT)
codi partida

Denominació

2016.05.15100.6000001

Obres Urbanització PP12

2016.02.33306.6220002

Adequació Nau vella Can Manyer

2016.05.23100.6330000

Caldera Calefacció Can Rafart

mod. Proposada
40.568,27
5.307,29
16.850,00
62.725,56

PRESSUPOST DE D’INGRESSOS
codi partida
2016.02.87010

Denominació
Romanent per a despeses amb finançament afectat

mod. Proposada
62.725,56

9. L’existència d’aquests romanents de crèdit es determina en els treballs de
liquidació del pressupost de l’exercici de 2015.
10. El finançament de la incorporació s’ha de realitzar amb càrrec al romanent líquid
de tresoreria aflorat en la liquidació de l’exercici 2015 i en el seu defecte amb nous
o majors ingressos recaptats
rec
sobre el conjunt dels previstos.
11. Contra la seva aprovació, en virtut del que disposa l’article 113 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els interessats podran
interposar directament recurs contenciós-administratiu
contenciós
u en la forma i terminis
establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de
dita Jurisdicció.
12. Quant a la tramitació de l’expedient hem de remetre’ns al que estableixen les Bases
d’Execució del Pressupost, d’acord amb el que
que disposa l’article 9.2.d) i 47.3 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.

Normativa aplicable

1. Article 182 del RD 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
2. Articles 9.d), 34, 47, 48 i 98 a 100 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos.
3. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
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Resolució

Resolc aprovar la modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit al vigent
pressupost de 2016.

A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]
CPISR-1 C Benet Oliva Ricós
09/05/2016 18:24:58
Càrrec: Regidor
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