
 

Exp. 316/2015 
Mod. pressupost 7/2015 
 
 
ROSA MARIA MELERO AGEA, Secretària de l’Ajuntament de Celrà, comarca del Gironès 
 
 
C E R T I F I C O 
 
 
Que per Decret d’alcaldia 390/2015, de data 21 de juliol de 2015, s'ha aprovat l’expedient 
de modificació pressupostària número 7/2015, de generació de crèdit per nous i majors 
ingressos en el pressupost de despeses, que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 
Antecedents de fet 
 
1. Vista la proposta presentada pel regidor d’hisenda, de data 20 de juliol de 2015 per tal de 
tramitar un expedient de modificació pressupostària per generació d'ingressos. 
 
2. Vist l'informe emès per l'interventor, en data 21 de juliol de 2015. 
 
Fonaments de dret 
 
Generació de crèdits 
 
L’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que podran generar crèdit en els estats 
de despeses dels pressupostos, en la forma que reglamentàriament s’estableixi, els 
ingressos de naturalesa no tributària derivats de les següents operacions: 
 
a) Aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o jurídiques per 
finançar, juntament amb l’entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms, 
despeses que per la seva naturalesa estan compresos en les seves finalitats o objectius. 
(…) 
 
A més, l’article 43 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el qual desenvolupa el capítol I 
del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en 
matèria pressupostària, afegeix un segon punt, el qual estableix que en les bases d’execució 
del pressupost es regularà la tramitació dels expedients de generació de crèdits. 
 
L’article 44 del RD 500/1990, estableix que per procedir a la generació de crèdit serà requisit 
indispensable: 
 
a. En els supòsits establerts en els apartats a) (...) anteriors, el reconeixement del dret o 
l’existència formal del compromís ferm de l’aportació. 
(…) 
 
L’article 45 del RD 500/1990, estableix que el compromís ferm a què es refereixen els 
articles anteriors és l’acte per el que qualsevol ens o persona, pública o privada, s’obliguen 
mitjançant acord o concert amb l’entitat local, a finançar total o parcialment una despesa 
determinada de forma pura o condicionada. 
 



 

Un cop complertes, per l’entitat local (...), les obligacions que en el seu cas, hagués assumit 
en l’acord, el compromís d’ingrés donarà lloc a un dret de cobrament exigible per l’entitat 
local o l’organisme autònom corresponent. 
 
Les Entitats locals (...) podran generar crèdit en els seus pressupostos de despesa fins a la 
quantia del compromís ferm d’ingrés o aportació, en la forma prevista en l’article anterior. 
 
L’article 46 del RD 500/1990 estableix que es podran formalitzar compromisos ferms 
d’aportació que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què es concertin. 
Aquests compromisos d’ingrés seran objecte d’adequada i independent comptabilització, 
imputant seqüencialment els recursos al pressupost d’ingressos de l’any en què s’hagin de 
fer efectius. 
 
Que d’acord amb el que disposa l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost, 
aprovades per el Ple l’Ajuntament, la competència per a l’aprovació dels expedients de 
modificació pressupostària  generació de crèdit per ingressos correspon a l’Alcalde. 
 

RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la modificació pressupostaria número 7/2015, de generació de crèdit per 
nous i majors ingressos en el pressupost de despeses, d'acord amb el resum següent: 
 
Pressupost de despeses : 
 

Concepte Crèdit incial Modificació
Crèdit 

definitiu
10 9240 22699 Activitats ciutadania 5.402,28 2.000,00 7.402,28
14 2410 22606 Cursos promoció econòmica 10.000,00 4.600,00 14.600,00

15.402,28 6.600,00 22.002,28

Aplicació 
pressupostària

 
 
Pressupost d'ingressos : 
 

Concepte
Previsions 

inicials Modificació
Previsions 
definitives

30 46100 Diputació de Girona: subvencions biblioteca i cultura 1.000,00         2.000,00      3.000,00     
14 46100 Diputació de Girona: subvencions promoció econòmica 100,00            4.600,00      4.700,00     

1.100,00       6.600,00      7.700,00   

Aplicació 
pressupostària

 
 
 
 
Segon.   Notificar la present resolució a l'àrea de Serveis Econòmics, per al seu coneixement 
i efectes. 

 
I,  perquè consti als efectes oportuns lliuro el present certificat, d’ordre i amb el vist-i-plau 
del senyor Alcalde-President. 
  
Celrà, 22 de juliol de 2015 
 
         L’Alcalde 
        Vist-i-plau 
 
 

Daniel Cornellà Detrell 
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