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Alcaldia
Planificació Econòmica i Control Pressupostari  
c/Sant Josep 7, 1a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426620      

Resolució

 

    
Modificacions de crèdit (111)

Assumpte: Redistribuir el finançament entre diferents projectes d'inversió.

Número Expedient: 21/2022/111

Fets:

L’establiment del conveni signat entre  ADIF i l’Ajuntament de Granollers en relació al 
projecte de cobertura de la línia de ferrocarril Barcelona – Portbou al seu pas per la ciutat 
comporta l’assumpció de diversos compromisos de despesa per al seu desenvolupament 
urbanístic. S’ha creat l’aplicació K3100/15100/60903 - Urbanització sector 110b  i el projecte 
de finançament afectat  20221015 - Gestió del sector 110b (Conveni Adif) per tal de poder 
dur un seguiment detallat de la despesa i el finançament associats a aquest projecte.

Atesa l’existència de crèdit per import de 60.000€ a l’aplicació K3100/15100/60906 - 
Projectes urbanístics, única aplicació del projecte 20211008 – Projectes urbanístics, es pot 
imputar despesa directament contra l’aplicació K3100/15100/60903, sense necessitat de 
tramitar cap modificació pressupostària, ja que comparteix bossa de vinculació amb 
l’aplicació K3100/15100/60906. 

No obstant, per tal de clarificar el finançament d’un i altre projecte, es fa necessari la 
redistribució de la totalitat del finançament del projecte 20211008 cap al projecte 20221015. 
El finançament que es proposa traspassar procedeix del préstec a contractar durant l’any 
2022, encara no formalitzat, i actualment garantit per una reserva a l’aplicació del RTDG.

El traspàs de finançament d’un a l’altre projecte no té cap efecte sobre les previsions 
d’ingressos i els crèdits de despeses pressupostats i té per únic objecte evidenciar el 
finançament de cadascun dels projectes amb finançament afectat. 

D’acord amb les Bases d’execució del pressupost, la competència per a la redistribució del 
finançament per préstec de les inversions pressupostades correspon a l’Alcaldessa.

Fonaments de dret:

La redistribució del finançament entre projectes d’inversió s’entén com aquella modificació 
de l’Annex d’inversions del Pressupost que, sense alterar els estats d’ingressos i despeses, 
intercanvia l’assignació de les fonts de finançament previstes en alguns dels projectes 
inclosos en l’esmentat annex.
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Les Bases d’Execució del Pressupost General aprovat per a l’exercici 2022, en el seu article 
32 -Finançament dels Projectes de Despesa i despesa amb finançament afectat, i més 
concretament en l’apartat 1, disposa que:

“Les operacions d’endeutament i d’altres operacions de crèdit previstes en el pressupost 
aniran destinades al finançament del conjunt de les operacions de capital (despeses 
d’inversions, transferències de capital i actius financers) consignades en l’estat de despeses 
del mateix”.

Més endavant, l’apartat 2 del mateix article recull el procediment a seguir als efectes de la 
tramitació de la modificació de l’annex d’inversió:

“L’assignació dels recursos que financen les despeses de capital (capítols VI, VII i VIII) entre 
els diferents projectes, la determinarà, en cada cas, l’alcalde, podent modificar (al llarg de 
l’exercici) aquesta distribució, a partir de la proposta motivada del servei de planificació i 
control pressupostari, sempre que, en tot cas, es respectin les limitacions dels articles 49.1 i 
173.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i el què està regulat en el paràgraf anterior. Aquesta 
proposta es trametrà a la Intervenció de Fons per a la seva fiscalització”.

Resolc

Únic.- Traspassar el finançament de 60.000 euros mitjançant préstec 2022 del projecte 
20211008 – Projectes urbanístics cap al projecte 20221015 – Gestió del sector 110b 
(conveni ADIF). 
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