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Informe tècnic referent a l’afectació dels ingressos derivats de l’Ordenança Fiscal
5.2 Preu públic per la prestació del servei de realització d’obres a la via pública
sol·licitades pels particulars

Antecedents de fet
1. L’Ordenança Fiscal 5.2 Preu públic per la prestació del servei de realització
d’obres a la via pública sol·licitades pels particulars estableix o fixa un preu públic
per la prestació del servei de realització d'obres a la via pública sol·licitades pels
particulars que podran consistir en obres de construcció, modificació o supressió de
guals, connexió a les xarxes de clavegueram i reparació de rasa defectuosa de ramal
de connexió.
2. L’encàrrec i execució d’aquests treballs per part de l’Ajuntament, estan condicionats a
una sol·licitud d’un particular i al pagament del preu públic que resulti segons
correspongui els metres i tipus d’actuacions d’acord amb el que s’estableix en
l’Ordenança 5.2, per tant, a nivell pressupostari estem davant d’una despesa amb
finançament afectat en relació amb les Regles 25 i següents de la Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció, model Normal,
de Comptabilitat Local (ICALN), però també respecte de les Regles 21 i següents
referides als projectes de despesa d’aquesta mateixa instrucció:
Secció 2a Projectes de despesa
Regla 21. Concepte.
1. Un projecte de despesa és una unitat de despesa pressupostària perfectament
identificable, en termes genèrics o específics, l’execució de la qual, tant si s’efectua a
càrrec de crèdits d’una aplicació pressupostària com de diverses, i tant si s’estén a un
exercici o més, requereix un seguiment i control individualitzat.
2. Tenen la consideració de projectes de despesa:
a) Els projectes d’inversió inclosos a l’annex d’inversions que acompanya el pressupost.
b) Les despeses amb finançament afectat a què es refereix la secció 3a d’aquest capítol.
c) Qualsevol altres unitats de despesa pressupostària sobre les quals l’entitat vulgui
efectuar un seguiment i control individualitzat.
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Secció 3a Despeses amb finançament afectat
Regla 25. Concepte.
1. Una despesa amb finançament afectat és qualsevol projecte de despesa que es financi,
en tot o en part, amb recursos concrets que, en cas que no es porti a terme la despesa no
es podrien percebre o si s’han percebut s’haurien de reintegrar als agents que els van
aportar.
2. Atesa la seva condició de projectes de despesa, a les despeses amb finançament
afectat els són aplicables les normes que preveu la secció anterior.

3. Aquesta norma comptable defineix la despesa amb finançament afectat com aquella
despesa pressupostària que es finança, en la seva totalitat o en part, amb recursos
pressupostaris concrets que, en cas de no realitzar-se aquesta despesa, no es podrien
rebre o, si s’haguessin rebut, haurien de reintegrar-se als agents que els van aportar.
4. En aquest sentit en el Pressupost municipal d’aquest Ajuntament es van crear les
aplicacions pressupostaries següents:
Aplicació d’ingrés:
Aplicació de despesa:

401/34907
401/1535/21000

5. Aquestes aplicacions han estat declarades ampliables per l’article 14 de les Bases
d’Execució del Pressupost 2022 d’acord amb allò que estableix l’article 39 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè
de la Llei d’Hisendes locals, en matèria pressupostària, on en el seu punt 2 estableix:
Art. 39. RD 500/1990
(...) 2. Únicament poden declarar-se ampliables aquelles aplicacions pressupostàries que
corresponguin a despeses finançades amb recursos expressament afectats (Article 159,
LRHL).

6. D’una banda, les liquidacions d’aquest preu públic derivades de l’Ordenança 5.2 es
generen a l’aplicació de Gestió Tributaria (GT) i el codi del programa GT és el CC.
Aquest codi de liquidació està vinculat a l’aplicació d’ingrés indicada, de manera que
tots els ingressos de l’aplicació 401/34907 estan vinculats a l’Ordenança 5.2.
7. D’altra banda, la despesa relativa als treballs derivats de l’Ordenança Fiscal 5.2
s’imputa a l’aplicació 401/1535/21000. En aquesta aplicació no s’imputa cap altra
despesa fora d’aquests treballs executats en actuacions a la via pública,
corresponents a la sol·licitud de particulars segons l’Ordenança fiscal 5.2.
8. Per tant, aquestes dues aplicacions haurien d’estar vinculades mitjançant un projecte
de despesa de finançament afectat anomenat “Guals i connexions de xarxa de
clavegueram segons Ordenança 5.2” perquè es tracta d’ingressos afectats que
financen només els treballs executats en actuacions a la via pública com a
conseqüència de les sol·licitud presentades de particulars d’acord amb el previst en
l’Ordenança fiscal 5.2: construcció, modificació o supressió de guals, connexió a les
xarxes de clavegueram i reparació de ramal de connexió.
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Conclusions
Per tot l’exposat, proposo l’afectació dels ingressos derivats de l’Ordenança Fiscal 5.2
anomenada “Preu públic per la prestació del servei de realització d’obres a la via pública
sol·licitades pels particulars” mitjançant la vinculació de l’aplicació d’ingrés 401/34907 i
l’aplicació de despesa 401/1535/21000 a un projecte de despesa amb finançament
afectat.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
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Informe tècnic referent a la incorporació dels subconceptes econòmics als efectes
de la vinculació jurídica del article 7. Nivells de vinculació jurídica, apartat b)
Excepcions: Capítol 6.
Antecedents de fet
1. L’Ajuntament de Sabadell intervé en la realització del planejament urbanístic del Parc
de les Aigües, fase 3, en qualitat d’agent urbanitzador, condició que li atribueix de cara a
l’Agencia Estatal Tributària la condició d’empresari.
2. D’aquest fet es deriva que l’Ajuntament adquirirà bens i serveis suportant el
corresponent IVA i repercutirà el corresponent impost amb l’emissió de factures
corresponent.
3. Que es d’interès per a l’Ajuntament tenir correctament identificades i controlades
aquelles aplicacions econòmiques que impliquin l’aplicació d’un IVA deduïble.
4.Que les aplicacions dels subconceptes econòmics de despeses següents:
60900 Altres Inv. nota en infraest i béns ús general
61900 Altres Inv. de reposició en infraest. i béns ús general
Es troben incloses dintre del apartat d’excepcions, capítol 6 als efectes de la vinculació
jurídica del article 7. Nivells de vinculació jurídica a les Bases d’Execució exercici 2022.
5. Que es dona el fet, que aquests subconceptes econòmics de despeses son
susceptibles d’incloure operacions amb IVA deduïble.
6. Que per tal de diferenciar els subconceptes de despeses que portin o no IVA deduïble,
es troba adient identificar i codificar-les com a tal de la següent manera:
60900 Altres Inv. nota en infraest i béns ús general
61900 Altres Inv. de reposició en infraest. i béns ús general
6090001 Altres Inv. nota en infraest i béns ús general – IVA deduïble
6190001 Altres Inv. de reposició en infraest. i béns ús general – IVA deduïble.
7. Que aquesta codificació permet automatitzar aquest control de manera que totes les
despeses incloses en aplicacions amb els subconceptes: 6090001 i 6190001, serà
obligatori fer el desglós de base imposable i Iva suportat deduïble.
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Consideracions tècniques
1. Article 28 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1998, en matèria de pressupostos.
2. Article 7. Nivells de vinculació jurídica de les Bases d’Execució del Pressupost de
l’Ajuntament de Sabadell 2022.
Conclusions
Per tot l’exposat, informo favorablement a la incorporació dels subconceptes economices
6090001 i 6190001, a les Bases d’Execució del Pressupost del Ajuntament de Sabadell
del exercici 2022 dins l’Article 7. Nivells de vinculació jurídica, apartat b) Excepcions:
Capítol 6.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
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Assumpte: Memòria justificativa necessitat de sol·licitar un canvi de denominació
del projecte d’inversions 2018-2-AJSBD-36
D’acord amb el que estableix l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell (BePAS) per l’exercici 2022, el servei de Desenvolupament
Econòmic sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l’expedient de canvi de denominació de
projecte
Durant aquest exercici s’ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l’any següent i
per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l’exercici
d’enguany és insuficient.
La necessitat ve justificada per la modificació en la definició de l’objecte de la inversió. Al
2018 es preveia la rehabilitació d’un espai al Vapor Llonch per millorar la infrastructura de
la escola de Formació en Restauració, inversió que s’ha demorat degut a d’altres
decisions estratègiques relacionades amb l’escola de restauració.
No obstant això, les inversions en rehabilitació de nous equipaments de titularitat
municipal per la Formació Ocupacional (molí de Sant Oleguer i Granja del Pas), ambdós
amb previsió de finalització d’execució durant el primer semestre de 2022 requereixen la
inversió en mobiliari que no ha estat pressupostat i que no sent pròpiament de l’escola de
restauració, sí que requerirà la inversió en nou mobiliari.
És per aquest motiu que es proposa el canvi de finalitat/concepte del projecte 2018-2AJSBD-36 “Actuacions Escola Restauració Vapor Llonch” a “Actuacions Escola de
Formació Ocupacional”, per tal d’ampliar l’abast de l’objecte de la compra de mobiliari a
d’altres espais formatius, no només als de restauració, no modificant-se ni la partida
econòmica ni el projecte o funció.
Aquest canvi de denominació de projecte, no comportarà cap pertorbació pel servei per
l’exercici en curs.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
Bayona Castillo, Antonio
CAP SECCIÓ GESTIÓ DE RECURSOS
09/03/2022 13:26

Perez Morales, Francisco
COORDINADOR DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
09/03/2022 15:21
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RESUM D´EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ
Expedient:
Text explicatiu:
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Situació expedient:

3-5/2022

Data:

07/03/2022

Grup apunts:

Modificació pressupostaria número 5 suplement de crèdit i crèdit extraordinari proposta ple mes d´abril
En Elaboración

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Data comptabilització:

Import EUROS

3.714,40
744.160,14

C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT

D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
E) CRÈDITS GEN. PER INGRÉS
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES
I) AJUSTAMENTS A L´ALÇA PER PRÒRROGA
PRESSUPOSTÀRIA

TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES

747.874,54

RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS

747.874,54

B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS

TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS

747.874,54

Data obtenció

AJUNTAMENT DE SABADELL

10/03/2022
Pàg.

16:50:07
1

RESUM PER RECURS DE FINANÇAMENT
Expedient:
Text explicatiu:

07/03/2022

Grup apunts:

Modificació pressupostaria número 5 suplement de crèdit i crèdit extraordinari proposta ple mes d´abril

Situació expedient:
El document electrònic ha estat aprovat. Mitjançant el codi de verificació segura 5K5L0W0C5Z5W49450GL0 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Data:

3-5/2022

En Elaboración

Data comptabilització:

5) Remanente de Tesorería (Financiación General)

747.874,54

TOTAL PER RECURSOS DE FINANÇAMENT

747.874,54

Total baixes per anul·lació

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Mediante el código de verificación segura 1Q455G5O03626O2911W5 puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos
firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.
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Partida
101

+/- Ingrés

- Despeses + Despeses

Difusió d'activitats

456,40

101/9122/23120

Del personal no directiu

588,00

101/9221/20302

Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments

560,00

101/9221/22601

Atencions protocol·làries i representatives

1.319,36

Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials

200/4320/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

9.292,80

200/9220/2260200

Difusió d'activitats

1.295,70

200/9220/23122

Locomoció personal no diirectiu departaments

200/9252/22699

Altres despeses diverses

30,00

200/9252/22706

Estudis i treballs tècnics

459,80

204

Publicació en Diaris Oficials

211,00

629,20

Comunicació

207/9251/22199

Altres subministraments

207/9251/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

209

2021/3/AJSBD/28 Promoció turística - taxa turistica

Secretaria General

204/9202/22603

207

Nom projecte

Gabinet d'Alcaldia

101/9122/2260200

200

Projecte

80,73
1.548,80

Cultura

209/3321/22101

Aigua

209/3322/46702

A Consorcis departaments

209/3330/22101

Aigua

209/3340/46702

A Consorcis departaments

209/3360/22101

Aigua

209/3380/22609

Activitats culturals i esportives

70,29
2.758,32

2020/3/AJSBD/103 Activitats Arxiu Històric 2021

68,12
3.700,00

2020/3/AJSBD/100 Activitats Difusió artística dels teatres 2021

47,47
7.746,42

2020/3/AJSBD/99 Activitats de Festes i Cultura popular 2021
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Partida
210

+/- Ingrés

Aigua

Acció Social
Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

16.400,00

211/2314/22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

968,00

Material d’oficina no inventariable

14,40

215/3200/22699

Altres despeses diverses

215/3230/21203

Conservació i reparacions edificis Departaments

215/3230/22101

Aigua

2.141,39

215/3231/22101

Aigua

341,88

215/3240/22000

Material d’oficina no inventariable

215/3240/22699

Altres despeses diverses

215/3241/22000

Material d’oficina no inventariable

215/3241/22699

Altres despeses diverses

248,36
25.984,91

43,82
527,39
29,37
750,30

Direcció Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació

300/9220/2260200

Difusió d'activitats

484,00

300/9220/2260202

Publicacions

312,18

307

Benestar Animal

307/3114/22799

308

2020/3/AJSBD/70 Serveis d'Intevenció Socieducativa (any 2020-2021)

Educació

215/3200/22000

300

Nom projecte

1.937,12

211/2312/22799

215

Projecte

Esports

210/3420/22101

211

- Despeses + Despeses

Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

405,35

Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària

308/3370/22101

Aigua

147,61

308/3370/22199

Altres subministraments

224,14

308/9240/22699

Altres despeses diverses

499,05
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Partida

+/- Ingrés

308/9241/22101

Aigua

308/9241/22699

Altres despeses diverses

400

- Despeses + Despeses

Nom projecte

587,37
4,59

Dir. Àrea Cohesió Territ., Desenv.Urbà, Seguretat i Civisme

400/9220/22601

Atencions protocol·làries i representatives

400/9220/2260200

Difusió d'activitats

1,00

400/9220/22699

Altres despeses diverses

9,48

401

Projecte

192,00

Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports

401/1535/21000

Manteniment d'infrastructura i béns naturals

34.558,93

401/1710/22101

Aigua

401/1710/61900

Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general

15.800,22

401/9207/22111

4.145,54

401/9220/22699

Subministraments recanvis maq., utillatge i elements
transp.
Altres despeses diverses

401/9331/22101

Aigua

401/9331/22500

Tributs estatals

1.457,33

401/9332/22199

Altres subministraments

8.193,60

2019/3/AJSBD/90 Guals i connexions de xarxa de clavegueram segons Ordenança
5.2 (2020-2021)

403

2018/2/IFS/15 Projecte integral jocs infantils

136,02
697,66

Neteja viària, recollida i tractament de residus

403/1621/20000

Lloguer terrenys i béns naturals

403/1621/22101

Aigua

403/1623/2270000

Neteja

406

7.605,96

7.363,28
79,17
542.050,42

Seguretat i Civisme

406/1300/21900

Altre immobilitzat material

452,54

406/1300/22604

Jurídics, contenciosos

258,15

406/1300/22699

Altres despeses diverses

406/1320/22113

Manutenció d'animals

12.372,00
3,43

3/4
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Partida
407

+/- Ingrés

Altres despeses diverses

Transició energètica
Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.

411/1700/46700

A Consorcis

2.598,00

411/1700/48300

Subvencions i aportacions institucionals

1.160,00

455,90

Direcció Àrea de Desenvolupament Ec. i Impuls Administratiu

500/9220/2260200

Difusió d'activitats

267,60

500/9220/2260202

Publicacions

409,45

502

Tecnologia i Sistemes d'Informació

502/9260/20600

505

Lloguer d'equips per a processos d'informació

22.656,81

Serveis Econòmics

505/87000

507

Nom projecte

1.794,41

411/1601/22799

500

Projecte

Urbanisme

407/1512/22699

411

- Despeses + Despeses

Aplicació romanent de tresoreria per despeses
generals

747.874,54

Recursos Humans

507/9208/22607

Oposicions i proves selectives

Total

242,00
747.874,54

747.874,54

4/4
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INFORME

IGAS/38/2022

EXPEDIENT OC

SVE/2022/12

ASSUMPTE

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 AL PRESSUPOST
PER A L’EXERCICI 2022

TIPUS D’INFORME

CONTROL FINANCER PERMANENT AMB CARÀCTER
PREVI

DESTINATARI

SERVEIS ECONÒMICS

ÍNDEX
I. Objecte.
II. Legislació aplicable.
III. Consideracions jurídiques i tècniques.
IV. Conclusió.

I.

OBJECTE.

Constitueix l’objecte del present informe la proposta efectuada pels Serveis Econòmics
per realitzar una modificació pressupostària en la modalitat crèdits extraordinaris per
import de 3.714,40€ i suplements de crèdit per import de 744.160,14€ sobre el
pressupost 2022; aquestes despeses es financen amb romanent de tresoreria per a
despeses generals i el seu destí és el sanejament de les obligacions pendents d’aplicar a
pressupost en la liquidació de 2021. En aquest sentit, s’observa diversos acords a la
proposta que no són objecte del present informe i, conseqüentment, no es realitza cap
pronunciament al respecte, sense perjudici d’una recomanació reflectida a la
consideració cinquena.
El present informe es formula en el marc del procediment de les modificacions
pressupostàries del Pressupost General establert en els articles 177 al 182 del TRLRHL i
desenvolupat en els articles 34 - 40 del RD 500/1990.
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Tanmateix, el RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, al seu article
4, enumera les actuacions atribuïdes a l’òrgan de control financer permanent.

II.

LEGISLACIÓ APLICABLE.

La normativa d’aplicació al present expedient es troba recollida, fonamentalment, en els
següents textos legals:
•

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

•

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.

•

Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol
VI de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos.

•

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del
model normal de comptabilitat local.

•

Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que 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.

•

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, i modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de
14 de març.

•

Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

•

RD 128/2018, de 16 de març, pel que s’aprova el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb Habilitació de caràcter Nacional.

•

RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern
de les entitats del Sector Públic Local.

•

Bases d’Execució del Pressupost

•

Nota informativa de Tutela Financera sobre el règim de tutela financera dels ens
locals per a l’exercici de 2022.

III.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES I TÈCNIQUES.
A continuació es detallen les següents consideracions jurídiques i tècniques:
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Primera.- Sobre les modificacions de crèdits proposades
Sobre la modificació de crèdit proposada referent a crèdits extraordinaris i suplements
de crèdit, la normativa d’aplicació està recollida fonamentalment en els articles 172 a
182 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 –en endavant TRLRHL-, i als articles 34 a 48 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel qual es Desenvolupa el Capítol I del Títol VI de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –en endavant RD 500/1990-.
Segons l’establert en els articles 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 35 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril, quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorarse fins a l'exercici següent, i no existeixi crèdit al Pressupost de la Corporació, el
President d'aquesta ordenarà la incoació de l'expedient de crèdit extraordinari o
suplement de crèdit.
Queda acreditat, per part del servei gestor, el compliment dels requisits que estableix
l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
•

El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.

•

La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta
la vinculació jurídica.

Aquestes despeses es pretenen finançar, de conformitat amb l'article 177.4 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, així com l'article 36.1.a) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,
amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria.
Cal fer esment que la utilització del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals no
queda restringida per les limitacions previstes a la LOEPFSF, ja que mitjançant acord del
Consell de Ministres en sessió de 27 de juliol de 2021 i apreciada pel Congrés de Diputats
en data 13 de setembre de 2021 queda prorrogada la suspensió temporal de les regles
fiscals per a l’exercici 2022, per tal de contribuir així a al recuperació econòmica i social.
No obstant l’anterior tal i com s’estableix a la Nota informativa de Tutela Financera de
data 22 de gener de 2022 es recomana destinar el romanent de tresoreria per a
despeses generals al finançament de despeses no recurrents atès que el romanent és
un recurs no recurrent. Amb caràcter previ cal tenir en compte els criteris generals
d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals per al sanejament de
les obligacions i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost, compliment
dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit
incorporables i compliment del termini legal de pagament a proveïdors.
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Així mateix cal seguir donant compliment als indicadors de solvència com són l’Estalvi
Net positiu, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de signe positiu, el
Deute Viu no superior al 110% dels ingressos corrents i el període mitjà de pagament
global a proveïdors no superior a 30 dies.
De la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 aprovada per decret número
1460/2022 es desprèn un Romanent de Tresoreria per a despeses Generals de
33.551.567,90€ import suficient per al finançament de la present modificació de crèdit
descomptant les modificacions de crèdit aprovades amb anterioritat; en aquest sentit
es convenient la utilització prudent del romanent líquid de tresoreria existent per tal
que l’ajuntament disposi d’un marge d’actuació davant d’una possible despesa
sobrevinguda.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
SALDO INICIAL
MC 2/2022
MC 3/2022
MC 4/2022
MC 5/2022
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS
33.551.567,90
11.000.384,68
3.383.572,87
10.323.227,15
747.874,54
8.096.508,66

El seu detall és el següent:
CODI SIG2.
APLICACIÓ DESPESES
OP1
010 +
2022 209 3340 46702
010

+

2022 215 3200 22000

DESCRIPCIÓ

PROJECTE

A Consorcis departaments 2020 3 AJSBD 100
Material d’oficina no
inventariable

RF3

IMPORT

5

3.700,00

5

14,40

CRÈDITS
EXTRAORIDNARIS
020
020

+
+

2022 101 9122 2260200
2022 101 9122 23120

020

+

2022 101 9221 20302

020

+

2022 101 9221 22601

020

+

2022 200 4320 22799

020

+

2022 200 9220 2260200

020

+

2022 200 9220 23122

Difusió d'activitats
Del personal no directiu
Lloguers de maquinària,
instal·lacions
Departaments
Atencions protocol·làries i
representatives
Altres treballs realitzats
2021 3 AJSBD 28
per altres empreses i prof.
Difusió d'activitats
Locomoció personal no
diirectiu departaments

3.714,40
5
5

456,40
588,00

5

560,00

5

1.319,36

5

9.292,80

5

1.295,70

5

211,00

1

CODI OP= (El codi operació 010 Crèdits extraordinaris) (El codi operació 020 Suplement de Crèdit)

2

SIG.= Signe (+increment. – decrement)
RF= Recurs de Finançament (5=Romanent de tresoreria per a despeses generals)

3

Informe IGAS/38/2022 – Modificació de crèdit número 5/2022

Pàgina 4|8

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per INTERVENTOR ACCIDENTAL (JESUS VALENZUELA PESTAÑA) a les 17:48 del dia 16/03/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 2K06110Y6Y6J6Q1V190R pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents
signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Intervenció General
Control Financer
EXPEDIENT: MC 5/2022
020
020

+
+

2022 200 9252 22699
2022 200 9252 22706

020

+

2022 204 9202 22603

020

+

2022 207 9251 22199

020

+

2022 207 9251 22799

020
020
020
020

+
+
+
+

2022 209 3321 22101
2022 209 3322 46702
2022 209 3330 22101
2022 209 3360 22101

020

+

2022 209 3380 22609

020

+

2022 210 3420 22101

020

+

2022 211 2312 22799

020

+

2022 211 2314 22799

020

+

2022 215 3200 22699

020

+

2022 215 3230 21203

020
020

+
+

2022 215 3230 22101
2022 215 3231 22101

020

+

2022 215 3240 22000

020

+

2022 215 3240 22699

020

+

2022 215 3241 22000

020
020
020

+
+
+

2022 215 3241 22699
2022 300 9220 2260200
2022 300 9220 2260202

020

+

2022 307 3114 22799

020
020
020
020
020

+
+
+
+
+

2022 308 3370 22101
2022 308 3370 22199
2022 308 9240 22699
2022 308 9241 22101
2022 308 9241 22699

020

+

2022 400 9220 22601

020
020

+
+

2022 400 9220 2260200
2022 400 9220 22699

020

+

2022 401 1535 21000

020

+

2022 401 1710 22101

020

+

2022 401 1710 61900

020

+

2022 401 9207 22111

020

+

2022 401 9220 22699

Altres despeses diverses
Estudis i treballs tècnics
Publicació en Diaris
Oficials
Altres subministraments
Altres treballs realitzats
per altres empreses i prof.
Aigua
A Consorcis departaments
Aigua
Aigua
Activitats culturals i
esportives
Aigua
Altres treballs realitzats
per altres empreses i prof.
Altres treballs realitzats
per altres empreses i prof.
Altres despeses diverses
Conservació i reparacions
edificis Departaments
Aigua
Aigua
Material d’oficina no
inventariable
Altres despeses diverses
Material d’oficina no
inventariable
Altres despeses diverses
Difusió d'activitats
Publicacions
Altres treballs realitzats
per altres empreses i prof.
Aigua
Altres subministraments
Altres despeses diverses
Aigua
Altres despeses diverses
Atencions protocol·làries i
representatives
Difusió d'activitats
Altres despeses diverses
Manteniment
d'infrastructura i béns
naturals - IVA DEDUÏBLE
Aigua
Altres inv.de rep. en
infrast.i béns destin. d’ús
general

2020 3 AJSBD 103

2020 3 AJSBD 99

2020 3 AJSBD 70

2019 3 AJSBD 90

2018 2 IFS 15

Subministraments
recanvis maq., utillatge i
elements transp.
Altres despeses diverses
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5

30,00
459,80

5

629,20

5

80,73

5

1.548,80

5
5
5
5

70,29
2.758,32
68,12
47,47

5

7.746,42

5

1.937,12

5

16.400,00

5

968,00

5

248,36

5

25.984,91

5
5

2.141,39
341,88

5

43,82

5

527,39

5

29,37

5
5
5

750,30
484,00
312,18

5

405,35

5
5
5
5
5

147,61
224,14
499,05
587,37
4,59

5

192,00

5
5

1,00
9,48

5

34.558,93

5

7.605,96

5

15.800,22

5

4.145,54

5

136,02
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020
020
020

+
+
+

2022 401 9331 22101
2022 401 9331 22500
2022 401 9332 22199

020

+

2022 403 1621 20000

020
020

+
+

2022 403 1621 22101
2022 403 1623 2270000

020

+

2022 406 1300 21900

020
020
020
020

+
+
+
+

2022 406 1300 22604
2022 406 1300 22699
2022 406 1320 22113
2022 407 1512 22699

020

+

2022 411 1601 22799

020

+

2022 411 1700 46700

020

+

2022 411 1700 48300

020
020

+
+

2022 500 9220 2260200
2022 500 9220 2260202

020

+

2022 502 9260 20600

020

+

2022 507 9208 22607

Aigua
Tributs estatals
Altres subministraments
Lloguer terrenys i béns
naturals
Aigua
Neteja
Altre immobilitzat
material
Jurídics, contenciosos
Altres despeses diverses
Manutenció d'animals
Altres despeses diverses
Altres treballs realitzats
per altres empreses i prof.
A Consorcis
Subvencions i aportacions
institucionals
Difusió d'activitats
Publicacions
Lloguer d'equips per a
processos d'informació
Oposicions i proves
selectives

5
5
5

697,66
1.457,33
8.193,60

5

7.363,28

5
5

79,17
542.050,42

5

452,54

5
5
5
5

258,15
12.372,00
3,43
1.794,41

5

455,90

5

2.598,00

5

1.160,00

5
5

267,60
409,45

5

22.656,81

5

242,00

SUPLEMENTS DE
CRÈDIT

TOTAL DESPESES

744.160,14

747.874,54

(RF5) Romanent de tresoreria per a despeses generals

CODI
SIG.
OP4
020

+

APLICACIÓ
INGRÉS
2022 505
87000

DESCRIPCIÓ

NÚM.
REFERÈNCIA
CI

PROJECTE

IMPORT

Aplicació romanent de
tresoreria per despeses
generals

747.874,54

TOTAL FINANÇAMENT

747.874,54

Segona.- Els conceptes pressupostaris proposats s’adeqüen a la finalitat i al que
s’estableix en l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre. No obstant en relació a les
denominacions de les aplicacions de l’estat de despeses cal fer esment del següent:
•

4

Aplicacions pressupostàries de despeses que la seva denominació s’extreu de la
classificació econòmica quan estan previstes per imputar una despesa especifica.
Caldria fer un esforç de transparència que ajudaria a la lectura, comprensió i
imputació correcta de les despeses contingudes al pressupost.

(020) Augment de previsions
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Intervenció General
Control Financer
EXPEDIENT: MC 5/2022

Tercera.- La present modificació de crèdit dona compliment al principi d’equilibri
pressupostari referent a que el total d’ingressos previstos per cada entitat ha de cobrir
la totalitat de les respectives despeses.
Quarta.- Pel que fa al compliment del principi d’estabilitat pressupostària l’article 165.1
del TRLRHL, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
d’estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en els aspectes que no la contradigui, pel RD
1463/2007, de 2 de novembre, pel que 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.
No obstant l’anterior si bé la citada Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (en endavant LO 2/2012) estableix que s’hauran d’avaluar les
regles fiscals de compliment d’Estabilitat Pressupostària i Regla de la Despesa,
fonamentalment, durant l’aprovació, execució i liquidació del pressupost.
La Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, en resposta
a una sèrie de consultes efectuades pel Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros
(“Cositalnetwork”) de 27 de març de 2013, ha admès que sigui en els remissions
d’informació trimestral previstos en l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, el moment
de comprovació i remissió d’aquests càlculs, al explicitar que:
“Sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por
el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos
de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para la
aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se
refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como
consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 citada”.
Així doncs de conformitat amb l’informe emès per la intervenció IGAS/118/2021 amb
número de document INT15I03QB V2.0 no és requisit previ per a l’aprovació de
modificacions pressupostàries l’emissió per la Intervenció General d’un informe
d’avaluació dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera donat que
l’esmentada avaluació quedarà subsumida amb les comunicacions al Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública en virtut de l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1
d’octubre i els corresponents informes trimestrals emesos per la Intervenció General
en virtut de l’article 111.2 de les bases d’execució del pressupost aplicables.
Altrament s’adverteix que la modificació proposada, per la seva pròpia naturalesa,
afecta –de forma negativa- al càlcul de l’Estabilitat Pressupostària (major despesa no
financera, en la seva execució- i a la Regla de la Despesa (major despesa computable,
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Intervenció General
Control Financer
EXPEDIENT: MC 5/2022

en la seva execució). Així doncs caldrà estar especialment amatent en l’execució dels
mateixos durant el present exercici.
Cinquena.- Pel que fa al resolutiu tercer s’adverteix que en virtut de l’art.4.3 del Text
consolidat de l’articulat i dels annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, s’ha de comunicar a la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de
Catalunya als efectes escaients; concretament, en relació al canvi de finalitat de
l’operació (Model CL-1. Pla de finançament de les inversions).
D’altra banda, es posa de manifest la necessitat de l’actualització de l’annex d’inversions
als efectes escaients.
Sisena.- Competència per a l’aprovació de la modificació de crèdit.
L’Òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons l’ article 12
de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022.
Així mateix, d’acord amb l’article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladors d’Hisendes
Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les modificacions
pressupostàries aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions i
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 d’aquest text legal, no entrant en
vigor fins la seva publicació definitiva. Igualment seran aplicables les normes referents als
recursos contenciosos – administratius contra els pressupostos de l’entitat al que es
refereixen els articles 20 i 22 del RD 500/1990.
IV. CONCLUSIÓ.
Vist l’exposat anteriorment, s’informa favorablement.

Document signat electrònicament,
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Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Serveis Econòmics
Modificació pressupostària número 5 referencia 3-5/2022: suplements de crèdits i crèdits
extraordinaris finançats amb RTDG i modificació de les bases d'execució del pressupost
2022

Informe tècnic relatiu a la modificació de pressupost per l’exercici 2022 amb
la referència 3-5/2022 i modificació de les bases d’execució
Antecedents de fet
1.- SUPLEMENT DE CRÈDIT DERIVAT DE LA REGULARITZACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS
D’APLICAR SENSE FINANÇAMENT

El compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” (en endavant
OPA’s) recull les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts,
per als quals no s’ha produït la seva aplicació al pressupost. En data 31 de desembre de
2021 aquest compte, i d’acord amb el que s’especifica a l’informe d’Intervenció
IGAS/11/2022, ascendeix la xifra de 8.288.400,37€.
A l’informe d’intervenció defineix els motius pels quals han originat la gravació de l’OPA i
els classifica en dos grans grups:
1. Despesa degudament adquirida per un import 7.258.926,53€
2. Despesa indegudament adquirida per un import de 1.029.473,84€
Pel que fa la regularització de les operacions pendents d’aplicar al pressupost d’enguany
s’ha proposat el següent:
1.- Despesa degudament adquirida
Del total de les obligacions degudament adquirides a l’exercici 2021 per un import de
7.258.926,53€, la xifra de 1.697.824,26€ no tenen la naturalesa de finançament afectat, la
despesa no està codificada amb un codi de projecte, i per tant la regularització s’ha de
realitzar contra el pressupost 2022. En aquest cas s’ha tramitat una modificació
pressupostaria per suplement de crèdit o crèdit extraordinari finançats amb romanents de
tresoreria amb despesa general (RTDG), expedient amb referència 3-4/2022(ROM).
Pel que fa l’import de 5.545.302,05€ corresponen a OPAS amb codi de projecte, tant amb
finançament afectat com aportació municipal, que la regularització es farà amb la
incorporació de romanents.
L’import restant de 15.800,22€ és una obligació degudament adquirida amb el codi de
projecte 2018 2 IFS 15 “Projecte integral jocs infantils”, en aquest cas és necessari
suplementar l’import de l’OPA, ja que l’operació AD necessària per tramitar la factura no
es pot incorporar com a romanents per falta de finançament afectat. El suplement de
crèdit es proposa en aquest expedient de modificació i que es finançarà amb RTDG.
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Departament
Obres Pub., Parcs i
Jardins, Mantenim.,
Mobil. i Transports

Aplicació
401/1710/61900

Descripció aplicació
Altres inv.de rep. en infrast.i béns
destin. d’ús general

Codi projecte
2018/2/IFS/15

Total

Import
15.800,22

15.800,22

2.- Despesa indegudament adquirida.
Les obligacions indegudament adquirides a l’exercici 2021 i comptabilitzades en el compte
comptable 413 s’han xifrat per l’import de 1.029.473,84€. L’aplicació d’aquestes
obligacions a l’exercici 2022 donarà lloc al tràmit establert a les Bases d’Execució del
Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2022(BEPAS22) que suposarà
l’habilitació del títol jurídic i l’aprovació del Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (REC).
Per tal de poder regularitzar l’OPA mitjançant el REC és necessari tramitar una
modificació pressupostaria per suplement de crèdit finançat amb RDTG per un total de
732.074,32€, en les aplicacions i imports que es detallen a continuació. Pel l’import
restant 297.399,52€, encara que s’ha de tramitar REC, no es necessari suplement de
crèdit perquè en el pressupost d’enguany hi ha consignació pressupostària suficient per
regularitzar l’obligació, derivada de la incorporació de romanents.

Departament
Acció Social

Aplicació
211/2312/22799

Acció Social

211/2314/22799

Benestar Animal

307/3114/22799

Comunicació
Comunicació

207/9251/22199
207/9251/22799

Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Democràcia Deliberativa i
Intervenció Comunitària
Democràcia Deliberativa i
Intervenció Comunitària
Democràcia Deliberativa i
Intervenció Comunitària
Democràcia Deliberativa i
Intervenció Comunitària
Democràcia Deliberativa i
Intervenció Comunitària
Dir. Àrea Cohesió Territ.,
Desenv.Urbà, Seguretat i
Civisme
Dir. Àrea Cohesió Territ.,
Desenv.Urbà, Seguretat i
Civisme

209/3321/22101
209/3322/46702
209/3330/22101
209/3340/46702
209/3360/22101
209/3380/22609
308/3370/22101

Descripció aplicació
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Altres subministraments
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
Aigua
A Consorcis departaments
Aigua
A Consorcis departaments
Aigua
Activitats culturals i esportives
Aigua

Codi projecte
2020/3/AJSBD/70

Import
16.400,00

308/3370/22199

Altres subministraments

224,14

308/9240/22699

Altres despeses diverses

499,05

308/9241/22101

Aigua

587,37

308/9241/22699

Altres despeses diverses

400/9220/22601

Atencions protocol·làries i
representatives

400/9220/2260200

Difusió d'activitats

968,00
405,35
80,73
1.548,80
70,29
2.758,32
68,12
3.700,00
47,47
7.746,42
147,61

2020/3/AJSBD/103
2020/3/AJSBD/100
2020/3/AJSBD/99

4,59
192,00
1,00
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Dir. Àrea Cohesió Territ.,
Desenv.Urbà, Seguretat i
Civisme
Direcció Àrea de
Desenvolupament Ec. i
Impuls Administratiu
Direcció Àrea de
Desenvolupament Ec. i
Impuls Administratiu
Direcció Àrea de
Feminisme, Benestar
Animal i Participació
Direcció Àrea de
Feminisme, Benestar
Animal i Participació
Direcció de l'Àrea de
Presidència i Drets
Socials
Direcció de l'Àrea de
Presidència i Drets
Socials
Direcció de l'Àrea de
Presidència i Drets
Socials
Direcció de l'Àrea de
Presidència i Drets
Socials
Direcció de l'Àrea de
Presidència i Drets
Socials
Educació
Educació
Educació

400/9220/22699

Altres despeses diverses

9,48

500/9220/2260200

Difusió d'activitats

267,60

500/9220/2260202

Publicacions

409,45

300/9220/2260200

Difusió d'activitats

484,00

300/9220/2260202

Publicacions

312,18

200/4320/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

200/9220/2260200

Difusió d'activitats

200/9220/23122

Locomoció personal no diirectiu
departaments

200/9252/22699

Altres despeses diverses

30,00

200/9252/22706

Estudis i treballs tècnics

459,80

215/3200/22000
215/3200/22699
215/3230/21203

Educació
Educació
Educació
Educació
Educació
Educació
Esports
Gabinet d'Alcaldia
Gabinet d'Alcaldia
Gabinet d'Alcaldia

215/3230/22101
215/3231/22101
215/3240/22000
215/3240/22699
215/3241/22000
215/3241/22699
210/3420/22101
101/9122/2260200
101/9122/23120
101/9221/20302

Gabinet d'Alcaldia

101/9221/22601

Neteja viària, recollida i
tractament de residus
Neteja viària, recollida i
tractament de residus

403/1621/20000

Material d’oficina no inventariable
Altres despeses diverses
Conservació i reparacions edificis
Departaments
Aigua
Aigua
Material d’oficina no inventariable
Altres despeses diverses
Material d’oficina no inventariable
Altres despeses diverses
Aigua
Difusió d'activitats
Del personal no directiu
Lloguers de maquinària,
instal·lacions Departaments
Atencions protocol·làries i
representatives
Lloguer terrenys i béns naturals

403/1621/22101

Aigua

2021/3/AJSBD/28

9.292,80
1.295,70
211,00

14,40
248,36
25.984,91
2.141,39
341,88
43,82
527,39
29,37
750,30
1.937,12
456,40
588,00
560,00
1.319,36
7.363,28
79,17
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Neteja viària, recollida i
tractament de residus
Obres Pub., Parcs i
Jardins, Mantenim.,
Mobil. i Transports
Obres Pub., Parcs i
Jardins, Mantenim.,
Mobil. i Transports
Obres Pub., Parcs i
Jardins, Mantenim.,
Mobil. i Transports
Obres Pub., Parcs i
Jardins, Mantenim.,
Mobil. i Transports
Obres Pub., Parcs i
Jardins, Mantenim.,
Mobil. i Transports
Obres Pub., Parcs i
Jardins, Mantenim.,
Mobil. i Transports
Obres Pub., Parcs i
Jardins, Mantenim.,
Mobil. i Transports
Recursos Humans
Secretaria General
Seguretat i Civisme
Seguretat i Civisme
Seguretat i Civisme
Seguretat i Civisme
Tecnologia i Sistemes
d'Informació
Transició energètica

403/1623/2270000

Neteja

401/1535/21000

Manteniment d'infrastructura i
béns naturals

401/1710/22101

Aigua

7.605,96

401/9207/22111

Subministraments recanvis maq.,
utillatge i elements transp.

4.145,54

401/9220/22699

Altres despeses diverses

136,02

401/9331/22101

Aigua

697,66

401/9331/22500

Tributs estatals

1.457,33

401/9332/22199

Altres subministraments

8.193,60

507/9208/22607
204/9202/22603
406/1300/21900
406/1300/22604
406/1300/22699
406/1320/22113
502/9260/20600

Transició energètica
Transició energètica

411/1700/46700
411/1700/48300

Urbanisme

407/1512/22699

Oposicions i proves selectives
Publicació en Diaris Oficials
Altre immobilitzat material
Jurídics, contenciosos
Altres despeses diverses
Manutenció d'animals
Lloguer d'equips per a processos
d'informació
Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.
A Consorcis
Subvencions i aportacions
institucionals
Altres despeses diverses

411/1601/22799

542.050,42
2019/3/AJSBD/90

Total

34.558,93

242,00
629,20
452,54
258,15
12.372,00
3,43
22.656,81
455,90
2.598,00
1.160,00
1.794,41
732.074,324

1.2.- AFECTACIÓ DELS INGRESSOS DERIVATS DE L’ORDENANÇA FISCAL 5.2

Serveis Econòmics ha rebut un informe de Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament
Urbà, Seguretat i Civisme, signat electrònicament el dia 10 de març, on s’informa que
l’Ordenança Fiscal 5.2 Preu públic per la prestació del servei de realització d’obres a
la via pública sol·licitades pels particulars estableix un preu públic per la prestació del
servei de realització d'obres a la via pública sol·licitades pels particulars que podran
consistir en obres de construcció, modificació o supressió de guals, connexió a les xarxes
de clavegueram i reparació de rasa defectuosa de ramal de connexió.
En base a això el departament demana que l’ingrés rebut per aquest concepte, que es
comptabilitza a l’aplicació 401/34907 i declarada com ampliable en l’article 14 de les
BEPAS22, adquireixi la naturalesa d’ingrés afectat i per tant es vinculi a un codi de
projecte tipus 3 “Projectes corrent amb finançament afectat”. Amb l’objectiu que financi els
treballs executats en actuacions a la via pública com a conseqüència de les sol·licituds
presentades per particulars d’acord amb el previst a l’Ordenança fiscal 5.2 sobre
construcció, modificació o supressió de guals, connexió a les xarxes de clavegueram i
reparació de ramal de connexió, tramitats contra l’aplicació de despesa 401/1535/21000.
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D’acord amb el que s’estableix en les Regles 25 i següents de la Ordre HAP/1781/2013,
de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat
local (ICAL), i també d’acord amb les Regles 21 i següents referides als Projectes de
despesa d’aquesta mateix ICAL, estaríem davant d’una despesa amb finançament
afectat .
1.3.- CANVI DE NOM DEL PROJECTE D’INVERSIONS 2018/2/AJSBD/36 “ACTUACIONS
ESCOLA RESTAURACIÓ VAPOR LLONCH”

Serveis Econòmics ha rebut de la Unitat de Desenvolupament Econòmic, mitjançant
informe signat electrònicament amb data 9 de març, la necessitat de modificar el nom del
projecte d’inversions 2018/2/AJSBD/36 “Actuacions Escola Restauració Vapor Llonch” pel
nom “Actuacions Escola de Formació Ocupacional i Restauració Vapor Llonch”. La
justificació d’aquesta modificació en la definició del projecte es basa en ampliar l’abast de
l’objecte d’inversions de forma general en l’Escola de Formació Ocupacional i no només
en l’escola de restauració Vapor Llonch.
1.4.- MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE
SABADELL PER L’ANY 2022 (BEPAS22)

Amb data 22 de desembre de 2021, es va aprovar el pressupost per l’exercici 2022 de
l’Ajuntament de Sabadell i que va entra en vigor l’1 de gener d’enguany, amb les seves
corresponents bases d’execució i altres documents que formen part de l’expedient
necessari per la seva elaboració i aprovació.
Posterior a l’entrada en vigor del pressupost la Intervenció General de l’Ajuntament de
Sabadell ha demanat a Serveis Econòmics la modificació de determinats articles que es
detallen a continuació per optimitzar la gestió del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell
per l’exercici 2022 :
a) Modificació article 7. Nivells de vinculació jurídica.
No es van definir correctament les vinculacions jurídiques de les subvencions nominatives
especificats a l’article 7.3.b) , per aquesta raó Intervenció suggereix canviar el redactat
actual pel següent:


Subvencions nominatives: vinculació jurídica a nivell d’aplicació pressupostaria
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Per una altra banda Serveis Econòmics ha rebut l’informe de la Intervenció General,
signat electrònicament el 10 de març, que justifica la creació de dos dels subconceptes
nous: el 6090001 Altres Inversió nova en infraestructura i béns ús general – IVA deduïble
i el 6190001 i Altres Inversió de reposició en infraestructura i béns ús general – IVA
deduïble, per tal de identificar correctament i controlar les aplicacions econòmiques que
impliquin un IVA deduïble.
A l’article 7.3 punt b) de les BEPAS22 defineix les excepcions de les vinculacions
jurídiques i pel que fa les despeses de capítol 6 es detallen els subconceptes que no és
tindran en compte la classificació orgànica als efectes de la vinculació jurídica. Per tal que
aquests nous subconceptes creats formin part d’aquest grup es necessari afegir-los en la
relació:
6090001 Altres Inv. nova en infraest i béns ús general – IVA deduïble
6190001 Altres Inv. de reposició en infraest. i béns ús general – IVA
deduïble.
b) Modificació article 34. Acumulació de fases d'execució del Pressupost
Per millorar i agilitzar la gestió de tramitació de les despeses, la Intervenció General
suggereix afegir en l’apartat 2 de l’article 34 de les BePAS22, que defineix els supòsits
que es poden acumular en un sol acte la disposició-obligació, les següents tipologies :
n) Factures corresponents a contractes d’emergència, quan s’hagi fet ús de la
possibilitat regulada en l’art. 120 de la LCSP d’aprovar-se l’actuació sense el
crèdit.
o) Factures corresponents a la realització de prestacions regulades per aranzels com
les prestacions pròpies dels registradors de la propietat.
p) Indemnitzacions per raó del servei, sempre que no sigui possible formalitzar un
procediment de contractació.
q) Preus públics
r) Multes i sancions
s) Regularització d’OPAS d’acord amb l’establert a l’article 8.2 d’aquestes bases.

2.- FONAMENTS JÚRÍDICS
Un cop aprovada la liquidació del pressupost 2021 de l’Ajuntament de Sabadell per decret
número 1460/2022 i d’acord amb els informes IGAS 11/2022, d’11 de febrer, relatiu a les
operacions pendents d’aplicar a pressupost 31/12/2021; l’informe IGAS 17/2022, de 16 de
febrer, relatiu a l’avaluació provisional de l’estabilitat pressupostària, regla de despesa,
objectiu del deute i període mitjà de pagament a proveïdors, emès en compliment del
previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera i del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les
entitats locals i informe IGAS 24/2022, de 16 de febrer, en compliment d’allò establert en
l’article 191.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es dedueix un
romanent de tresoreria per a despeses generals de 33.551.567,90€. De l’import total
del RTDG es destinarà:
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SVE/2022/12

DOCUMENT NÚM.
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15-03-2022

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Serveis Econòmics
Modificació pressupostària número 5 referencia 3-5/2022: suplements de crèdits i crèdits
extraordinaris finançats amb RTDG i modificació de les bases d'execució del pressupost
2022

1. Per finançar els romanents de despesa compromesa sense
l’import
de
14.383.957,55€, que
corresponen als
referencia 1-2/2022(ROM) i 1-3/2022(ROM).

finançament afectat
expedients amb la

2. Per finançar la regularització d’operacions pendent d’aplicar (degudament i
indegudament adquirides) sense finançament afectat es va preveure inicialment
l’import de 2.925.394,16€. D’aquesta xifra finalment s’ha utilitzat l’import de de
2.445.698,80€:
Expedient de modificació de crèdit número 4 amb la referència
3-4/2022, regularització d’obligacions degudament adquirides i
sense codi de projecte (a data de l’informe en tràmit)
Expedient de modificació de crèdit número 5 amb la referència
3-5/2022, regularització d’obligacions degudament i indegudament
adquirida (expedient en elaboració)
Total

1.697.824,26
747.874,54
2.445.698,80

3. L’expedient de modificació de crèdit amb la referència 3-4/2022, a data de l’informe en
tràmit, per un import de 8.625.402,89€ per suplement de crèdit i crèdits extraordinaris
derivades de les diverses peticions que la Secció de Gestió Pressupostària ha rebut
dels Coordinadors/res de diverses Àrees de l’Ajuntament de Sabadell.
Per tant, a data de l’informe, el romanent de tresoreria per a despeses generals disponible
és de 8.096.508,66€ segons el següent:
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
33.551.567,90
(RGT)
RGT per finançar incorporació de romanents despesa compromesa
14.383.957,55
sens finançament afectat
Suplement crèdit i crèdit extraordinari OPA’s sense finançament
2.445.698,80
expedient 3-4/2022 i 3-5/2022
RGT per finançar suplement crèdit i crèdit extraordinari ref. 3-4/2022
8.625.402,89
ROMANENTS GENERALS DE TRESORERIA NETS

8.096.508,66

La utilització del Romanents de Tresoreria per a despeses generals, enguany, no queda
restringida a les limitacions previstes en els articles 12 i 32 de la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per trobar-se les regles fiscals en suspensió
temporal mitjançant acord del Consell de Ministres en sessió de 27 de juliol de 2021 i
apreciada pel Congrés de Diputats en data 13 de setembre del mateix any.
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A l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, que regula els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit estableix:
“1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se
fins a l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la
corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat,
el president de la corporació ordenarà la incoació de l'expedient
de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de
suplement de crèdit, en el segon.
2. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la
Intervenció, se sotmetrà a l'aprovació de Ple de la corporació, amb
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos.
Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre informació,
reclamació i publicitat dels pressupostos a què fa referència
l'article 169 d'aquesta Llei.
(...)
4. L'expedient ha d'especificar la concreta partida pressupostària
a incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment que
es proposa.
Aquest augment es finançarà amb càrrec a el romanent líquid de
tresoreria (...)
6. Els acords de les entitats locals que tinguin per objecte
l'habilitació o suplement de crèdits en casos de calamitats
públiques o de naturalesa anàloga d'excepcional interès general,
seran immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions
que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se
dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se
desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins
d'aquest termini.”

El Reial Decret 500/1990 també als articles 36 i 37 desenvolupa de forma més detallada la
regulació de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris:
L’article 36 de l’esmentat Reial Decret disposa en el seu apartat primer:
1. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es podran
finançar indistintament amb algun o alguns dels següents recursos:
a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord
amb el que s'estableix en els articles 101 a 104.
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els
totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent.
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides
del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

L’article 37 regula:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit seran incoats, per ordre del President de la
Corporació, i, en el seu cas, dels òrgans
competents dels
Organismes autònoms dependents d'aquesta, en les unitats que
tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables
dels corresponents programes.
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extraordinaris finançats amb RTDG i modificació de les bases d'execució del pressupost
2022

2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de
la necessitat de la mesura que haurà de precisar la classe de
modificació a realitzar, les partides pressupostàries a les quals
afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la, havent
d'acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i
la impossibilitat de demorar-lo a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit
destinat a aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit
extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromès
en la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificarse en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica
(...)”

El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos, d’acord amb el que s’estableix a l’article 9:
Les bases d'execució contindran l'adaptació de les disposicions generals en
matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies de la pròpia Entitat i dels
seus Organismes autònoms, així com aquelles altres necessàries per a la seva
encertada gestió, establint quantes prevencions es considerin oportunes o
convenients per a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos.
El contingut d’aquesta norma es un principi obert, però la Llei estableix dos regles
que la Corporació municipal ha de respectar:



No es podrà modificar el legislat per a l'administració econòmica
No podrà comprendre preceptes d'ordre administratiu que requereixin
legalment de procediments i solemnitats específiques diferents del
preceptuat per al Pressupost

Entre altres matèries, i d’acord amb el que s’estableix en la normativa, les Entitats
locals regularan en les bases d'execució del Pressupost:
a) Nivells de vinculació jurídica dels crèdits.
b) Relació expressa i taxativa dels crèdits que es declarin ampliables, amb detall
dels recursos afectats.
c) Regulació de les transferències de crèdits, establint, en cada cas, l'òrgan
competent per a autoritzar-les.
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d) Tramitació dels expedients d'ampliació i generació de crèdits, així com
d'incorporació de romanents de crèdits.
e) Normes que regulin el procediment d'execució del Pressupost.
f) Desconcentracions o delegacions en matèria d'autorització i disposició de
despeses, així com de reconeixement i liquidació d'obligacions.
g) Documents i requisits que, d'acord amb la mena de despeses, justifiquin el
reconeixement de l'obligació.
h) Forma en què els perceptors de subvencions hagin d'acreditar el trobar-se al
corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Entitat i justificar l'aplicació de fons
rebuts.
i) Suposats en els quals puguin acumular-se diverses fases d'execució del
Pressupost de despeses en un sol acte administratiu.
j) Normes que regulin l'expedició d'ordres de pagament a justificar i bestretes de
caixa fixa.
k) Regulació dels compromisos de despeses pluriennals.
La Disposició final única de les BEPAS per l’exercici 2022 estableix que si durant la
vigència d’aquestes bases es fa necessària la seva modificació, s’haurà de tramitar el
mateix procediment que per l’aprovació del Pressupost.
A l’article 10 punt 2 del mateix l Reial Decret 500/1990 estableix que només podran
afectar-se a fins determinats aquells recursos que, per la seva naturalesa o condicions
específiques, tinguin una relació objectiva i directa amb la despesa a finançar, excepte en
els supòsits expressament establerts en les Lleis. I a l’article 39 estableix que l’ampliació
de crèdit és la modificació a l'alça del Pressupost de despeses que es concreta en
l'augment de crèdit pressupostari en alguna de les partides ampliables relacionades
expressa i taxativament en les Bases d'Execució del Pressupost, previ compliment dels
requisits exigits en aquest article i en funció de l'efectivitat de recursos afectats no
procedents d'operacions de crèdit. A més únicament poden declarar-se ampliables
aquelles partides pressupostàries que corresponguin a despeses finançades amb
recursos expressament afectats.
D’acord amb el que s’estableix en les Regles 25 i següents de la Ordre HAP/1781/2013,
de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat
local (ICAL), però també respecte de les Regles 21 i següents referit als Projectes de
despesa d’aquesta mateix ICAL, una despesa amb finançament afectat és qualsevol
projecte de despesa que es financi, en tot o en part, amb recursos concrets que en cas de
no realitzar-se la despesa no podrien percebre's o si s'haguessin percebut haurien de
reintegrar-se als agents que els van aportar i per tant es necessari identificar tant l’ingrés
com la despesa amb un codi de projecte.
3.- CONCLUSIONS
Tenint en compte els arguments anteriors, es necessari iniciar un expedient de modificació
pressupostària, derivades de les diverses peticions que Serveis Econòmics ha rebut .
El departament de Serveis Econòmics proposa aprovar per Ple la modificació de crèdit i
de les bases d’execució del pressupost general per l’exercici 2022:
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1.- Mitjançant suplements de crèdits i crèdit extraordinària per un import de
747.874,54€, en les aplicacions i pels imports que es detallen a continuació i que es
finançarà amb romanents de tresoreria per a despeses generals (superàvit) per
regularitzar les operacions pendent d’aplicar (OPA’s):

Partida
Descripció
101/9122/2260200 Difusió d'activitats

Projecte

Nom
projecte

del
RF Modificació
456,40
5
588,00
5

101/9122/23120

Del personal no directiu

101/9221/20302

Lloguers de maquinària,
instal·lacions Departaments

5

101/9221/22601

Atencions protocol·làries i
representatives

5

200/4320/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

2021/3/AJSBD/28

Promoció turística taxa turistica

200/9220/2260200 Difusió d'activitats

5
5

560,00
1.319,36
9.292,80
1.295,70

200/9220/23122

Locomoció personal no diirectiu
departaments

5

200/9252/22699

Altres despeses diverses

5

30,00

200/9252/22706

Estudis i treballs tècnics

5

459,80

204/9202/22603

Publicació en Diaris Oficials

5

629,20

207/9251/22199

Altres subministraments

5

80,73

207/9251/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

5

209/3321/22101

Aigua

5

209/3322/46702

A Consorcis departaments

209/3330/22101

Aigua

209/3340/46702

A Consorcis departaments

209/3360/22101

Aigua

209/3380/22609

Activitats culturals i esportives

210/3420/22101

Aigua

211/2312/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

211/2314/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

5

215/3200/22000

Material d’oficina no inventariable

5

2020/3/AJSBD/103 Activitats Arxiu
Històric 2021

5

211,00

1.548,80
70,29
2.758,32
68,12

5
2020/3/AJSBD/100 Activitats Difusió
artística dels teatres
2021

5

3.700,00
47,47

5
2020/3/AJSBD/99

Activitats de Festes i
Cultura popular 2021

5
5

2020/3/AJSBD/70

Serveis d'Intevenció
Socieducativa (any
2020-2021)

5

7.746,42
1.937,12
16.400,00
968,00
14,40
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215/3200/22699

Altres despeses diverses

5

248,36

215/3230/21203

Conservació i reparacions edificis
Departaments

5

215/3230/22101

Aigua

5

2.141,39

215/3231/22101

Aigua

5

341,88

215/3240/22000

Material d’oficina no inventariable

5

43,82

215/3240/22699

Altres despeses diverses

5

527,39

215/3241/22000

Material d’oficina no inventariable

5

29,37

215/3241/22699

Altres despeses diverses

5

750,30

300/9220/2260200 Difusió d'activitats

5

484,00

300/9220/2260202 Publicacions

5

312,18

25.984,91

307/3114/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

5

405,35

308/3370/22101

Aigua

5

147,61

308/3370/22199

Altres subministraments

5

224,14

308/9240/22699

Altres despeses diverses

5

499,05

308/9241/22101

Aigua

5

587,37

308/9241/22699

Altres despeses diverses

5

4,59

400/9220/22601

Atencions protocol·làries i
representatives

5

192,00

400/9220/2260200 Difusió d'activitats

5

1,00

400/9220/22699

Altres despeses diverses

5

9,48

401/1535/21000

Manteniment d'infrastructura i béns 2019/3/AJSBD/90
naturals

Guals i connexions
de xarxa de
clavegueram segons
Ordenança 5.2
(2020-2021)

34.558,93
5

401/1710/22101

Aigua

401/1710/61900

Altres inv.de rep. en infrast.i béns
destin. d’ús general

401/9207/22111

Subministraments recanvis maq.,
utillatge i elements transp.

5

401/9220/22699

Altres despeses diverses

5

136,02

401/9331/22101

Aigua

5

697,66

401/9331/22500

Tributs estatals

5

1.457,33

401/9332/22199

Altres subministraments

5

8.193,60

403/1621/20000

Lloguer terrenys i béns naturals

5

7.363,28

403/1621/22101

Aigua

5

79,17

403/1623/2270000 Neteja

5

542.050,42

406/1300/21900

Altre immobilitzat material

5

452,54

406/1300/22604

Jurídics, contenciosos

5

258,15

406/1300/22699

Altres despeses diverses

5

12.372,00

406/1320/22113

Manutenció d'animals

5

3,43

407/1512/22699

Altres despeses diverses

5

1.794,41

411/1601/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

5

411/1700/46700

A Consorcis

5

411/1700/48300

Subvencions i aportacions
institucionals

5

500/9220/2260200 Difusió d'activitats

5
2018/2/IFS/15

Projecte integral jocs
infantils

5

5

7.605,96
15.800,22
4.145,54

455,90
2.598,00
1.160,00
267,60
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CODI DE
VERIFICACIÓ

3G6N 2M4K 1M6P 166H 180B

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

SVE/2022/12

DOCUMENT NÚM.

SVE16I002W

DATA

15-03-2022

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Serveis Econòmics
Modificació pressupostària número 5 referencia 3-5/2022: suplements de crèdits i crèdits
extraordinaris finançats amb RTDG i modificació de les bases d'execució del pressupost
2022

500/9220/2260202 Publicacions

5

502/9260/20600

Lloguer d'equips per a processos
d'informació

5

507/9208/22607

Oposicions i proves selectives

5
Total

409,45
22.656,81
242,00
747.874,54

*RF Recurs Finançament: 5 RTDG

2.- Declarar finançament afectat els ingressos derivats de l’ordenança fiscal 5.2
En base al que s’ha justificat al punt 1.2 d’aquest informe, Serveis Econòmics proposa
declarar com a ingrés afectat el derivat de l’Ordenança Fiscal 5.2 Preu públic per la
prestació del servei de realització d’obres a la via pública sol·licitades pels
particulars que es comptabilitza a l’aplicació d’ingrés 401/34907 i afectarà l’aplicació de
despesa 401/1535/21000.
Per aquest motiu s’ha obert el projecte de corrent amb finançament afectat amb el codi
2022/3/AJSBD/63 Ordenança Fiscal 5.2 Preu públic per la prestació del servei de
realització d’obres a la via pública.
A més s’haurà de modificar els detall del quadre especificat a l’article 14.2 “Ampliacions
de crèdits” de les Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell
per l’exercici 2022
Aplicació pressupostària d'ingrés
22.830,00 507

83000

106.930,00 507

83100

120.000,00 401

34907

Aplicació pressupostària de despesa
Reintegre préstecs fora sector públic c/t

Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t
Ingressos per execució d'obres per compte de
2022/3/ajsbd/63 particulars

507

2210

83000

Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini

22.830,00

507

2210

83100

Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini

106.930,00

401

1535

21000

Manteniment d'infrastructura i béns naturals

120.000,00

3.- Canvi de nom del projecte d’inversions 2018/2/AJSBD/36 “Actuacions Escola

Restauració Vapor Llonch”
D’acord amb les actuacions previstes al projecte 2018/2/AJSBD/36 és necessari canviar el
nom del projecte “Actuacions Escola Restauració Vapor Llonch” pel d’ “Actuacions Escola
de Formació Ocupacional i Restauració Vapor Llonch”.
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4.- Modificació
(BEPAS22)

de les Bases d’Execució del Pressupost per l’exercici 2022

a) Article 7. Nivells de vinculació jurídica.
Afegir dos subconceptes en l’apartat capítol 6 del punt 3.b) d’excepcions de l’article
7è :
On diu:
b) Excepcions:
Capítol 6. No és tindran en compte la classificació orgànica als efectes de la
vinculació jurídica en els següents subconceptes econòmics:
60900 Altres Inv. nova en infraest. i béns ús general
60903 Altres Inv. nova en infraest. i béns ús general Urbanisme
61900 Altres inv. de reposició en infraest. i béns ús general
61903 Altres inv. de reposició en infraest. i béns ús general Urbanisme
62200 Inversió nova en edificis i altres construccions
62203 Inversió nova en edificis i altres construccions Urbanisme
62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge
62301 Inversió nova en maquinària, instal·lacions per adaptació Prevenció
62303 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge Urbanisme
62500 Mobiliari
62501 Equips oficina
62503 Mobiliari Urbanisme
62504 Mobiliari Serveis Generals
62600 Equips per a processos d’Informació
62900 Altres inv.noves assoc, funció. Serveis
62903 Altres inv.noves assoc, funció. Servei Urbanisme
63200 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Espai Públic
63201 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Prevenció
63203 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Urbanisme
63300 Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge
63303 Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge Urbanisme
64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial
64100 Despeses en aplicacions informàtiques
Ha de dir :
b) Excepcions:
Capítol 6. No és tindran en compte la classificació orgànica als efectes de la
vinculació jurídica en els següents subconceptes econòmics:
60900 Altres Inv. nova en infraest. i béns ús general
6090001 Altres Inv. nova en infraest i béns ús general – IVA deduïble
60903 Altres Inv. nova en infraest. i béns ús general Urbanisme
61900 Altres inv. de reposició en infraest. i béns ús general
6190001 Altres Inv. de reposició en infraest. i béns ús general – IVA deduïble.
61903 Altres inv. de reposició en infraest. i béns ús general Urbanisme
62200 Inversió nova en edificis i altres construccions
62203 Inversió nova en edificis i altres construccions Urbanisme
62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge
62301 Inversió nova en maquinària, instal·lacions per adaptació Prevenció
62303 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge Urbanisme
62500 Mobiliari
62501 Equips oficina
62503 Mobiliari Urbanisme
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CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
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ASSUMPTE

3G6N 2M4K 1M6P 166H 180B
SVE/2022/12

DOCUMENT NÚM.

SVE16I002W

DATA

15-03-2022

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Serveis Econòmics
Modificació pressupostària número 5 referencia 3-5/2022: suplements de crèdits i crèdits
extraordinaris finançats amb RTDG i modificació de les bases d'execució del pressupost
2022

62504 Mobiliari Serveis Generals
62600 Equips per a processos d’Informació
62900 Altres inv.noves assoc, funció. Serveis
62903 Altres inv.noves assoc, funció. Servei Urbanisme
63200 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Espai Públic
63201 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Prevenció
63203 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Urbanisme
63300 Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge
63303 Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge Urbanisme
64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial
64100 Despeses en aplicacions informàtiques
Definir correctament les vinculacions jurídiques
especificats a l’article 7.3.b):

de les subvencions nominatives

On diu:
 Subvencions nominatives
Ha de dir :


Subvencions nominatives: vinculació jurídica a nivell d’aplicació pressupostaria

b) Modificació article 34. Acumulació de fases d'execució del Pressupost
On diu:
2. Autorització/Disposició/Obligació
Es podran acumular en un sol acte les despeses que a continuació es detallen:
a. Indemnitzacions
b. Despeses financeres.
c. Interessos de demora i recàrrecs de constrenyiment.
d. Responsabilitat Patrimonial de l’Administració.
e. Quotes per la pertinença a associacions, fundacions i altres entitats
f. Prestacions econòmiques de caràcter social
g. Reconeixement extrajudicial de crèdit.
h. Quotes de la Seguretat Social
i. Tributs estatals, autonòmics i locals.
j. Despeses de contractes menors tramitats de conformitat amb l’article 35.2.1 de
les presents bases d’execució del pressupost
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k. Revocació parcial de contractes menors únicament pel que es refereix a la
imputació pressupostària de la despesa
l. Cost del servei de l’ORGT.
m. La incorporació a comptabilitat dels assentaments produïts i gestionats en un
sistema extern.
Ha de dir:
2. Autorització/Disposició/Obligació
Es podran acumular en un sol acte les despeses que a continuació es detallen:
a. Indemnitzacions
b. Despeses financeres.
c. Interessos de demora i recàrrecs de constrenyiment.
d. Responsabilitat Patrimonial de l’Administració.
e. Quotes per la pertinença a associacions, fundacions i altres entitats
f. Prestacions econòmiques de caràcter social
g. Reconeixement extrajudicial de crèdit.
h. Quotes de la Seguretat Social
i. Tributs estatals, autonòmics i locals.
j. Despeses de contractes menors tramitats de conformitat amb l’article 35.2.1 de
les presents bases d’execució del pressupost
k. Revocació parcial de contractes menors únicament pel que es refereix a la
imputació pressupostària de la despesa
l. Cost del servei de l’ORGT.
m. La incorporació a comptabilitat dels assentaments produïts i gestionats en un
sistema extern
n. Factures corresponents a contractes d’emergència, quan s’hagi fet ús de la
possibilitat regulada en l’art. 120 de la LCSP d’aprovar-se l’actuació sense el
crèdit
o. Factures corresponents a la realització de prestacions regulades per aranzels
com les prestacions pròpies dels registradors de la propietat
p. Indemnitzacions per raó del servei, sempre que no sigui possible formalitzar un
procediment de contractació
q. Preus públics
r. Multes i sancions
s. Regularització d’OPAS d’acord amb l’establert a l’article 8.2 d’aquestes bases.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

ABELLAN MARTINEZ, JOSEP
CAP DE SERVEIS ECONÒMICS
15/03/2022 08:57
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VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
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ASSUMPTE

3H3U 1K3O 0D31 326U 0KCP
OTG/2022/13

DOCUMENT NÚM.

OTG16I007Y

DATA

22-03-2022

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Oficina tècnico-jurídica Desenvolupament Econòmic Impuls Administratiu
22/03/2022 - Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls
Administratiu

La Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
ha emès, en sessió de 22 de març de 2022 i per tal d’elevar-lo al Ple municipal, el següent
DICTAMEN:
Aprovació inicial del cinquè expedient de modificació de crèdit del Pressupost
General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2022 (Exp. SVE/2022/12).

Antecedents de fet
1. Un cop aprovada la liquidació del pressupost 2021 de l’Ajuntament de Sabadell per
decret número 1460/2022 i d’acord amb els informes IGAS 11/2022, d’11 de febrer,
relatiu a les operacions pendents d’aplicar a pressupost 31/12/2021; l’informe IGAS
17/2022, de 16 de febrer, relatiu a l’avaluació provisional de l’estabilitat pressupostària,
regla de despesa, objectiu del deute i període mitjà de pagament a proveïdors, emès
en compliment del previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i del Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals i informe IGAS 24/2022, de 16
de febrer, en compliment d’allò establert en l’article 191.3 del Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es dedueix un romanent de tresoreria per a
despeses generals (RTDG) de 33.551.567,90€. De l’import total del RTDG es
destinarà:
1. Per finançar els romanents de despesa compromesa
sense
finançament
afectat l’import de 14.383.957,55€, que corresponen als expedients amb la
referencia 1-2/2022(ROM) i 1-3/2022(ROM).
2. Per finançar la regularització d’operacions pendent d’aplicar (degudament i
indegudament adquirides) sense finançament afectat es va preveure inicialment
l’import de 2.925.394,16€. D’aquesta xifra finalment s’ha utilitzat l’import de de
2.445.698,80€:
Expedient de modificació de crèdit número 4 amb la referència
3-4/2022, regularització d’obligacions degudament adquirides i
sense codi de projecte (en tràmit)
Expedient de modificació de crèdit número 5 amb la referència
3-5/2022, regularització d’obligacions degudament i indegudament
adquirida (expedient en elaboració)
Total

1.697.824,26
747.874,54
2.445.698,80
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3. L’expedient de modificació de crèdit número 4 amb la referència 3-4/2022, que
està sent objecte de tramitació, per un import de 8.625.402,89€ per suplement de
crèdit i crèdits extraordinaris derivades de les diverses peticions que la Secció de
Gestió Pressupostària ha rebut dels Coordinadors/res de diverses Àrees de
l’Ajuntament de Sabadell.
Per tant el romanent de tresoreria per a despeses generals disponible és de
8.096.508,66€ segons el següent quadre:
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
(RGT)
RGT per finançar incorporació de romanents despesa compromesa
sens finançament afectat
Suplement crèdit i crèdit extraordinari OPA’s sense finançament
expedient 3-4/2022 i 3-5/2022
RGT per finançar suplement crèdit i crèdit extraordinari ref. 3-4/2022
ROMANENTS GENERALS DE TRESORERIA NETS

33.551.567,90
14.383.957,55
2.445.698,80
8.625.402,89
8.096.508,66

La utilització del Romanents de Tresoreria per a despeses generals, enguany, no
queda restringida a les limitacions previstes en els articles 12 i 32 de la Llei Orgànica
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per trobar-se les regles fiscals en
suspensió temporal mitjançant acord del Consell de Ministres en sessió de 27 de juliol
de 2021 i apreciada pel Congrés de Diputats en data 13 de setembre del mateix.
2. El compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” (en
endavant OPA’s) recull les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i
serveis rebuts, per als quals no s’ha produït la seva aplicació al pressupost. En data
31 de desembre de 2021 aquest compte, i d’acord amb el que s’especifica a l’informe
d’Intervenció IGAS/11/2022, ascendeix la xifra de 8.288.400,37€. Pel que fa la
regularització de les operacions pendents d’aplicar al pressupost d’enguany de les
OPA’s ha estat necessàri la incorporació de romanents i, en els casos que manquen
de finançament, aprovar un modificació pressupostaria mitjançant suplement el crèdit.
o crèdit extraordinari finançats amb romanents de tresoreria per despeses generals.
Per aquesta raó es proposa en aquest Ple suplementar l’import de 747.874,54€
3. Serveis Econòmics ha rebut un informe de Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, signat electrònicament el dia 10 de març,
on s’informa que l’Ordenança Fiscal 5.2 Preu públic per la prestació del servei de
realització d’obres a la via pública sol·licitades pels particulars estableix un preu
públic per la prestació del servei de realització d'obres a la via pública sol·licitades pels
particulars que podran consistir en obres de construcció, modificació o supressió de
guals, connexió a les xarxes de clavegueram i reparació de rasa defectuosa de ramal
de connexió. En base a això el departament demana que l’ingrés rebut per aquest
concepte, que es comptabilitza a l’aplicació 401/34907 i declarada com ampliable en
l’article 14 de les BEPAS22, adquireixi la naturalesa d’ingrés afectat i per tant es
vinculi a un codi de projecte tipus 3 “Projectes corrent amb finançament afectat”. Amb
l’objectiu que financi els treballs executats en actuacions a la via pública com a
conseqüència de les sol·licituds presentades per particulars d’acord amb el previst a
l’Ordenança fiscal 5.2 sobre construcció, modificació o supressió de guals, connexió a
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les xarxes de clavegueram i reparació de ramal de connexió, tramitats contra
l’aplicació de despesa 401/1535/21000.
4. Serveis Econòmics ha rebut de la Unitat de Desenvolupament Econòmic, mitjançant
informe signat electrònicament amb data 9 de març, la necessitat de modificar el nom
del projecte d’inversions 2018/2/AJSBD/36 “Actuacions Escola Restauració Vapor
Llonch” pel nom “Actuacions Escola de Formació Ocupacional i Restauració Vapor
Llonch”. La justificació d’aquesta modificació en la definició del projecte es basa en
ampliar l’abast de l’objecte d’inversions de forma general en l’Escola de Formació
Ocupacional i no només en l’escola de restauració Vapor Llonch.
5. Amb data 22 de desembre de 2021, es va aprovar el pressupost per l’exercici 2022 de
l’Ajuntament de Sabadell i que va entrar en vigor l’1 de gener d’enguany, amb les
seves corresponents bases d’execució i altres documents que formen part de
l’expedient necessari per la seva elaboració i aprovació. Posterior a l’entrada en vigor
del pressupost la Intervenció General de l’Ajuntament de Sabadell ha demanat a
Serveis Econòmics la modificació de determinats articles per optimitzar la gestió del
Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2022.
6. Es necessària la modificació de l’article 7. Nivells de vinculació jurídica., ja que no es
van definir correctament les vinculacions jurídiques de les subvencions nominatives
especificats a l’article 7.3.b) .
7. Per una altra banda s’ha creat dos subconceptes nous: el 6090001 Altres Inversió
nova en infraestructura i béns ús general – IVA deduïble i el 6190001 i Altres Inversió
de reposició en infraestructura i béns ús general – IVA deduïble, per tal de identificar
correctament i controlar les aplicacions econòmiques que impliquin un IVA deduïble.
A l’article 7.3 punt b) de les BEPAS22 defineix les excepcions de les vinculacions
jurídiques i pel que fa les despeses de capítol 6 es detallen els subconceptes que no
és tindran en compte la classificació orgànica als efectes de la vinculació jurídica. Per
tal que aquests nous subconceptes creats formin part d’aquest grup es necessari
afegir-los en la relació:
6090001 Altres Inv. nova en infraest i béns ús general – IVA deduïble
6190001 Altres Inv. de reposició en infraest. i béns ús general – IVA
deduïble.
8. És necessària la modificació de l’ article 34.”Acumulació de fases d'execució del
Pressupost” per millorar i agilitzar la gestió de tramitació de les despeses. La
Intervenció General suggereix afegir en l’apartat 2 de l’article 34 de les BePAS22, que
defineix els supòsits que es poden acumular en un sol acte la disposició-obligació, les
següents tipologies :
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n) Factures corresponents a contractes d’emergència, quan s’hagi fet ús de la
possibilitat regulada en l’art. 120 de la LCSP d’aprovar-se l’actuació sense el
crèdit.
o) Factures corresponents a la realització de prestacions regulades per aranzels
com les prestacions pròpies dels registradors de la propietat.
p) Indemnitzacions per raó del servei, sempre que no sigui possible formalitzar un
procediment de contractació.
q) Preus públics
r) Multes i sancions
s) Regularització d’OPAS d’acord amb l’establert a l’article 8.2 d’aquestes bases.
9.

El cap de Serveis Econòmics ha emès informe signat electrònicament amb data 15 de
març de 2022.

10. Aquest acte està subjecte al règim de control financer permanent amb caràcter previ,
donat que l’article 4.b.2 del Reial decret 128/2018, de 6 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, determina la necessitat de l’informe de l’interventor.
Fonaments de Dret
-

Articles 169 a 171 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 (TRLRHL).

-

Article 177 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 (TRLRHL).

-

El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del
Títol VI de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos.

-

Les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell (BePAS) 2022

-

L’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel que s’aprova la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat Local.

D’aquesta regulació es poden extreure les següents consideracions jurídiques
1.- El RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, a l’article 177 estableix que els crèdits extraordinaris i suplements es poden
finançar amb càrrec a el romanent líquid de tresoreria
“1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a
l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o sigui
insuficient o no ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de
suplement de crèdit, en el segon.
2. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se
sotmetrà a l'aprovació de Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos. Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre
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informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què fa referència l'article
169 d'aquesta Llei.(...)
4. L'expedient ha d'especificar la concreta partida pressupostària a incrementar i el
mitjà o recurs que ha de finançar l'augment que es proposa.
Aquest augment es finançarà amb càrrec a el romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent, i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides del
pressupost vigent no compromesos, les dotacions dels quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del servei respectiu.
(...)
6. Els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l'habilitació o suplement
de crèdits en casos de calamitats públiques o de naturalesa anàloga d'excepcional
interès general, seran immediatament executius, sense perjudici de les
reclamacions que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se
dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no
notificar-se la seva resolució al recurrent dins d'aquest termini.”
2.- El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos, també als articles 36 i 37 desenvolupa de forma més detallada
la regulació de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris:
L’article 36 de l’esmentat Reial Decret disposa en el seu apartat primer:
“1. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es podran finançar
indistintament amb algun o alguns dels següents recursos:
a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb el que
s'estableix en els articles 101 a 104.
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos
en algun concepte del Pressupost corrent.
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost
vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.”
L’article 37 regula:
“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
seran incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels
òrgans competents dels Organismes autònoms dependents d'aquesta, en les
unitats que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels
corresponents programes.
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2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de
la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides
pressupostàries a les quals afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la,
havent d'acreditar-se:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-lo a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a
aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del
saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de suplement de
crèdit.
Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificar-se en el nivell en
què aquest establerta la vinculació jurídica (...)”
3.- A l’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment la modificació
pressupostaria, s’ha d’exposar al públic, previ anunci en el butlletí oficial de la província,
per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions
davant el Ple. La modificació pressupostària es considerarà definitivament aprovat si
durant el mencionat termini no es presenten reclamacions ; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
4.- El Reial Decret 500/1990 a l’article 9 i estableix que les bases d'execució contindran
l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i
circumstàncies de la pròpia Entitat i dels seus Organismes autònoms, així com aquelles
altres necessàries per a la seva encertada gestió, establint quantes prevencions es
considerin oportunes o convenients per a la millor realització de les despeses i recaptació
dels recursos. Entre altres matèries, i d’acord amb el que s’estableix en la normativa, les
Entitats locals regularan en les bases d'execució del Pressupost:
“a) Nivells de vinculació jurídica dels crèdits.
b) Relació expressa i taxativa dels crèdits que es declarin ampliables, amb detall
dels recursos afectats.
c) Regulació de les transferències de crèdits, establint, en cada cas, l'òrgan
competent per a autoritzar-les.
d) Tramitació dels expedients d'ampliació i generació de crèdits, així com
d'incorporació de romanents de crèdits.
e) Normes que regulin el procediment d'execució del Pressupost.
f) Desconcentracions o delegacions en matèria d'autorització i disposició de
despeses, així com de reconeixement i liquidació d'obligacions.
g) Documents i requisits que, d'acord amb la mena de despeses, justifiquin el
reconeixement de l'obligació.
h) Forma en què els perceptors de subvencions hagin d'acreditar el trobar-se al
corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Entitat i justificar l'aplicació de fons
rebuts.
i) Suposats en els quals puguin acumular-se diverses fases d'execució del
Pressupost de despeses en un sol acte administratiu.
j) Normes que regulin l'expedició d'ordres de pagament a justificar i bestretes de
caixa fixa.
k) Regulació dels compromisos de despeses pluriennals.”
5.- A l’article 10 punt 2 del mateix Reial Decret 500/1990 estableix que només podran
afectar-se a fins determinats aquells recursos que, per la seva naturalesa o condicions
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específiques, tinguin una relació objectiva i directa amb la despesa a finançar, excepte en
els supòsits expressament establerts en les Lleis. I a l’article 39 estableix que l’ampliació
de crèdit és la modificació a l'alça del Pressupost de despeses que es concreta en
l'augment de crèdit pressupostari en alguna de les partides ampliables relacionades
expressa i taxativament en les Bases d'Execució del Pressupost, previ compliment dels
requisits exigits en aquest article i en funció de l'efectivitat de recursos afectats no
procedents d'operacions de crèdit. A més únicament poden declarar-se ampliables
aquelles partides pressupostàries que corresponguin a despeses finançades amb
recursos expressament afectats.
6.- El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos, també als articles 18 i 23 desenvolupa de forma més detallada
la regulació d’elaboració i aprovació del pressupost.
7.- La Disposició final única de les BEPAS per l’exercici 2022 estableix que si durant la
vigència d’aquestes bases es fa necessària la seva modificació, s’haurà de tramitar el
mateix procediment que per l’aprovació del Pressupost.
8.- D’acord amb el que s’estableix en les Regles 25 i següents de la Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local (ICAL), però també respecte de les Regles 21 i següents referit als
Projectes de despesa d’aquesta mateix ICAL, una despesa amb finançament afectat és
qualsevol projecte de despesa que es financi, en tot o en part, amb recursos concrets que
en cas de no realitzar-se la despesa no podrien percebre's o si s'haguessin percebut
haurien de reintegrar-se als agents que els van aportar i per tant es necessari identificar
tant l’ingrés com la despesa amb un codi de projecte.
Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment el cinquè expedient de modificació de crèdit Pressupost
General de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2022 per suplement de crèdit i crèdits
extraordinaris finançats amb RTDG per un import total de 747.874,54€
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Alta ingrés
Aplicació
505/87000

Descripció
Difusió d'activitats Aplicació romanents de tresorera per despeses generals

Modificació
747.874,54

Alta despesa

Partida
Descripció
101/9122/2260200 Difusió d'activitats

Projecte

Nom del
projecte

RF Modificació
456,40
5
588,00
5

101/9122/23120

Del personal no directiu

101/9221/20302

Lloguers de maquinària,
instal·lacions Departaments

5

101/9221/22601

Atencions protocol·làries i
representatives

5

200/4320/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

2021/3/AJSBD/28

Promoció turística taxa turística

200/9220/2260200 Difusió d'activitats

5
5

560,00
1.319,36
9.292,80
1.295,70

200/9220/23122

Locomoció personal no directiu
departaments

5

200/9252/22699

Altres despeses diverses

5

30,00

200/9252/22706

Estudis i treballs tècnics

5

459,80

204/9202/22603

Publicació en Diaris Oficials

5

629,20

207/9251/22199

Altres subministraments

5

207/9251/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

209/3321/22101

Aigua

209/3322/46702

A Consorcis departaments

209/3330/22101

Aigua

209/3340/46702

A Consorcis departaments

209/3360/22101

Aigua

209/3380/22609

Activitats culturals i esportives

210/3420/22101

Aigua

211/2312/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

211/2314/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

5

215/3200/22000

Material d’oficina no inventariable

5

14,40

215/3200/22699

Altres despeses diverses

5

248,36

215/3230/21203

Conservació i reparacions edificis
Departaments

5

215/3230/22101

Aigua

5

2.141,39

215/3231/22101

Aigua

5

341,88

215/3240/22000

Material d’oficina no inventariable

5

43,82

215/3240/22699

Altres despeses diverses

5

527,39

215/3241/22000

Material d’oficina no inventariable

5

29,37

5

211,00

80,73
1.548,80
70,29

5
2020/3/AJSBD/103 Activitats Arxiu
Històric 2021

5

2.758,32
68,12

5
2020/3/AJSBD/100 Activitats Difusió
artística dels teatres
2021

5

3.700,00
47,47

5
2020/3/AJSBD/99

Activitats de Festes i
Cultura popular 2021

5
5

2020/3/AJSBD/70

Serveis d’Intervenció
Socioeducativa (any
2020-2021)

5

7.746,42
1.937,12
16.400,00
968,00

25.984,91

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

8/13

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per Vicepresidenta primera Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu (Montserrat González Ruiz) a les 14:55 del dia 22/03/2022i perSECRETARI GENERAL (David Cabezuelo Valencia) a les
09:39 del dia 23/03/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 3H3U1K3O0D31326U0KCP pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

²3H3U1K3O0D31326U0KCPß»

CODI DE
VERIFICACIÓ

3H3U 1K3O 0D31 326U 0KCP

EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

215/3241/22699

OTG/2022/13

DOCUMENT NÚM.

OTG16I007Y

DATA

22-03-2022

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
Oficina tècnico-jurídica Desenvolupament Econòmic Impuls Administratiu
22/03/2022 - Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls
Administratiu

Altres despeses diverses

5

750,30

300/9220/2260200 Difusió d'activitats

5

484,00

300/9220/2260202 Publicacions

5

312,18

307/3114/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

5

405,35

308/3370/22101

Aigua

5

147,61

308/3370/22199

Altres subministraments

5

224,14

308/9240/22699

Altres despeses diverses

5

499,05

308/9241/22101

Aigua

5

587,37

308/9241/22699

Altres despeses diverses

5

4,59

400/9220/22601

Atencions protocol·làries i
representatives

5

192,00

400/9220/2260200 Difusió d'activitats

5

1,00

400/9220/22699

Altres despeses diverses

5

9,48

401/1535/21000

Manteniment d'infrastructura i béns 2019/3/AJSBD/90
naturals

Guals i connexions
de xarxa de
clavegueram segons
Ordenança 5.2
(2020-2021)

34.558,93
5

401/1710/22101

Aigua

401/1710/61900

Altres inv.de rep. en infrast.i béns
destin. d’ús general

401/9207/22111

Subministraments recanvis maq.,
utillatge i elements transp.

5

401/9220/22699

Altres despeses diverses

5

136,02

401/9331/22101

Aigua

5

697,66

401/9331/22500

Tributs estatals

5

1.457,33

401/9332/22199

Altres subministraments

5

8.193,60

403/1621/20000

Lloguer terrenys i béns naturals

5

7.363,28

403/1621/22101

Aigua

5

79,17

403/1623/2270000 Neteja

5

542.050,42

406/1300/21900

Altre immobilitzat material

5

452,54

406/1300/22604

Jurídics, contenciosos

5

258,15

406/1300/22699

Altres despeses diverses

5

12.372,00

406/1320/22113

Manutenció d'animals

5

3,43

407/1512/22699

Altres despeses diverses

5

1.794,41

411/1601/22799

Altres treballs realitzats per altres
empreses i prof.

5

411/1700/46700

A Consorcis

5

5
2018/2/IFS/15

Projecte integral jocs
infantils

5

7.605,96
15.800,22
4.145,54

455,90
2.598,00
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411/1700/48300

Subvencions i aportacions
institucionals

1.160,00

5

500/9220/2260200 Difusió d'activitats

5

267,60

500/9220/2260202 Publicacions

5

409,45

502/9260/20600

Lloguer d'equips per a processos
d'informació

5

507/9208/22607

Oposicions i proves selectives

5
Total

22.656,81
242,00
747.874,54

Segon.- Declarar finançament afectat els ingressos derivats de l’ordenança fiscal 5.2
Preu públic per la prestació del servei de realització d’obres a la via pública
sol·licitades pels particulars que es comptabilitza a l’aplicació d’ingrés 401/34907 i
afectarà l’aplicació de despesa 401/1535/21000 i modificar el detall del quadre especificat
a l’article 14.2 “Ampliacions de crèdits” de les Bases d’execució del Pressupost General
de l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2022
Aplicació pressupostària d'ingrés
22.830,00 507

83000

106.930,00 507

83100

120.000,00 401

34907

Aplicació pressupostària de despesa
Reintegre préstecs fora sector públic c/t

Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t
Ingressos per execució d'obres per compte de
2022/3/ajsbd/63 particulars

507

2210

83000

Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini

22.830,00

507

2210

83100

Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini

106.930,00

401

1535

21000

Manteniment d'infrastructura i béns naturals

120.000,00

Tercer.- Aprovar el canvi de nom del projecte d’inversions 2018/2/AJSBD/36 “Actuacions
Escola Restauració Vapor Llonch”” pel d’ “Actuacions Escola de Formació Ocupacional i
Restauració Vapor Llonch”.
Quart.- Aprovar la modificació de l’article 7 “Nivells de vinculació jurídica” de les Bases
d’Execució del Pressupost per l’exercici 2022 (BePAS22) on s’afegeix dos subconceptes
en l’apartat capítol 6 del punt 3.b) d’excepcions de l’article 7è :
On diu:
b) Excepcions:
Capítol 6. No és tindran en compte la classificació orgànica als efectes de la
vinculació jurídica en els següents subconceptes econòmics:
60900 Altres Inv. nova en infraest. i béns ús general
60903 Altres Inv. nova en infraest. i béns ús general Urbanisme
61900 Altres inv. de reposició en infraest. i béns ús general
61903 Altres inv. de reposició en infraest. i béns ús general Urbanisme
62200 Inversió nova en edificis i altres construccions
62203 Inversió nova en edificis i altres construccions Urbanisme
62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge
62301 Inversió nova en maquinària, instal·lacions per adaptació Prevenció
62303 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge Urbanisme
62500 Mobiliari
62501 Equips oficina
62503 Mobiliari Urbanisme
62504 Mobiliari Serveis Generals
62600 Equips per a processos d’Informació
62900 Altres inv.noves assoc, funció. Serveis
62903 Altres inv.noves assoc, funció. Servei Urbanisme
63200 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Espai Públic
63201 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Prevenció
63203 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Urbanisme
63300 Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge
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63303 Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge Urbanisme
64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial
64100 Despeses en aplicacions informàtiques
Ha de dir :
b) Excepcions:
Capítol 6. No és tindran en compte la classificació orgànica als efectes de la
vinculació jurídica en els següents subconceptes econòmics:
60900 Altres Inv. nova en infraest. i béns ús general
6090001 Altres Inv. nova en infraest i béns ús general – IVA deduïble
60903 Altres Inv. nova en infraest. i béns ús general Urbanisme
61900 Altres inv. de reposició en infraest. i béns ús general
6190001 Altres Inv. de reposició en infraest. i béns ús general – IVA deduïble.
61903 Altres inv. de reposició en infraest. i béns ús general Urbanisme
62200 Inversió nova en edificis i altres construccions
62203 Inversió nova en edificis i altres construccions Urbanisme
62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge
62301 Inversió nova en maquinària, instal·lacions per adaptació Prevenció
62303 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge Urbanisme
62500 Mobiliari
62501 Equips oficina
62503 Mobiliari Urbanisme
62504 Mobiliari Serveis Generals
62600 Equips per a processos d’Informació
62900 Altres inv. noves assoc, funció. Serveis
62903 Altres inv. noves assoc, funció. Servei Urbanisme
63200 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Espai Públic
63201 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Prevenció
63203 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Urbanisme
63300 Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge
63303 Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge Urbanisme
64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial
64100 Despeses en aplicacions informàtiques
Cinquè.- Aprovar la modificació de l’article 7 “Nivells de vinculació jurídica” de les Bases
d’Execució del Pressupost per l’exercici 2022 (BePAS22) per definir correctament les
vinculacions jurídiques de les subvencions nominatives especificats a l’article 7.3.b):

On diu:
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Subvencions nominatives

Ha de dir :


Subvencions nominatives: vinculació jurídica a nivell d’aplicació pressupostaria

Sisè.- Aprovar la modificació de l’article 34 “Acumulació de fases d'execució del
Pressupost” de les Bases d’Execució del Pressupost per l’exercici 2022 (BePAS):
On diu:
2. Autorització/Disposició/Obligació
Es podran acumular en un sol acte les despeses que a continuació es detallen:
a. Indemnitzacions
b. Despeses financeres.
c. Interessos de demora i recàrrecs de constrenyiment.
d. Responsabilitat Patrimonial de l’Administració.
e. Quotes per la pertinença a associacions, fundacions i altres entitats
f. Prestacions econòmiques de caràcter social
g. Reconeixement extrajudicial de crèdit.
h. Quotes de la Seguretat Social
i. Tributs estatals, autonòmics i locals.
j. Despeses de contractes menors tramitats de conformitat amb l’article
35.2.1 de les presents bases d’execució del pressupost
k. Revocació parcial de contractes menors únicament pel que es refereix a
la imputació pressupostària de la despesa
l. Cost del servei de l’ORGT.
m. La incorporació a comptabilitat dels assentaments produïts i gestionats
en un sistema extern.
Ha de dir:
2. Autorització/Disposició/Obligació
Es podran acumular en un sol acte les despeses que a continuació es detallen:
a. Indemnitzacions
b. Despeses financeres.
c. Interessos de demora i recàrrecs de constrenyiment.
d. Responsabilitat Patrimonial de l’Administració.
e. Quotes per la pertinença a associacions, fundacions i altres entitats
f. Prestacions econòmiques de caràcter social
g. Reconeixement extrajudicial de crèdit.
h. Quotes de la Seguretat Social
i. Tributs estatals, autonòmics i locals.
j. Despeses de contractes menors tramitats de conformitat amb l’article
35.2.1 de les presents bases d’execució del pressupost
k. Revocació parcial de contractes menors únicament pel que es refereix a la
imputació pressupostària de la despesa
l. Cost del servei de l’ORGT.
m. La incorporació a comptabilitat dels assentaments produïts i gestionats en
un sistema extern
n. Factures corresponents a contractes d’emergència, quan s’hagi fet ús de la
possibilitat regulada en l’art. 120 de la LCSP d’aprovar-se l’actuació sense
el crèdit
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o. Factures corresponents a la realització de prestacions regulades per
aranzels com les prestacions pròpies dels registradors de la propietat
p. Indemnitzacions per raó del servei, sempre que no sigui possible formalitzar
un procediment de contractació
q. Preus públics
r. Multes i sancions
s. Regularització d’OPAS d’acord amb l’establert a l’article 8.2 d’aquestes
bases.
Setè.- Exposar al públic aquests acords mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la
Província, durant un període de 15 dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions oportunes, d’acord amb que estableix en l’art. 169
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals. En el cas que no es presentin reclamacions
s’entendrà aprovat de forma definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord.
No obstant, això el Ple municipal resoldrà allò que sigui més adient per als interessos
municipals.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
FIR$VICEP
González Ruiz, Montserrat
Vicepresidenta primera Comissió Informativa de l'Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
22/03/2022 14:55

FIR$SEGE_0
Cabezuelo Valencia, David
SECRETARI GENERAL
23/03/2022 09:39
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
SERVEIS ECONÒMICS

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Sabadell, en sessió del dia 5 d’abril d’enguany, ha aprovat
inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 5 del Pressupost General de
l’Ajuntament de Sabadell per l’exercici 2022.
S’exposa l’expedient per un termini de quinze dies hàbils, durant el qual qualsevol
persona interessada podrà presentar davant de la corporació municipal les
reclamacions que estimi convenients, segons el que preveuen els articles 169, 170 i
177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
Les persones interessades podran examinar l’expedient a la seu electrònica de
l’Ajuntament a l’apartat de modificacions de pressupost a l’adreça:
https://web.sabadell.cat/economia-i-finances/pressupost-municipal/pressupost-generalde-2021/modificacions-pressupost-2022
També es podrà examinar els expedients presencialment sol·licitant cita prèvia trucant
al telèfon 937453134 o enviant un correu electrònic economia@ajsabadell.cat.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, els acords d’aprovació inicial seran
elevats a definitius, sense necessitat d’adoptar nous acords.
Sabadell, a data signatura electrònica

Montserrat González Ruiz
Tinenta de l’Àrea de desenvolupament econòmic i
Impuls administratiu

