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AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

INFORME D’INTERVENCIÓ
Modificació de crèdit 3/2021: Generació de crèdit per ingressos
ANTECEDENTS
En virtut de l’existència d’uns increments en els ingressos procedents de l’ICIO, les llicències
urbanístiques i els endarreriments de la subvenció de la llar d’infants es procedeix a la
Generació de Crèdit a l’estat de despeses del pressupost.
FONAMENTS JURÍDICS

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://macanetdecabrenys.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1. De conformitat amb l’article 43 del Reial Decret 500/1990, podran generar crèdit en
l’estat de despeses del Pressupost de la corporació els ingressos de naturalesa no
tributària derivats de les següents aportacions:
a) d’aportacions o compromisos ferms d’aportació, de persones físiques o jurídiques;
b) l’alienació de béns de l’Entitat Local o dels seus Organismes Autònoms;
c) la prestació de serveis;
d) el reembossament de préstecs;
e) i, els reintegraments de pagaments indeguts .
2.

A tal efecte, tal i com cita l’article 44 del Reial decret 500/1990, per procedir a la
generació de crèdit, serà requisit indispensable:
a) En els supòsits establerts en els apartats a) i b) de l’article anterior, el
reconeixement3del dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació.
b) En els supòsits establerts en els apartats c) i d), el reconeixement del dret; si bé la
disponibilitat dels citats crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels
drets.
c) En els supòsits de reintegraments de pressupost corrent, l’efectivitat del
cobrament del reintegra.

EN CONSEQÜÈNCIA
Procedeix informar favorablement la referida generació de crèdit, amb càrrec a la prevista
aportació de fons que s’imputa al concepte d’ingressos.
Joan Cano i Yáñez
Secretari Interventor
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DOCUMENT

ÒRGAN

EXPEDIENT

DEC

AJUNTAMENT

X2021000271

Codi Segur de Verificació:
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14362665
Data d'impressió: 29/10/2021 18:24:28
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES

1.- MERCÈ BOSCH ROMANS (SIG) (Alcaldessa), 26/10/2021 14:28
2.- Ajuntament de Maçanet de Cabrenys. 2021DECR000145 26/10/2021

Núm. de Decret i Data:
2021DECR000145 26/10/2021

Ìa66b84a7-756a-4055-a443-6ba515

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Títol: Aprovació de la modificació de crèdit 3/2021 per generació d’uns increments en
els ingressos procedents de l’ICIO, les llicències urbanístiques i els endarreriments de
la subvenció de la llar d’infants; es procedeix a la Generació de Crèdit a l’estat de
despeses del pressupost.
Relació de fets
En virtut de l’existència d’uns increments en els ingressos procedents de l’ICIO, les
llicències urbanístiques i els endarreriments de la subvenció de la llar d’infants es
procedeix a la Generació de Crèdit a l’estat de despeses del pressupost.
La despesa està directament relacionada amb el pagament de les despeses derivades
del manteniment de camins públics, retribucions de personal i estudis i treballs tècnics.
Fonaments de dret
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Atès el que estableix l’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el Text
Refós de la Llei d’hisendes locals, i els articles 43 i 44 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/88
Reguladora d’hisendes Locals, derogada pel vigent Text refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals, en matèria pressupostària.
La Base 11 de les d’execució del Pressupost de la corporació, preveu que l’Alcaldia,
mitjançant decret, podrà generar crèdit en l’estat de despeses del pressupost.
I vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons.
Resolc
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació crèdits 3/2021, de conformitat amb el
detall que a continuació s’indica:
DESPESES
Aplicació
Org.
Prog.
01
454

Denominació
Eco.
21000

Import

REPARACIO INFRAESTRUCTURES I BÉNS
NATURALS CAMINS I PISTES

8.000,00€

01

920

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS- CONTRACTES
CONSULTORIA

14.870,71

01

920

22601

ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I
REPRESENTATIVES

4.000,00€

TOTAL
INGRESSOS
Aplicació

Descripció

28.870,71 €
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29000
32100
45030

ICIO
TAXA LLICENCIES URBANÍSTIQUES
SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS
TOTAL

Mercè Bosch Romans
Alcaldessa
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

18.044,11€
5.576,60
5.250,00
28.870,71€

