HISENDA
Gestió Econòmica Pressupostària

INFORME DE LA INTERVENCIÓ DE FONS
Vist l'expedient de modificació de crèdits per a l'exercici 2022, i d'acord amb allò que s'estableix
a l'article 4.1r.B) 3º del Reial Decret 128/2018, de 16 de març i l'article 168, en relació a l'article
177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, s'emet per aquesta Intervenció de Fons l'informe preceptiu següent:
La legislació aplicable ve recollida fonamentalment, en primer lloc per la Llei 7/1985, de bases
de règim local, articles 177 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes, entre d'altres, així com les Bases d'Execució del
Pressupost, establint que si s'ha d'efectuar una despesa que no pogués demorar-se fins a
l'exercici següent i no hi hagués consignació pressupostària o fos insuficient la consignada, el
President ordenarà la incoació d'un crèdit extraordinari o suplement de crèdit, que es sotmetrà
previ informe d'Intervenció a l'aprovació del Ple de la Corporació amb subjecció als mateixos
tràmits i requisits que per als pressupostos.
De conformitat amb l’article 177.4 del Reial Decret 2/2004, els crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits es podran finançar amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses, les dotacions
de les quals s’estimen reduïbles sense pertorbació dels respectius serveis.
La competència per a l’aprovació de la proposta de modificació correspon al Ple de la
Corporació amb els mateixos tràmits i requisits que els pressupostos, sent executius dins del
mateix exercici en que s’autoritza.
A l'expedient es proposa una modificació de crèdits al pressupost de l’Ajuntament de Reus per
un import de 651.861,53€.
Pel que fa a l’anàlisi de l’estabilitat pressupostària, cal dir que els acords del Congrés dels
Diputats de 20 d’octubre de 2020 i del 13 de setembre de 2021 han deixat en suspensió les
regles fiscals, i entre elles els objectius de dèficit per als exercicis 2020, 2021 i 2022, i en
conseqüència també les mesures de sanejament en cas d’incompliment dels citats objectius.
Per tot, s'emet el present informe que sotmeto amb les seves consideracions al Ple de
l'Ajuntament per a que adopti l'acord que estimi més oportú.
Reus, a la data de la signatura electrònica d’aquest document.
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