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Juan Marquina Fuentes, secretario xeral da Deputación Provincial de Ourense, 

CERTIFICO: 

Que o Pleno da Deputación Provincial, en sesión ordinaria realizada o 29 de outubro 

de 2021, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Aprobar inicialmente o expediente n.º 10/2021 de transferencias de crédito entre distintas 

áreas de gasto do exercicio 2021, co seguinte detalle:

Aplicacións que ceden crédito Aplicación que recibe crédito

Aplicación Denominación Importe € Aplicación Denominación Importe €

16111/64000 Servizo de Augas e 

MA. Gastos en inv. 

de carácter 

inmaterial

19.900,00

16911/62300 Red. Prov. De 

recollida de a. 

Maquin.inst e 

ferramentas

13.000,00

33418/62500 CC Marcos Valc. 

Mobiliario 

pertenzas
10.000,00

01111/35900 Outras entidades 

financeiras. Outros 

gastos

117.500,00

33711/63200 Pazo Vilamarín. 

Edif. e outras 

construcións
9.900,00

45012/62400 Coop. Provincial. 

Elementos de 

transporte
30.000,00

Referencia: 2021/14576Y

Procedemento:: Expedientes de aprobación y modificación de los presupuestos generales de la DPO
NEGOCIADO DE SECRETARÍA XERAL (493)
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45311/62300 Vías e obras prov. 

Maquin. Instalación 

e ferramentas
9.900,00

92016/62300 Imprenta prov. 

Maquin. instal. e 

ferramentas
17.900,00

92016/62600 Imprenta prov. 

Equipos para 

procesos de 

información

6.900,00

Total créditos 

cedidos

117.500,00 Total crédito 

recibido

117.500,00

As aplicacións orzamentarias afectadas atópanse nos supostos aos que se refiren os artigos 

180 do TRLRFL, de 5 de marzo e 41 do RD 500/90, de 20 de abril:

- “Non afectarán aos créditos ampliables nin aos extraordinarios concedidos durante o 

exercicio.

- Non poderán minorarse os créditos que fosen incrementados con suplementos ou 

transferencias, salvo cando afecten a créditos de persoal, nin aos créditos incorporados como 

consecuencia de remanentes non comprometidos procedentes de orzamentos pechados.

- Non incrementarán créditos que, como consecuencia doutras transferencias, fosen obxecto 

de minoración, salvo que afecten a créditos de persoal.

As anteriores limitacións non afectarán ás transferencias de crédito que se refiran a programas 

de imprevistos e funcións non clasificadas nin serán de aplicación cando se trate de 

transferencias motivadas por reorganizacións administrativas aprobadas polo Pleno”.

As transferencias que se propoñen afectan a aplicacións do orzamento de gastos  pertencentes 

á distintas áreas de gasto, polo que conforme coa citada base de execución  número 23 e ao 

artigo 179 do TRLRHL corresponde a súa aprobación ao Pleno da corporación.
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2º .- De acordo co artigo 169, 170 e 171 da Lei reguladora das facendas locais, o expediente 

será exposto ao público, tras o anuncio no Boletín Oficial da Provincia, por 15 días, durante 

os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. 

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se 

presentasen reclamacións.

Para que conste, e ao abeiro do disposto no artigo 206 do Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real 

decreto 2568/1986, de 28 de novembro, expido a presente certificación, co visto e prace da 

Presidencia
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