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INFORME D'INTERVENCIÓ 
 

Núm.: 41/2017 
Referència: 2222/10/2017 
Assumpte:  Modificació de pressupost, modalitat crèdits extraordinaris i suplements 

de crèdit amb incorporació de romanent per despeses generals  
Data: 05/07/2017 
 
 
Noël-Herman Casals Ramón, Interventor accidental segons Decret d’Alcaldia 
651/2016, de 15 de desembre, i Resolució de 15 de febrer de 2017 de la Generalitat 
de Catalunya, Direcció General d’Administració Local, en compliment de l'article 4 del 
R.D. 1174/1987 de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
de l'Administració Local, emeto informe de conformitat amb els següents 
 

 
ANTECEDENTS 

 
 
Es presenta per a la seva aprovació una modificació del pressupost municipal 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per atendre despeses per a les 
quals no hi ha suficient consignació en el pressupost vigent i no es poden demorar fins 
l’exercici següent, d’acord amb la urgència justificada en els informes dels serveis 
gestors. S’efectua proposta per la Regidoria d’Hisenda per realitzar els crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit d’acord amb els informes i les propostes 
realitzades per les regidories de patrimoni, d’espai públic, urbanisme, comunicació i 
TIC i esports. 
 
Es proposa com a finançament la incorporació de romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals, capítol 8 d’ingressos. 
 
En relació a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’emet informe número 42/2017 en 
relació a l’estudi de l‘assoliment del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària del pressupost en compliment d’allò previst en el reglament de la llei 
d’estabilitat pressupostària (R.D. 1463/2007 de 2 de novembre), incloent també l’estudi 
en relació al deute.    
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la LHL.  

 Bases d’Execució del Pressupost vigents (BEP). 

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

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF). 

 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 (Reg.LGEP). 
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El detall de la modificació plantejada, modalitat de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit, és el que figura a continuació: 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS   

Eco. Descripció Import 

87000 
APLICACIÓ PER FINANÇAMENT DESPESES 
GENERALS 

154.717,39 

  TOTAL 154.717,39 

 
 

Org. Pro. Eco. Descripció Import

45 161 61905 INVERSIONS ORDINARIES XARXA AIGUA 21.953,47 €

45 165 62321 INVERSIONS ENLLUMENAT 3.472,47 €

62 336 45390
ALTRES SUB A SOC MERC,ENTID PÚB. 

EMPR I ALTRES O.P.DEP DE CA
3.500,00 €

TOTAL 28.925,94 €

Org. Pro. Eco. Descripció Import

13 491 62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 5.989,50 €

30 151 60021 ADQUISICIO TERRENYS I EXPROPIACIONS 79.801,95 €

80 342 62510 MOBILIARI I ELEMENTS ESPORTIUS 40.000,00 €

TOTAL 125.791,45 €

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

 
 
 
La normativa vigent, i en concret les Bases d’Execució del Pressupost (BEP en 
endavant) núm. 9 i següents, permeten  realitzar la modificació del pressupost 
proposada, essent l’òrgan competent per a la seva aprovació el plenari municipal per 
tractar-se de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, i en conseqüència caldrà 
tramitar-la d’acord amb el que disposen els articles 177 del TRLHL i 34 ss del RD 
500/90, essent el finançament previst el romanent líquid de tresoreria.  
 
Així, l’article 177 del TRLHL preveu: 
 
“Article 177. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.  
1. Quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins a l’exercici 
següent, i al pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o el consignat sigui 
insuficient o no ampliable, el president de la corporació ha d’ordenar 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, sobre el qual la Intervenció hi ha d’emetre prèviament informe, s’ha de 
sotmetre a l’aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i 
requisits que els pressupostos. També hi són aplicables les normes sobre informació, 
reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.  

 
3. Si es produeix la inexistència o insuficiència de crèdit en el pressupost d’un 
organisme autònom, l’expedient de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit pro-
posat inicialment per l’òrgan competent de l’organisme autònom a què aquell 
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correspongui s’ha de trametre a l’entitat local perquè el tramiti de conformitat amb el 
que disposa l’apartat anterior.  
 
4. L’expedient ha d’especificar la partida pressupostària concreta que s’ha 
d’incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l’augment que es proposa.  

 
Aquest augment es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, amb ingressos 
nous o ingressos més grans 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 de les quals es considerin 
reductibles sense pertorbació del servei respectiu. A l’expedient s’ha d’acreditar que 
els ingressos que preveu el pressupost s’estiguin efectuant amb normalitat, llevat que 
tinguin caràcter finalista.” 
 

D’acord amb les dades que figuren a la liquidació de 2016, es desprenen els següents 
indicadors: 

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 3.746.195,30 euros 
b) Estabilitat: capacitat de finançament de 1.139.568,29 euros 
c) Rati de deute viu: 26,10% 

 
El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques en data 31 de març de 2017 té un valor de 27,52 dies.  
 
L’entitat està subjecte a l’aplicació de l’article 32 de la LOEPSF, per l’import del 
superàvit de la liquidació, és a dir, la capacitat de finançament i per tant l’import del 
Romanent de Tresoreria per a despesa general que excedeix del superàvit és un 
import de lliure disponibilitat, essent aquest import molt superior a l’utilitzat en la 
present modificació.    
 

L’aprovació de l’expedient es realitzarà amb subjecció als mateixos tràmits i requisits 
que els pressupostos, per tant haurà d’exposar-se l’acord durant 15 dies hàbils i 
l’entrada en vigor s’esdevindrà un cop publicat l’edicte de l’aprovació definitiva. 
 

CONCLUSIÓ 
 
S’informa favorablement la modificació de pressupost expedient 2222/10/2017, 
modalitat de crèdit extraordinària i suplement de crèdit per un import de 154.717,39 € 
finançada per mitjà romanent líquid de tresoreria.  
 
El Interventor municipal accidental 
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