
 
 
 
MEMÒRIA PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 41/15 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 
DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER NOUS INGRESSOS 
 
Nous ingressos   

     
 

Aplicacions Pressu. Descripció Import total 
Org.   Econ.     

320  45065 
SUBVENCIÓ TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES 
ATURADES NO PERCEPTORES 2015 107.748,72 

       
   Total nous ingressos ……… 107.748,72 
     

Despeses a finançar amb aquests ingressos   
     

  
Aplicacions Pressu.  Descripció Import total 

 Org. Prog. Econ.     
320 2428 1430002 Sous i Salaris 71.400,24 
320 2428 1600002 Quota empresarial seguretat social 26.988,48 
320 2428 2240004 Assegurança accidents 200,00 
320 2428 2080000 Lloguer d’altre immobilitzat material 850,00 
320 2428 2270600 Estudis i treballs tècnics 7.510,00 
320 2428 2269900 Despeses diverses 800,00 

      Total  107.748,72 
 
 
 
Calafell,  6 de novembre de 2015 
 
 
El regidor,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Adrià Ignasi Seras Viola 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1192/2015 
 
 
ANTECEDENTS  
 
Per decret del regidor de Serveis Interns núm. 3790/2015 de data 05 de novembre de 
2015, s’ha instat la incoació de l’expedient núm. 41/2015 de generació de crèdits amb 
nous ingressos, dins del pressupost  de l’Ajuntament de Calafell. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. D’acord amb l’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, poden generar crèdit en els estats de despeses 
dels pressupostos, en la forma que reglamentàriament s’estableixi, els ingressos de 
naturalesa no tributària derivats de les operacions següents: 
 
a) Aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o jurídiques per 
finançar, juntament amb l’entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms, 
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus fins o objectius. 
 
b) Alienacions de béns de l’entitat local o dels seus organismes autònoms. 
 
c) Prestació de serveis. 
 
d) Reembossaments de préstecs. 
 
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la 
reposició del crèdit en la corresponent quantia. 

2. L’article 44 RD 500/1990 disposa que per procedir a la generació de crèdit serà requisit 
indispensable:   
 
a) En els supòsits establerts als apartats a) i b) de l’article anterior, el reconeixement  del 
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; tot i que la 
disponibilitat dels crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels drets. 
 
c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l’efectivitat del cobrament del 
reintegrament. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
3. La proposta de modificació presenta el següent detall a nivell de  capítols pressupostaris 
de despeses: 
 

Capítol 41/15 generació de crèdit    Capítol 41/15 generació de crèdit    

I Impostos directes 26.012.579,88 I Despeses de personal 12.711.772,06 

II Impostos indirectes 288.070,45 II 
Compra de béns corrents i 
serveis 18.391.287,21 

III Taxes i altres ingressos  7.149.448,64 III Despeses financeres 827.747,24 

IV Transferències corrents 6.349.318,55 IV Transferències corrents 1.719.101,78 

V Ingressos patrimonials 392.206,00       

Total ingressos corrents   40.191.623,52 Total despeses corrents   33.650.128,29 

  Quotes urbanització 0,00 V Fons de contingència 0,00 

VI Alienació d'inversions reals 0,00 VI Inversions reals 2.321.778,25 

VII Transferències de capital 395.000,00 VII Transferències de capital 67.000,00 

Total ingressos de capital   395.000,00 Total despeses de capital   2.388.778,25 

Operacions no financeres   40.478,874.80 Operacions no financeres   36.038.906,54 

VIII Actius financers 140.000,00 VIII Actius financers 140.000,00 

IX Passius financers 0,00 IX Passius financers 4.547.716,98 

Total ingressos financeres   140.000,00 Total despeses financeres   4.687.716,98 

Total ingressos   40.726.623,52 Total despeses   40.726.623,52 

 
 
CONCLUSIÓ 
 
1. El pressupost general, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, es presenta 

anivellat i formalment equilibrat. 
2. Una vegada comprovat que no es vulnera l’article 12.5 de la LOEPSF i que es compleix 

amb els preceptes establerts als articles 181 i 165.1 del RDL 2/2004, de 5 de març pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 
43,44 i 45 del RD 500/90, s’informa favorablement sobre l’expedient de modificació 
de crèdit número 41/2015 mitjançant la generació de crèdits finançats amb ingressos 
no tributaris d’import 107.748,72 € per complir els requisits legals exigibles. 

3. De conformitat amb el que disposa l’article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, 
la intervenció elaborarà un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària que s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als documents 
previstos en l’article 177.2 del TRLRHL, referit a les modificacions pressupostàries. 

4. Conforme a les Bases d’Execució del Pressupost definitiu de la Corporació essent 
competent per l’aprovació d’aquest expedient l’alcalde-president.  

 
Calafell, 6 de novembre de 2015 
 
La interventora acctal. 
 
 
 



 
 
 
Mireia Ayats i Escarré 
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