
 

 

 

 

Emili Santos Bach, Secretari - Interventor de l’Ajuntament de Palau-saverdera, en 
compliment d’allò ordenat per l’Alcaldia mitjançant Resolució de data 11 de desembre 
de 2019, i d’allò establert a l’article 214.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
article 4.1.b).2n del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emet 
el següent 

 

INFORME 

 

Primer.- De conformitat amb allò disposat als articles 169.6 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i 21 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, si en iniciar-se 
l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent, es 
considerarà automàticament prorrogat el de l’anterior fins el límit global dels seus 
crèdits inicials, com a màxim. 

De la legislació esmentada i resta de normativa concordant, la pròrroga del pressupost 
està subjecta a les següents condicions: 

a) En cap cas tindran la consideració de prorrogables les modificacions de crèdit. 

b) Tampoc són prorrogables els crèdits destinats a serveis o programes que hagin de 
concloure en l’exercici anterior o estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos 
específics o afectats que, exclusivament, fossin a percebre’s en l’exercici esmentat. 

c) En cas que un cop ajustats a la baixa els crèdits inicials del pressupost anterior en 
funció d’allò disposat als paràgrafs precedents, s’obtingués un marge en relació amb el 
límit global dels crèdits inicials de referència, es podran realitzar ajustaments a l’alça 
en els crèdits del pressupost prorrogat quan concorrin simultàniament les següents 
circumstàncies: 

- Que existeixin compromisos ferms de despeses a realitzar en l’exercici corrent que 
corresponguin a unes majors càrregues financeres anuals generades per operacions 
de crèdit autoritzades en els exercicis anteriors. 

- Que el marge dels crèdits no incorporables, relatiu a la dotació de serveis o 
programes que hagin conclòs en l’exercici immediat anterior, permeti realitzar 
l’ajustament corresponent fins arribar al límit global assenyalat, tot i que només es 
puguin dotar parcialment els majors compromisos vinculats al reemborsament de les 
operacions de crèdit corresponents. 

d) Els ajustaments de crèdit determinats als paràgrafs precedents hauran de ser 
objecte d’imputació a les corresponents partides del pressupost prorrogat mitjançant 
resolució motivada dictada per la presidència de la Corporació, previ informe de la 
Intervenció. 

e) En tant no s’aprovi el pressupost definitiu, el prorrogat podrà ser objecte de 
qualsevol de les modificacions previstes per la Llei. 



 

 

 

 

f) Les modificacions i ajustaments efectuats sobre el pressupost prorrogat s’entendran 
fetes sobre el pressupost definitiu, un cop aprovat, llevat que el Ple disposi en el propi 
acord d’aprovació d’aquest últim que determinades modificacions o ajustaments es 
consideren incloses en els crèdits inicials, cas en el qual hauran d’anul·lar-se els 
mateixos. 

g) Aprovat el pressupost definitiu, hauran d’efectuar-se els ajustaments necessaris per 
donar cobertura, en el seu cas, a les operacions efectuades durant la vigència del 
pressupost prorrogat. 

Segon.- Pròrroga del Pressupost de l’Ajuntament de Palau-saverdera. 

Els crèdits que es proposen prorrogar i els ajustaments que es realitzen són els 
següents: 

Estat Ingressos    

CAPÍTOL PRESSUPOST 2019 AJUSTAMENTS PRESSUPOST 
PRORROGAT 2020 

1 1.034.664,45 0,00 1.034.664,45 

2 40.000,00 0,00 40.000,00 

3 248.632,73 0,00 248.632,73 

4 420.174,20 0,00 420.174,20 

5 6.570,95 0,00 6.570,95 

6 0,00 0,00    0,00 

7 0,00 0,00    0,00 

8 0,00 0,00    0,00 

9 0,00 0,00    0,00 

TOTAL 1.750.042,33    0,00 1.750.042,33 

    

Estat despeses    

CAPÍTOL PRESSUPOST 2019 AJUSTAMENTS PRESSUPOST 
PRORROGAT 2020 

1 447.270,75 0,00 447.270,75 

2 886.399,70 0,00 886.399,70 

3 13.242,42 -212,50 13.029,92 

4 45.861,56 0,00 45.861,56 

5 38.868,04 0,00 38.868,04 

6 175.048,25 -175.048,25    0,00 

7 0,00 0,00    0,00 

8 0,00 0,00    0,00 

9 143.351,61 0,00 143.351,61 

TOTAL 1.750.042,33 -175.260,75 1.574.781,58 

    



 

 

 

 

Resum:    

Total Ingressos 1.750.042,33    0,00 1.750.042,33 

Total Despeses 1.750.042,33 -175.260,75 1.574.781,58 

Diferència entre ingressos i 
despeses 

   0,00 175.260,75 175.260,75 

A aquest efecte, s’han tingut en compte les següents consideracions: 

- Pel que fa al pressupost d’ingressos, seguint el criteri assenyalat per la IGAE en la 
seva Consulta 10/1993, de 30 de setembre, no caben ajustaments a la baixa. Per tant, 
cal prorrogar els crèdits inicials sense ajustaments. 

- Pel que fa a l’estat de despeses els ajustaments a la baixa fonamentalment 
consisteixen en l’eliminació de les consignacions que es van dotar en l’exercici 2019 
per atendre factures que es trobaven pendents d’aplicar a pressupost. Durant l’exercici 
2019 es va aplicar a l’aplicació pressupostària 934/31100 la quantitat de 212,50 € 
corresponent a comissions del BBVA. Per tant, caldrà ajustar a la baixa per un import 
de 212,50 € la consignació inicial prevista a la partida pressupostària 934/31100. 

- No cal fer ajustaments a la baixa de consignacions que estiguessin previstes només 
per a l’exercici 2019. 

- S’han ajustat a la baixa aquells crèdits que la legislació vigent considera no 
prorrogables perquè estaven destinats a serveis o programes que conclouen en 
l’exercici anterior o estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics o 
afectats que, exclusivament, fossin a percebre’s en l’exercici esmentat. Es tracta de les 
següents partides pressupostàries del capítol 6 (inversions): 

172 600.00.19 ADQUISICIÓ PATRIMONI 8.000,00 

459 609.00.00 PRESSUPOST PARTICIPATIU 40.000,00 

450 619.00.19 MILLORES INFRAESTRUCTURES 12.000,00 

920 622.00.00 ACONDICIONAMENT ESPAI CAN LLUENT 32.500,00 

342 622.00.01 LOCAL POLIVALENT CAMP DE FUTBOL 65.800,00 

130 623.00.00 CAMERES DE VIGILANCIA 13.500,00 

920 626.00.19 ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC 1.248,25 

920 635.00.00 ADQUISICIÓ MOBILIARI 2.000,00 

    TOTAL CAPITOL 6 175.048,25 

- D’altra banda, tampoc s’ha considerat necessari fer ajustaments, ni a l’alça ni a la 
baixa, en la consignació de les partides corresponents al deute públic. 

- Pel que fa a les bases d’execució, tenint en compte que l’article 38.3 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, estableix que “l’estructura 
orgànica del pressupost prorrogat s’adaptarà, sense alteració de la quantia total, a 
l’organització administrativa en vigor en l’exercici en què el pressupost hagi d’executar-
se”, s’ha procedit a adequar l’apartat 9 de la base 21ena a l’acord adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament el dia 28 de novembre de 2019 i publicada al BOPG núm. 231, de data 3 
de desembre de 2019, atès que es considera que la determinació de les 
indemnitzacions correspon a l’estructura de funcionament adoptada pel Ple del nou 
consistori, de conformitat amb les atribucions que l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 



 

 

 

 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueixen al Ple municipal, i forma 
part de l’organització administrativa en vigor a partir d’aquella data. 

 

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA, ECONÒMICA I FINANCERA. 

 
INGRESSOS 
CORRENTS (I a V) 

C.ESP.+Q. 
URB. (39) 

DESPESES 
CORRENTS (I a IV) 

AMORTIT. 
CAPITAL(IX)  

ESTALVI 
BRUT 1.750.042,33 0,00 1.431.429,97 0,00 318.612,36 

      

 
INGRESSOS 
CORRENTS (I a V) 

C.ESP.+Q. 
URB. (39) 

DESPESES 
CORRENTS (I a IV) 

AMORTIT. 
CAPITAL(IX)  

ESTALVI NET 1.750.042,33 0,00 1.431.429,97 143.351,61 175.260,75 

 

COMPTE FINANCER ( RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE AJUSTAR) 

I IMPOSTOS DIRECTES     1.034.664,45 

II IMPOSTOS INDIRECTES     40.000,00 

III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGR.     248.632,73 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS     420.174,20 

V INGRESSOS PATRIMONIALS     6.570,95 

 (C.ESPECIALS + Q.URBANÍSTIQUES)     0,00 

 (1)TOTAL INGRESSOS CORRENTS     1.750.042,33 

     

I DESPESES DE PERSONAL     447.270,75 

II DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS   886.399,70 

III DESPESES FINANCERES     13.029,92 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS     45.861,56 

V INGRESSOS PATRIMONIALS   38.868,04 

 (2) TOTAL DEPESES CORRENTS     1.431.429,97 

     

 (3) ESTALVI BRUT  (1)-(2)     318.612,36 

IX (4) PASSIUS FINANCERS      143.351,61 

 (5) ESTALVI NET  (3)-(4)     175.260,75 

     

VI ALIENACIÓ INVERSIONS     0,00 

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL     0,00 

III 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS I QUOTES 
URBANÍSTIQUES   0,00 

 (6) INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCER   0,00 

 (7) AUTOFINANÇAMENT (5+6)     175.260,75 

     

VI INVERSIONS REALS     0,00 

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL     0,00 

 (8) DESPESES DE CAPITAL NO FINANCER   0,00 

 (9) CAPACITAT O NECESSITAT DE FINANÇAMENT (7)-(8)   175.260,75 



 

 

 

 

VIII ACTIUS FINANCERS INGRESSOS-DESPESES: VARIACIÓ AF   0,00 

IX ENDEUTAMENT (OPERACIONS DE CRÈDIT CONCERTADES)   0,00 

 (10) SALDO FINANCER      0,00 

 (11) SUPERÀVIT O DÈFICIT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA (9)+(10) 175.260,75 

 

RÀTIOS PRINCIPALS    

 ESTALVI BRUT    

 ESTALVI BRUT/INGRESSOS CORRENTS 22,25 %   

 ESTALVI NET    

 ESTALVI NET/ INGRESSOS CORRENTS 12,24 %   

 ÍNDEX DE RELLEVÀNCIA INVERSOR    

 OR (6+7) / OR TOTALS 0,00 %   

 ÍNDEX D'INVERSIÓ PER HABITANT    

 OR (6+7) / NUM HABITANTS 0,00 Núm. habitants 1.489 

 
VOLUM I ESTRUCTURA DEL FINANÇAMENT DE LA 
INVERSIÓ     

 a) PREVISIÓ INICIAL     

 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 0,00 0,00 %  

 TRANSF/SUBVENCIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 %  

 ENDEUTAMENT (PRÉSTECS LL/T) 0,00 0,00 %  

 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00 0,00 %  

 ESTALVI NET 175.260,75 100,00 %  

 TOTAL INVERSIÓ (TI) 175.260,75 100,00 %  

 
Compliment del Pla d’ajust: 

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE 
  

    A.1 INGRESSOS Unitat: milers d’euros 
    

 
 

PREVISIÓ 
RDL 

PRESSUPOST 
 

 
DIFERÈNCIA 

INGRESSOS ( 1 )  2020 2020 
 

 
 2020 

Ingressos corrents  1.749,53 1.750,04 
 

 
0,51 

Ingressos de capital  0,00 0,00 
 

 
0,00 

Ingressos no financers  1.749,53 1.750,04 
 

 
0,51 

Ingressos financers  0,00 0,00 
 

 
0,00 

Ingressos totals  1.749,53 1.750,04 
 

 
0,51 

A.2 DESPESES  Unitat: milers d’euros 
    

 
 

PREVISIÓ 
RDL 

PRESSUPOST 

  
DIFERÈNCIA 

DESPESES ( 3 )  2020 2020 
  

2020 

Despeses corrents  1.548,22 1.431,43 
 

 
-116,79 

Despeses de capital  0,11 0,00 
 

 
-0,11 



 

 

 

 

Despeses no financeres  1.548,33 1.431,43 
 

 
-116,90 

Despeses operacions financeres  201,20 143,35 
 

 
-57,85 

Despeses totals  1.749,53 1.574,78 
 

 
-174,75 

 
 

 
 
Compliment del Marc Pressupostari: 
 

 MARC 
PRESSUPOSTARI 

PRESSUPOST 
2020 

INGRESSOS OPERACIONS CORRENTS (CAPITOLS 1 A 5) 1.797.520,52 1.750.042,33 

DESPESES OPERACIONS CORRENTS (CAPITOLS 1 A 4) 1.613.199,06 
 

1.431.429,97 

EQUILIBRI OPERACIONS CORRENTS 184.321,46 318.612,36 

   

INGRESSOS OPERACIONS CAPITAL (CAPITOLS 6 I 7) 0,00 0,00 

DESPESES OPERACIONS CAPITAL (CAPITOLS 6 I 7) 15.694,29 0,00 

EQUILIBRI OPERACIONS CAPITAL -15.694,29 0,00 

   

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 168.627,17 318.612,36 

   

INGRESSOS OPERACIONS FINANCERES (CAPITOLS 8 I 9) 0,00 0,00 

DESPESES OPERACIONS FINANCERES (CAPITOLS 8 I 9) 168.627,17 143.351,61 

EQUILIBRI OPERACIONS FINANCERES -168.627,17 -143.351,61 

   

ANIVELLAMENT PRESSUPOSTARI 15.694,29 175.260,75 

 (INGRESSOS 1 A 5)-(DESPESES 1 A 4 + AMORTITZACIONS) 

   

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.797.520,52 1.750.042,33 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.797.520,52 1.574.781,58 

   

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI TOTAL 0,00 175.260,75 

 
 
 

PREVISO PRESSUPOST 
   RDL 2020 2020 
   201,31 318,61 Equilibri operacions corrents 

-0,11 0,00 Equilibri operacions de capital 

-201,20 -143,35 Equilibri operacions financeres 

201,20 318,61 Estabilitat pressupostària 

0,11 175,26 Anivellament pressupostari 

0,00 175,26 Equilibri pressupostari total 



 

 

 

 

Equilibri pressupostari: 

 

El Pressupost prorrogat a què es contreu el present informe, ascendeix a la següent 
quantitat: 

Pressupost total d’ingressos:  1.750.042,33 € 
Pressupost total de despeses:  1.574.781,58 €. 

El present pressupost s’ha format sense dèficit inicial, tal com exigeix l’article 165.4 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

El pressupost prorrogat no es presenta formalment equilibrat, atès que la suma dels 
capítols 1 a 9 d’ingressos es més gran que la suma dels capítols 1 a 9 de despeses. 

El present pressupost prorrogat s’ha elaborat observant les prescripcions legals 
aplicables. Sense perjudici d’altres modificacions que es consideri oportú d’introduir, 
per tal de poder atendre les obligacions a les que cal fer front en caldrà incorporar les 
següents: 

- Actualitzar els imports del capítol 1, corresponent a les retribucions del personal 
(amb els increments acordats per l’exercici 2019). 

- Actualitzar l’import previst per rènting fotocopiadora (d’acord amb el contracte 
vigent). 

- Actualitzar l’import previst per manteniment d’extintors (incorporar les revisions 
trimestrals). 

- Incorporar les partides pressupostàries destinades al pagament del 
subministrament d’aigua en els diferents serveis municipals. 

- Actualitzar els imports dels serveis de neteja viària, recollida d’escombraries i 
gestió de deixalleries al preus actuals del servei (amb els increments acordats 
per l’exercici 2019). 

- Actualitzar l’import del Consell Comarcal per l’abocador (incorporar recollida 
selectiva). 

- Actualitzar l’import previst per serveis tècnics municipals (per mantenir el cost 
dels darrers anys pel servei d’enginyeria). 

- Actualitzar l’import previst per altres treballs (incorporar contracte 
d’assessorament per planejament i execució urbanística). 

- Actualitzar l’import previst pel servei d’assistència social del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà (d’acord amb les darreres previsions del CCAE). 

- Actualitzar l’import previst per quota del Consorci Costa Brava (d’acord amb les 
darreres previsions del CCB). 

- Incorporar el pagament de l’anualitat de l’any 2020 del conveni per la 
indemnització acordada amb Montserrat Solé. 

- Incorporar l’import màxim de subvenció d’explotació pel contracte de concessió 
de la piscina municipal, d’acord amb els plecs que el regulen. 



 

 

 

 

 

 

Estabilitat pressupostària: 

L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la Llei 
18/2001, general d’estabilitat pressupostària. 

Per altra banda, L’article 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, defineix el principi d’estabilitat pressupostària 
en els termes següents: “s’entendrà per estabilitat pressupostària de les 
Administracions Públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural”. 

Càlcul orientatiu per determinar l’estabilitat pressupostària: Suma dels capítols 1 a 7 
d’ingressos – suma dels capítols 1 a 7 de despeses 

1.750.042,33 €  – 1.431.429,97 €  =  318.612,36 €. 

 

Anivellament pressupostari: 

El pressupost d’ingressos corrents (cap. 1 a 5) es de:  1.750.042,33 €  

El pressupost de despeses corrents (cap. 1 a 5) més les amortitzacions és de: 
1.574.781,58 € 

El pressupost prorrogat es presenta anivellat. La suma dels capítols 1 a 5 d’ingressos 
és més gran que la suma dels capítols 1 a 5 de despeses més l’amortització prevista 
per préstecs i, per tant preveu un estalvi net de 175.260,75. Per tant, resulta que 
l’Ajuntament de Palau-saverdera te capacitat per a fer front a les despeses ordinàries 
(despesa corrent + quotes d’amortització de préstecs) amb els seus recursos ordinaris, 
sense perjudici de la necessitat d’atendre les despeses a les què s’ha fet referència 
anteriorment. 

 

Conclusió: 

El pressupost prorrogat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
de conformitat amb l’article 3.2 de la LO 2/2012 i compleix el principi de sostenibilitat 
financera que defineix l’article 3.3 d’aquesta mateixa Llei perquè presenta capacitat de 
finançament. 

Pel que fa al Pla d’ajust aprovat amb motiu de la concertació de l’operació 
d’endeutament pera acollir-se a l’acord pres per la Comissió Delegada del Govern per 
a assumptes econòmics del dia 23 de juliol de 2015, pel que s’obre un nou 
procediment i termini per tal que els municipis que estan cancel·lant el seu deute amb 
càrrec al compartiment Fons en Liquidació per al finançament del pagaments a 
proveïdors d’Entitats Locals mitjançant retencions de la participació en tributs de l’Estat 
puguin substituir-les per la formalització de préstecs amb càrrec al Fons d’Ordenació, 
del Fons de Finançament a Entitats Locals, el pressupost prorrogat compleix, 



 

 

 

 

bàsicament, les magnituds analitzades en les dades globals, tot i que amb quantitats 
per sota de les previstes. 

Pel que fa al Marc Pressupostari 2019-220. aprovat pel Decret de l’Alcaldia núm. 
2018DECR000099, de 15 de març de 2018, es preveia un desequilibri positiu que es 
destina a inversions en la previsió pressupostària. També en aquest cas les quantitats 
previstes en el pressupost prorrogat estan per sota per sota de les previstes en el marc 
atès que no conté inversions. 

 

L’interventor 

EMILI SANTOS BACH 

 

Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica. 
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