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Expedient núm.: 1253/2018
Informe d'Intervenció
Procediment: Modificació de Crèdit
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

 

INFORME D'INTERVENCIÓ

 

Mitjançant  Provisió  d'Alcaldia  de  data  13 /  de  juny  /  2018,  es  va  sol·licitar 
informe  d'aquesta  Intervenció  en  relació  amb  l'expedient  de  modificació  de 
crèdits núm. 3/2018, en la modalitat de suplement de crèdit per a l'aplicació del 
superàvit pressupostari per a amortitzar deute. 

 

En compliment de l'establit  en l'article 32 de la Llei  Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, emet el següent

 

INFORME

 

PRIMER. Vist l'informe de Secretaria i en virtut de l'article 32 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària i  Sostenibilitat,  es posa de 
manifest el compliment dels següents requisits:

 

a)    Vist l'Informe d'Intervenció per a l'Avaluació del compliment de l'objectiu 
d'Estabilitat Pressupostària en la liquidació de 2017 de data 28 de febrer de 
2018 entesa en els  termes de l'article  3 de la  Llei  Orgànica 2/2012,  de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i a l'efecte d'aquest 
procediment,  la  dada  d'Estabilitat  pressupostària  llança un saldo  en termes 
consolidats de 826.001,74 €, per la qual cosa compleix el requisit d'estabilitat 
pressupostària positiva. 

 

b)    Sent  la  dada  de  l'import  del  Romanent  de  Tresoreria  per  a  Despeses 
Generals  a  31  de  desembre  de  1.784.507,22 €,  compleix  el  requisit  de 
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals positiu. 

 

c)    Sent l'import del deute viu existent de l'entitat a 31 de desembre de 2017 
de 963.373,41 €. 

 

Vist l'anterior i en virtut de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,  
d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  l'import  del  superàvit 
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aplicable serà el  menor entre el  superàvit  pressupostari  calculat  segons els 
criteris de comptabilitat nacional o, si fóra menor, el Romanent de Tresoreria 
per  a Despeses Generals,  sempre amb el  límit  del  volum d'endeutament si 
aquest fóra inferior a l'import del superàvit, la qual cosa suposa la possibilitat 
d'aplicar 429.204,66 € a amortitzar deute segons el següent resum: 

IMPORT DEL SUPERÀVIT A APLICAR ALS DESTINS 825.184,79
ANY IMPORTS

Saldo de la cuenta 413 (cierre de ejercicio)
Estimación de estabilidad (capacidad financiación) para el 
ejercicio act.

2017 37.500,49

2018 358.479,64
Aplicación para saldar la cuenta 413 2018 37.500,49
Importe MÁXIMO para destinar a Inversiones 
Financieramente Sostenible 2018 358.479,64
Importe a aplicar para la amortización anticipada de deuda 2018 429.204,66

 

SEGON. Vista la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a l'aplicació 
de  les  regles  especials  per  a  la  destinació  del  superàvit  pressupostari,  es 
determina que aquesta entitat compleix els següents requisits:

 

a)    El Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals ajustat, siga positiu 
en la liquidació de l'exercici 2017, i que ascendeix a 1.784.507,22 €, per la qual 
cosa  es  [compleix/incompleix]  el  requisit  de  Romanent  de  Tresoreria  per  a 
Despeses Generals ajustat positiu.

 

b)    El  Deute  Viu  siga  inferior  al  límit  legal  de  conformitat  amb  el  règim 
d'autorització  de  l'article  53  del  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les 
Hisendes  Locals,  aprovat  pel  Reial  decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març 
(inferior al  110% sobre els ingressos corrents liquidats en l'exercici  anterior), 
llançant l'entitat una dada de 12,93 % sobre els ingressos corrents liquidats, per 
la qual cosa [compleix/incompleix] el requisit de deute viu.

 

c)    El període mitjà de pagament a proveïdors que no supere el  límit  legal 
previst en la normativa de morositat (30 dies), sent la dada de l'entitat a 31 de 
desembre de 2017 25,33 dies, per la qual cosa compleix el requisit de període 
mitjà de pagament a proveïdors.

 

Vist l'anterior i en virtut de la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 
2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera, 
resulta possible aplicar el superàvit pressupostari a una altra destinació que no 
siga amortitzar deute.
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TERCER. A la vista dels resultats llançats per aquest Informe d'intervenció, es 
conclou:

 

a.    El compliment dels requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 

b.   L'import aplicable a amortitzar deute serà 429.204,66 €.

 

Pel que, en virtut de l'anterior, s'informa favorablement per l'òrgan Interventor 
per  a  dur  a  terme  la  modificació  de  crèdits  per  a  l'aplicació  del  superàvit  
pressupostari  per  a  amortitzar  deute  i  en  concret,  vistes  i  analitzades  les 
operacions es determina que procedeix amortitzar les següents:

Prestec
Capital pendent Import a amortitzar

Capital pendent 
resultant

2015/1/CAJAMAR 684.688,72€ 429.204,66€ 255.484,06 €
 

QUART. El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el 
superàvit pressupostari segons l'establit en l'apartat anterior serà el següent: 

 

Altes en Aplicacions de Despeses 

Aplicació Pressupostària Descripció Euros
011 913.06 Amortitzacions Caja Mar 429.204,66

    
  TOTAL DESPESES 429.204,66
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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