INFORME D'INTERVENCIÓ

Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i
establertes en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupades
en el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats
recollides en l'article 4.1.b).3r 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. Aquesta Corporació té formalitzades i disposades les operacions
de crèdit que s'indiquen:

Entitat
Financera

Import
Concedit

Formalització
de l'Operació

Data fi de
l’operació

BBVA

3.584.028,95

30.09.2004

30.09.2021

BBVA

3.466.721,63

25.05.2012 29.05.2023

Període de
Liquidació
d'Interès

Tipus
d'Interès

Capital pendent

fix

Trimestral

0,00

238.935,26

Trimestral

1,31

1.191.685,58

TOTAL

1.430.620,84

SEGON. La legislació aplicable ve determinada per:
— El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— El Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa el Capítol primer del
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
en matèria de Pressupostos

— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova
l'estructura de pressupostos de les entitats locals.
— L'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
— La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tresor i
Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats
locals.
— Els articles 5.1.d) i 4.1.b).3r 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.
TERCER. El volum total del deute viu de la Corporació, sumant les
operacions vigents, tant a curt com a llarg termini, ascendeix a l'import de
1.430.620,84 euros. Això suposa, d'acord amb l'última liquidació practicada, un
percentatge de l’11,62% sobre el total dels drets reconeguts nets per ingressos
corrents.
QUART. La situació actual de la tresoreria municipal, així com les
perspectives a mitjà termini quant al compliment de les obligacions derivades de
l'execució del pressupost municipal, permeten disposar d'una part dels fons per a la
cancel·lació de les operacions vigents. No hi ha dubte, d'altra banda, que la
reducció del deute viu de l'entitat suposa un estalvi important, atès que es
redueixen les despeses financeres (interessos) derivats d'aquesta.
CINQUÈ. Les amortitzacions de préstecs poden tenir diferent consideració,
segons es refereixin a operacions a curt o a llarg termini. Les operacions de crèdit a
curt termini, no tenen incidència pressupostària, per la qual cosa l'amortització
parcial o total del seu import no requereix majors formalitats.
No obstant això, els deutes a llarg termini constitueixen recursos de capital
del pressupost, ingressant-se en aquest a través del capítol 9 de l'estat d'ingressos,
per la qual cosa les quantitats destinades a la seva amortització han d'estar
consignades en l'aplicació corresponent del capítol 9 de l'estat de despeses.

SISÈ. Per procedir a l'amortització parcial d'operacions vigents a llarg
termini

és

imprescindible

comptar

amb

el

crèdit

suficient

en

l'aplicació

pressupostària que correspongui. Per tant, caldrà dotar-la del crèdit necessari per
fer front a les amortitzacions parcials que es pretenen. Si aquest crèdit no es troba
consignat al pressupost inicial, caldrà recórrer a alguna de les modificacions
pressupostàries previstes en els articles 177 i següents del TRLHL i 34 i següents
del RD 500/1990.
SETÈ. El procediment a seguir serà:
Operacions a llarg termini:

B.1. Com a condició prèvia, s'haurà de comprovar l'existència de consignació
pressupostària suficient, per a això es podrà:
B.1.1. Consignar el crèdit necessari al pressupost inicial. (Capítol 9).
B.1.2. Realitzar una modificació de crèdit de les previstes en l'article
34 del RD 500/1990, a fi de dotar a l'aplicació pressupostària corresponent
del crèdit necessari per efectuar el pagament de l'amortització prevista.
B.2. Obtingut el crèdit necessari, s'ordenarà el pagament de l'import
corresponent a l'amortització.
B.3. Notificació a l'Entitat Financera.
B.4. Donar trasllat de l'expedient a la Tresoreria de l'Entitat perquè faci
efectiu l'abonament de l'import de cancel·lació de l'operació de crèdit.

