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INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DEL
PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR DE L’EXERCICI 2021
LEGISLACIO APLICABLE
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
- Llei 7/1985,de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, Reglament de desenvolupament de la
Llei de Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, en matèria de pressuposts.
- Ordre Ministerial EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la que s’estableix
l’estructura dels pressuposts de les Entitats Locals.
- Ordre Ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat.
- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF.
- Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les Corporacions
Locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
- L'Acord del Consell de Ministres, de 6 d'octubre de 2020, en el qual se sol·licita al
Congrés dels Diputats l'apreciació de la situació d'emergència extraordinària
prevista a l'article 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de les regles
fiscals per als exercicis 2020 i 2021.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, pel qual es regula el règim jurídic de control
intern de les entitats del Sector Públic Local
- Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.

FONAMENTS DE DRET
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
estableix entre els seus objectius garantir l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
de totes les Administracions Públiques.
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Per això l'aprovació i la liquidació dels Pressupostos de les Entitats Locals han de realitzarse sota el compliment de les tres regles fiscals: l'estabilitat pressupostària, la regla de la
despesa i el deute públic. No obstant això, amb l'objectiu de dotar a les Entitats Locals de
fonts de recursos suficients per fer front a la pandèmia i seguint les recomanacions de la
Comissió Europea que va aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i
Creixement en 2020 i que prorrogarà en 2021, el Consell de Ministres en data 6 d'octubre de
2020 va aprovar la suspensió de les tres regles fiscals.
L’article 11.3 de la LOEPSF estableix aquesta excepció per a l’Administració de l’Estat i les
Comunitats Autònomes i el principi d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les
Entitats Locals disposa que aquestes mantindran una posició d’equilibri o superàvit
pressupostari (art. 11.4 LOEPSF).
En data de 20 d'octubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per majoria
absoluta l'acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 pel qual se sol·licita del
Congrés dels Diputats l'apreciació de què Espanya està sofrint una pandèmia, la qual cosa
suposa una situació d'emergència extraordinària, amb la finalitat d'aplicar la previsió
constitucional que permet en aquests casos superar límits de dèficit estructural i de volum de
deute públic.
En l’acord esmentat queden suspesos durant l'exercici 2020 i 2021 els objectius d'estabilitat i
deute, així com la regla de despesa.
En qualsevol cas, la suspensió de les regles fiscals no implica la suspensió de l'aplicació
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març ni de la resta de la normativa aplicable a les hisendes
locals, totes continuen en vigor.
Posar de manifest que no suposa la desaparició de la responsabilitat fiscal, ja que el Govern
ha fixat una taxa de dèficit de referència per a les Corporacions Locals en l'exercici 2021 que
mantindrà la taca de dèficit del 0,1% al del PIB que gràcies a la suspensió de les regles
fiscals podrà fer ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social
d’Espanya.
Per la qual cosa, la suspensió de les regles fiscals, no suposa que desaparegui la
responsabilitat fiscal de cadascuna de les administracions públiques a la qual es
refereix l'article 8 de la referida Llei Orgànica 2/2012, com tampoc el principi de prudència a
l'hora d'executar els seus pressupostos
Malgrat que els objectius d'estabilitat, deute públic i la regla de despesa, aprovats pel
Govern d’Espanya l'11 de febrer de 2020 són inaplicables per estar aprovada la seva
suspensió abans esmentada, als Pressuposts de les Entitats Locals els continua sent
d'aplicació la normativa pressupostària continguda en el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i la seva
normativa de desenvolupament i per tant, el principi d'estabilitat pressupostària.
Això és a causa que els hi és d'aplicació l'apartat 1 del referit article 165 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual, el pressupost general atendrà al compliment del principi d'estabilitat i
l'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la
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seva aplicació a les Entitats Locals, pel qual la Intervenció local informarà sobre l'avaluació
del principi d'estabilitat pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament
conforme al SEC-10 amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en l’article 191.3
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, referits respectivament, a l'aprovació del pressupost general
i a la seva liquidació.
Per tot això, es procedirà a efectuar el càlcul, que es realitzarà a efectes informatius, no
assortirà cap efecte durant els exercicis 2020 i 2021 per estar l'objectiu d'estabilitat
pressupostària suspès.
L’elaboració, aprovació i execució dels Pressuposts i demés actuacions que afectin a les
despeses o ingressos de les Entitats Locals es sotmetran als principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, coherents amb la normativa europea i de conformitat
amb l’establert en els articles 3,4,11,12 i 13 LOEPSF.
S’entén per equilibrat pressupostària de les Administracions Públiques la situació d’equilibri
o superàvit estructural. D’acord amb l’article 11.2 i 11.4 de la LOEPSF, les Corporacions
Locals no podran presentar dèficit estructural, definit com dèficit ajustat al cicle, net de
mesures excepcionals i temporals.
S’entén per sostenibilitat financera la capacitat de finançar compromisos de despesa
presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial
d’acord amb el que estableix la pròpia LOEPSF, la normativa sobre morositat i en la
normativa europea.
Els agents que constitueixen l’Administració Local de Llucmajor són segon estableix l’article
2.1 de la LOEPSF, l’Ajuntament de Llucmajor i l’Organisme Autònom del Patronat de la
Residència de Persones Majors i l’Organisme Autònom Molí den Gaspar.
Dit informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà al previst en l’article 191.3
TRLRHL
L’interventor haurà de detallar en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos practicats
sobre la base de les dades del capítols 1 a 9 del estats de despeses i ingressos
pressupostaris
L’incompliment dels principis d’estabilitat pressupostària, de deute públic o de regla de
despesa comportarà l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer de conformitat amb el que
disposen els article 21 i 23 de la LOEPSF.
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: anàlisi del compliment de l’objectiu
L’equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels capítols 1 a 7 del pressupost de
despeses i els capítols 1 a 7 d’ingressos. L’objectiu d’estabilitat pressupostària s’identificarà
amb una situació d’equilibri o superàvit, d’acord amb la definició contemplada en el Sistema
Europeu de Comptes Nacionals (SEC 95), i en les condicions establertes per a cada
Administració Pública.
L’anàlisi per a determinar si el Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor 2021
compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostaria és el següent, malgrat la suspensió de la regla
fiscal d’estabilitat pressupostària.
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Capítols despeses

€

Capítols ingressos

€

Cap.1

Despeses de personal

23.674.894,89 Cap.1

Imposts directes

Cap.2

Desp.corrents bens i serveis

18.054.419,00 Cap.2

Imposts indirectes

Cap.3

Despeses financeres

166.500,00 Cap.3

Taxes i altres ingresos.

11.085.300,00

Cap.4

Transferències corrents

430.331,15 Cap.4

Transferències corrents

8.994.000,00

Cap.5

Fons Contingència

582.893,15 Cap.5

Ingressos patrimonials

3.869.900,00

Cap.6

Inversions reals

Cap.7

Transferències de capital
Despeses Capítols 1 a 7

18.624.100,00
1.570.500,00

1.141.816,49 Cap.6

Venda d’inversions reals

0,00

92.945,32 Cap.7

Transferències de capital

0,00

Ingressos Capítols 1 a 7

44.143.800,00

44.143.800,00

CAPACITAT
FINANÇAMENT:

NECESSITAT FINANÇAMENT
:

0,00

La diferència entre el total de drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes dels
capítols I a VII es de 0,00 €. No obstant cal tenir en compte els següents:
AJUSTS A REALITZAR
Aquests ajustaments son conseqüència de les diferències de criteris entre la comptabilitat
pressupostària (TRLRHL) i la comptabilitat del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i
Regionals (Reglament nº 223/96 del Consell de la Unió Europea, de 25 de juny de 1996):
INGRESSOS
AJUST 1 Capítols I, II, III
La comptabilitat de pressupostaria empra el criteri del reconeixement del dret en canvi el
criteri del SEC 95 empra el criteri de caixa, és a dir, el de recaptació tant de pressuposts
tancats com corrents.
Criteri de caixa en els capítols 1 a
3 d'ingressos

Càlculs
del
recaptació

percentatges

de
Recaptació 2021 (*)

Capítols

a) Previsions 2021
b) Exercici corrent

1

18.624.100,00

15.118.423,58

c) Exercicis
tancats
2.977.372,79

d)Total
recaptació

e) % recaptació

18.095.796,36
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97,16 %

2

1.570.500,00

1.482.813,75

42.560,55

1.525.374,30

97,13 %

3

11.085.300,00

9.435.437,85

1.189.083,18

10.624.521,03

95,84 %

Capítols

a) Previsions exercici 2021

e) % recaptació

Import ajust

1

18.624.100,00

-2,84 %

-528.303,64

2

1.570.500,00

-2,87 %

-45.125,70

3

11.085.300,00

-4,16 %

-460.778,97

-1.034.208,31

AJUST 2. Capítols IV i VIII
Es realitza un ajust a les xifres presentades per l’obligació, que imposa la tècnica de la
comptabilitat nacional, atendre exclusivament al criteri de caixa per al càlcul dels ingressos
tributaris dels Capítols 1 a 3 de l’estat d’ingressos del Pressupost en contra del que preveu
sobre la confecció del pressupost d’ingressos el TRLRHL que estableix la utilització del
criteri de meritació. L’import de la minoració a realitzar sobre els drets reconeguts nets
d’aquests capítols s’ha obtingut per aplicació estricta del principi de caixa, és a dir, la
recaptació neta de l’exercici corrent i els tancats.
No es té constància de que els criteris d’imputació de l’agent finançador i d’aquest
Ajuntament hagin estat diferents.
AJUST 3. Devolucions de Participació de Tributs de l’Estat corresponent a 2008, 2009.
Pel que fa a les devolucions d’ingressos resultants de les liquidacions definitives de la
Participació en els Tributs de l’Estat 2008 y 2009, cal dir que el tractament comptable que
reben aquestes liquidacions negatives és totalment contrari al SEC 95, on son considerades
una devolució d’ingressos en el moment de la liquidació i el seu ajornament simplement un
endeutament.
Llavors, per les devolucions d’ingressos de capítol 4 generades pels retorns d’aquests
“préstecs” poden ajustar el pressupost inicial: el seu import suposarà sempre un augment de
capacitat (ajust positiu) atès que en el pressupost minven els ingressos de capítol IV, mentre
que en el SEC minvarien el capítol
Reintegrament a 2021 de liquidacions PIE 2008 i 2009.
Import ajust
Devolució liquid.PIE 2008 durant l'exercici

2021

41.104,44

Devolució liquid.PIE 2009 durant l'exercici

2021

159.146,76

AJUST 4. Ajust per el grau d’execució del pressupost.
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Ajust per grau d'execució de la despesa *

* Capítols 1 a 7 de despeses deduides les despeses financeres no agregables i els valors atípics

Info: Dades excel liquidacions. Mveny.
Exercici 2018

Crèdits inicials

Total

Exercici 2019

35.478.300,00

Crèdits inicials

Total

Exercici 2020

42.260.400,41

Crèdits inicials

Total

43.516.599,98

Obligacions
reconegudes
32.461.396,22

Obligacions
reconegudes
37.178.091,24

Obligacions
reconegudes
37.372.260,83

% execució
-8,50352

% execució
-12,02617 %

% execució
-14,11953 %

(1) Considerant el promig dels percentatjes d'obligacions reconegudes sobre les previsions inicials derivats de
les liquidacions :

Càlcul mitjana percentatges d'execució

2018-2019-2020

2018-2019-2020

% execució
-11,54974 %

Import ajust
financeres

sobre

previsions

Despeses Capítols 1 a 7 Pressupost

despeses

no
2021

2021

deduïts
interessos

44.143.800,00
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- Despeses financeres

2021

Interessos
préstecs
0,00 Ajuntament

no agregables

0,00

- Valors atípics

2021

Despeses no financeres

2021

0,00

deduïts
atípics

interes.i

valors

44.143.800,00

Import ajust
5.098.494,36

DESPESES
AJUST 5. Capítol III
En aplicació del principi d’importància relativa, es considera no necessari realitzar aquest
ajust, atès que es poden arribar a compensar els interessos que minoren per venciments de
l’exercici n corresponents a períodes parcials del n-1, amb els augments pels meritats
parcialment l’any n però que es paguin en n+1

AJUSTAMENTS EN OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES
AJUST 6. Despeses pendents d’aplicar al pressupost
Son les despeses recollides en el compte de partida doble 413 “Creditors per operacions
pendents d’aplicar a pressupost” que recull les obligacions derivades de despeses
realitzades o bens i serveis efectivament rebuts per l’entitat, que encara no s’ha dictat l’acte
formal de reconeixement i liquidació i, per tant, no s’ha aplicat al pressupost de despeses.
En el Manual, l’aplicació pràctica d’aquest principi ve donada per la diferència entre el saldo
inicial del compte 413 i el saldo final de la mateixa.
Llavors, si el saldo inicial del compte es major (menor) que l’inicial, la diferència donarà lloc a
un ajust com a major (menor) despesa no financera en comptabilitat nacional, augmentant
(disminuint) el dèficit de la corporació local.
Saldo
Despeses pendents d'imputar a pressupost

a) Despesa
corresponent a n-1
465.875,89

b) Despesa no
imputada a n
400.000,00

Import ajust
65.875,89
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a data 31/12/2020

a data 31/12/2021

AJUST 7. Altres ajusts: Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost.
Identificar operació

a) devolucions d'ingressos
ordenades

b) devolucions
realitzades

138.273,92

11.379,92

Import ajust
-126.894,00

En resum de tot l’anterior el total d’ajustos SEC 95 a aplicar és
RESUM
CONCEPTES

IMPORTS

a) Previsió ingressos capítols 1 a 7 pressupost corrent

44.143.800,00

b) Previsió despeses capítols 1 a 7 pressupost corrent

44.143.800,00

c) TOTAL (a-b)

0,00

AJUSTS
1) Ajusts recaptació capítol 1

-528.303,64

2) Ajusts recaptació capítol 2

-45.125,70

3) Ajusts recaptació capítol 3

-460.778,97

4) Ajust per liquidació PIE 2008

41.104,44

5) Ajust per liquidació PIE 2009

159.146,76

6) Ajust per liquidació PIE 2013

0,00

7) Ajust per meritació interessos

0,00

8) Ajust per grau d'execució del pressupost
9) Ajust per arrendament financer
10) Ajust per despeses pendents d'aplicar a pressupost
11) Ajusts per devol. d'ingressos pendent imputar a
pressupost

5.098.494,36
0,00
65.875,89
-126.894,00
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d) Total ajusts pressupost

-1.287.362,61

e) Ajust per operacions internes
f) TOTAL CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT

0,00
4.203.519,14 (c+d+e)

Així doncs, es compleix el principi d’estabilitat pressupostària, d’acord amb la definició
contemplada en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. Si bé aquesta
Intervenció vol posar de manifest que hi ha una minva de la recaptació d’ingressos de
pressupost tancat que resulta un ajust negatiu de 1.293.793,64’€, aquest any suposa una
alerta, si be posar de manifest que sí es segueix aquesta tendència durant l’exercici de
2021 sí que en la liquidació de 2021 pot ser preocupant.
Qui subscriu recomana una actuació conjunta de la Tresoreria amb l’ATIB per analitzar les
causes de la minva de la recaptació d’exercicis tancats i adoptar les possibles mesures que
siguin adients.
SOSTENIBILITAT FINANCERA: anàlisi del compliment de l’objectiu
El compliment del principi de sostenibilitat financera s’ha de verificar comprovant que la
capacitat d’assumir els compromisos presents i futurs, és compatible amb els objectius de
dèficit, deute públic i morositat de deute comercial.
L’Ajuntament de Llucmajor té endeutament zero i per tant, no procedim a l’anàlisi dels
objectius de dèficit i deute públic, si bé procedirem a l’anàlisi de l’estalvi net.
D’acord amb l’article 53 TRLRHL, l’estalvi net s’obté per la diferència entre els capítols I a V
de l’estat d’ingressos i els capítol I, II, IV de l’estat de despeses, ajustat per l’import de les
obligacions d’aquests capítols finançades amb romanent líquid de tresoreria, i minorat per
l’import de l’anualitat teòrica dels préstecs vius.
El mateix at. 53 TRLRHL estableix que, quan dels estats financers de la liquidació del
pressupost, dels resultats corrents i dels resultats de l’activitat ordinària, se’n dedueixi un
estalvi net negatiu, serà necessària l’autorització de l’òrgan de tutela financera per a la
concertació de nous préstecs.
A tot això, posar de manifest que la Disposició Final 31 de la Llei 17/2012 de Pressuposts
Generals de l’Estat 2013 (de vigència indefinida) segons la qual
“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y
del nivel de endeudamiento, se deducirá́ el importe de los ingresos afectados a operaciones
de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que,
por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos
ordinarios”.
Per aquest exercici, no s’han considerat operacions d’aquesta naturalesa
Atès tot l’anterior, l’estalvi net de l’Ajuntament de Llucmajor a 31/12/2020 es el següent:
DATOS LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

2020
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(Datos
consolidados)
corrientes)

INGRESOS
Derechos Liquidados (DR neto)
Recurs.Ordin.Previst.Pto.

2020

(Operaciones

A+R+M

43.907.652,39 *1.b*

A+R+M

43.516.600,00 *1.c* (Para Ratio OPER.ACUMULADAS)

(*) A esta fecha no esta aprobado pressupuesto
2021
(Datos
consolidados)
corrientes)

GASTOS

(Operaciones

Obligaciones Reconocidas por Operaciones Corrientes ( Capítulos 1, 2 y 4 )

34.609.001,66 *2*

A+R+M

RATIOS
ANUALIDAD TEORICA AMORTIZACION
(*)

0,00 *3*

CARGA FINANCIERA (**)

0,00 % ATA sobre *1.b* (Límite 25%)

AHORRO BRUTO
Entidades:

A+R+M

AHORRO
BRUTO

9.298.650,73 *1.b*-*2*

A+R+M

AHORRO
NETO

9.298.650,73 *1.b*-*2*-*3* (Límite: no negativo)

AHORRO NETO (*)
Entidades:

21,18 % AHORRO NETO sobre *1.b*
CAPITAL VIVO (*)

A+R

0,00

PORCENTAJE CAPITAL VIVO

0,00 % CAPITAL VIVO SOBRE *1.b* (Límite 110%)

OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO
Ratio legal
acumuladas

del

importe

de

las

operaciones

(art. 52.2 Texto Ref.LRHL(R.D.Leg.2/2004) (3.1/
1.1.c) ->
OPERACIONES DE TESORERÍA

Ratio legal del importe
Ref.LRHL(R.D.Legisl.2/2004)

de

0,00 (Límite: 10%)

A+R

las

operaciones

acumuladas

(art.

52.2

Texto
0,00 (3.1. / 1.1.c) (%)

Límite (30% de *1.b*)

13.172.295,72 30% de *1.b*

Importe máximo que podría suscribirse

13.172.295,72

Variación operaciones tesorería con la propuesta
Importe máximo que podría suscribirse después de la propuesta
Importe operaciones de tesorería vivas (incluida la propuesta)

0,00
13.172.295,72
0,00
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Ratio legal del importe de las operaciones acumuladas vivas (incluida la
propuesta (art. 52.2 Texto Ref.LRHL(R.D.Legisl.2/2004) (3.1. / 1.b) ----->

0,00% (3.1. / 1.b) (Límite: 15%)

IMPORTS

ESTALVI NET

a

43.907.652,39
€

ORN a 31/12/2020 (capítols 1, 2, 4)

b

34.609.001,66
€

Aplicació DF 31 de la Llei 17/2012 PGE 2013

c

0,00 €

Diferencia (a-b+c)

d

9.298.650,73 €

Ajustos per ORN cap. 1,2 i 4 finançades amb
RLT

e

1.554.171,12 €

Diferencia ajustada (d+e)

f

7.744.479,61 €

Anualitat teòrica d'amortització

g

0,00 €

ESTALVI NET (f-g)

i

7.744.479,61 €

DRN a 31/12/2020 (capítols 1 a 5)

Ràtio d'Estalvi Net (i/a) x 100

16,64 %

Per tant, l’estalvi net positiu de 7.744.479,61 € posa de manifest que els ingressos corrents
de l’Ajuntament son suficients per fer front a les despeses corrents.
Per altra part, d’acord amb el RD 635/2014, de 25 de juliol, que regula la metodologia de
càlcul del període mitjà de pagament (pmp), aquest es defineix i configura com un indicador
de caràcter econòmic per controlar la sostenibilitat financera de les entitats locals i, per tant
per controlar-ne la morositat.
Així doncs, s’entén que hi ha sostenibilitat del deute comercial quan el pmp als proveïdors
no superi el termini màxim previst a la normativa sobre morositat.
D’acord amb les dades del darrer informe remés al Ministeri d’Hisenda, corresponent al
quart trimestre de 2020, l’actual període mitjà de pagament de l’Ajuntament de Llucmajor es
de 13,73 dies i de 25,71 dies per la Residencia de persones majors, no superant el termini
màxim previst a la normativa sobre morositat.
Posar de manifest que en el mes d’agost es va canviar el criteri pel còmput del PMP,
computant a partir de llavors des del reconeixement de l’obligació, aquesta Intervenció va
emetre informe considerant que la normativa sobre morositat estableix que el termini del
còmput comença des de la corresponent comprovació material de la factura. Moltes entitats
locals opten pel criteri que els sigui mes beneficiós, és a dir, el reconeixement de l’obligació,
atès que el còmput de la comprovació material de la factura suposa un endarreriment en
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còmput del termini del pmp quan l’organització no és eficient en la gestió, si be aquesta
Intervenció no va justificar el canvi.
Vists els anteriors raonaments, es compleix l’objectiu de sostenibilitat financera definit en la
LOEPSF.
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INTERVENTOR/A
Firmat electrònicament per:
MUNAR MIQUEL CATALINA - DNI 43016490G
18/03/2021.14:39:07
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