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INFORME D’INTERVENCIÓ
La Llei Orgànica 2/2012, de 2 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) estableix que l’elaboració, l’aprovació i
l’execució del Pressupost es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària
coherent amb la normativa europea (article 3). Així mateix estableix que les
actuacions de les Administracions Públiques estaran subjectes al principi de
sostenibilitat financera, entenent-se aquesta com la capacitat per a finançar
compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute
públic i morositat del deute comercial (article 4).
Aquests dos eixos d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera es
concreten en el compliment de:







Estabilitat pressupostària com a capacitat de finançament: de
l’execució del Pressupost n'ha de derivar una posició d’equilibri o
superàvit pressupostari calculat utilitzant la metodologia de la Comissió
Europea en el marc de la normativa d’estabilitat pressupostària.
Compliment de la Regla de la despesa: enunciada a l’article 12 de la
LOEPSF, l'execució del Pressupost no pot comportar un augment de la
despesa superior al límit establert.
Sostenibilitat financera de la despesa: capacitat per a finançar
compromisos de despesa presents i futurs dins del límit de deute
públic, és a dir, de l'execució del Pressupost no se’n derivarà un volum
de deute públic excessiu.
Compliment dels límits de morositat del deute comercial: el període
mig de pagament a proveïdors no ha de superar el termini mig previst
en la normativa sobre morositat.

Igualment s’estableix un àmbit subjectiu d’aplicació diferent al previst a la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals, ja que en la verificació d’aquests requeriments
s’han d’incloure no només els ens el Pressupost dels quals forma la unitat
establerta a l’article 164 d’aquesta Llei, sinó que cal integrar el Pressupost
dels ens que d’acord amb la sectorització realitzada per la Intervención
General de la Administración del Estado siguin Sector Públic i estiguin sota el
perímetre de la Diputació de Tarragona. Per a l’exercici que s’analitza no
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existeixen diferències entre els ens a incloure d’acord amb la LRHL respecte a
la LOEPSF.
D’acord amb l’article 15 de la LOEPSF, correspon al Govern de l’Estat
mitjançant acord del consell de ministres fixar, al llarg del primer semestre de
cada any, els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic referit als
tres exercicis següents per al conjunt de les administracions públiques. La
proposta de fixació d’aquests objectius s’ha d’acompanyar d’un informe
d’avaluació de la situació econòmica prevista que ha d’incloure, entre d’altres,
la taxa de referència de creixement de l'economia espanyola prevista per a
poder determinar la regla de la despesa. L'execució dels pressupostos de les
administracions públiques s’han d’ajustar als objectius esmentats.
L'acord de Consell de Ministres de data 2 de desembre de 2016 (trienni 20172019) va fixar les taxes de referència següents en relació a les Corporacions
Locals:
2016
Objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Capacitat(+), Necessitat(-) de Finançament,
SEC-95, en % PIB

0,0%

Objectiu de Deute Públic, en % PIB

2,9%

Regla de la despesa, en % de creixement

2,1%

A aquests objectius de compliment cal sobreposar els marcats pel Pla
Econòmic Financer (PEF) que la Diputació de Tarragona va haver d’aprovar
en compliment de l’article 21 de la LOEPSF derivat de l’incompliment de la
regla de la despesa en la liquidació de l’exercici 2015.
Objectius PEF liquidació 2015
Objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Capacitat(+), Necessitat(-) de Finançament
Objectiu de Deute Financer
Objectiu Regla de la despesa
Objectiu dels límits de morositat del deute
comercial

Objectiu PEF
Equilibri o
superàvit
34.583.681’52 €
Compliment
Compliment

D'altra banda, l'objectiu del compliment dels límits de morositat del deute
comercial previst a l'article 13.6 de la LOEPSF es concreten al Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia del càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament previstos a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril (RD635/2014).
En aquest RD635/2014 es posa de manifest la interpretació donada en
diversos informes de la IGAE dels trenta dies de pagament establerts a la
normativa de morositat. Cal entendre aquest termini de pagament en el mateix
sentit que es regula el pagament del preu al contractista a l’article 216 del RDL
3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (a partir del 9 de març regulat de forma similar a
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l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic), el qual estableix l'obligació de l'administració a abonar el preu en
trenta dies des de l'expedició de la certificació d'obra o dels documents que
n'acreditin la conformitat de la prestació amb allò disposat al contracte i que,
així mateix, l’administració haurà d’aprovar les certificacions d’obra o els
document que n’acreditin la conformitat dins dels trenta dies següents al
lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. Així, en el RDL635/2014
s'interpreta que aquests trenta dies s'han de calcular des de l'aprovació de la
factura o certificació d'obra corresponent, és a dir, es disposa de trenta dies
per al reconeixement de l'obligació i trenta dies per al seu pagament. En
concret s'estableix a l'article 5 que s'entendrà per nombre de dies de
pagament, els dies naturals transcorreguts des dels trenta posteriors a la data
d'entrada de la factura al registre administratiu o des de la data d'aprovació de
la certificació mensual d'obra.
D’acord amb l’article 21 de la LOEPSF en cas d’incompliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de la
despesa, l’administració incomplidora ha de formular un pla econòmic financer
que permeti en l’any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la
regla de la despesa.
D’acord amb l’article 23 de la LOEPSF, el Pla econòmic i financer serà
presentat davant el Ple en el termini màxim d’un mes des de que es constati
l’incompliment. En el cas de les corporacions incloses en els articles 111 i 135
del TRLRHL (entre les quals es troba la Diputació de Tarragona), el pla
s’haurà de trametre a l’òrgan de tutela financera de la comunitat autònoma, la
qual serà la responsable de la seva aprovació i seguiment.
Seguint les directrius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat
pressupostària i Sostenibilitat Financera i l’Ordre 2105/2012, d’1 d’octubre, en
relació a les obligacions de subministrament d’informació prevista a la
LOEPSF, en el present informe s’analitza:
12345-

Estabilitat pressupostària: capacitat/ necessitat de finançament.
El compliment de la regla de la despesa.
La sostenibilitat financera: el límit del deute.
El compliment del termini de pagament a proveïdors per deutes
comercials.
El compliment del Pla Econòmic Financer vigent.

1-Objectiu
d’estabilitat
finançament

pressupostària:

Capacitat/necessitat

de

D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, on es defineix el principi d’estabilitat
pressupostària, i els apartats 1 i 4 de l’article 11, l’elaboració, l’aprovació i
l’execució dels pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o
els ingressos de les administracions públiques es realitzarà en un marc
d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea. L’objectiu
d’estabilitat per a les corporacions locals s’ha xifrat en el 0% del PIB. Així
mateix, l’art 11.4 de la LOEPSF fixa que “les corporacions locals han de
mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari”. Expressat en altres
termes, l’objectiu d’estabilitat es d'inexistència de dèficit i, per tant, d’equilibri.
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El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a
pressupost s'obté per diferència entre els drets reconeguts néts dels capítols 1
a 7 d'ingressos, i les obligacions reconegudes nétes dels capítols 1 a 7 de
despeses. A aquesta diferència s'hi ha d'aplicar les transformacions
necessàries per expressar-la en termes de comptabilitat nacional. Aquests
ajustaments estan previstos al manual de la IGAE “Manual de cálculo del
Déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales”.
S’adjunta com annex els càlculs relatius a l’estabilitat pressupostària amb els
ajustaments derivats del manual de l’IGAE, resultant que la liquidació del
pressupost 2017 presenta una capacitat de finançament de 25.632.589’81 €:

Ens

Ingressos
financers

no Despeses no Ajusts SEC
financeres

Corporació
BASE
Turisme

131.595.184’69 110.861.006’69
15.552.252’42 12.925.785’97
6.023.862’62
4.975.357’24
153.171.299’73 128.762.149’90

1.887.005’60
-623.753’67
-39.811’95
1.223.439’98

Capacitat/
necessitat
finançament
22.621.183’60
2.002.712’78
1.008.693’43
25.632.589’81

D’altra banda, el PEF preveia una capacitat de finançament per a l’exercici
2017 de 13.568.115’15 € i, per tant, la capacitat de finançament se situa per
sobre d’allò previst al PEF. En tot cas, les previsions del PEF indicaven
capacitat de finançament per als exercicis 2016 i 2017 com finalment s’ha
complert.
2- Regla de la despesa
L’art 12 de la LOEPSF incorpora la “regla del gasto", introduïda ja pel RDL
8/2011 per la confecció del pressupost de 2012. D'acord amb aquest article, el
creixement de la despesa computable no podrà superar la taxa de referència
de creixement del PIB de mitjà termini de l’economia espanyola.
Per acord del Consell de Ministres de 2 de desembre de 2016 es va fixar la
taxa de referència per aplicar la regla de la despesa en el 2,1 % pel
pressupost de 2017, és a dir, les obligacions reconegudes del pressupost
2017 que formen part de la despesa computable no poden créixer més d'un
2,1 % respecte les mateixes de la liquidació de l'exercici 2016.
Formen part de la despesa computable les despeses no financeres (capítols 1
a 7 del pressupost) en termes del sistema europeu de comptes nacionals i
regionals (SEC) exclosos els interessos del deute i la part de la despesa
finançada amb fons finalistes procedents d'altres administracions.
Per tant, la despesa computable de cada exercici s'ha d'ajustar d'acord amb
els termes SEC. Aquests ajustos estan previstos al manual de la IGAE "Guía
para la determinación de la regla del gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012
orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para
corporaciones locales." S'adjunta com a annex els ajustos i càlculs realitzats
per a determinar la despesa computable a l'exercici 2017.
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Aquesta despesa computable s'ha de comparar amb la de l'exercici immediat
anterior augmentada (o reduïda) per la taxa de referència abans esmentada i
ajustada amb els augments o disminucions dels ingressos als quals fa
referència l'article 12.4 de la LOEPSF, és a dir, els derivats de canvis
normatius que suposin augments o disminucions de la recaptació.
D'altra banda, també s’ha d’ajustar l’efecte de les obligacions derivades
d’inversions financerament sostenibles previstes a la disposició addicional
sisena de la LOEPSF com a especial destí del superàvit pressupostari diferent
del previst a l'article 32 de la mateixa llei (amortització anticipada de deute),
durant el primer exercici de la seva execució. Aquesta despesa no s’ha de
tenir en compte com a despesa computable.
El resultat de la comparació d'aquest límit amb la despesa computable a la
liquidació de l’exercici és de 11.316.992’03 € i, per tant, de compliment de la
regla de la despesa.
Ens

Corporació
BASE
Turisme

Límit de la regla Despeses en
de la despesa a
inversions
l'exercici
financerament
sostenibles
95.666.394’21 13.344.205’14
14.362.774’00
0'00
5.248.582’25
0’00
115.277.750’46 13.344.205’14

Despesa
computable a
l'exercici
99.312.966’39
13.546.661’47
4.445.335’71
117.304.963’57

Compliment (+) o
incompliment (-)
de la regla de la
despesa
9.697.632’97
816.112’53
803.246’54
11.316.992’03

Compliment del sostre de la despesa en el pressupost 2017
L’article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions locals aprovaran en
els seus àmbits respectius un límit màxim de despesa no financera, coherent
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la regla de la despesa que fixa
l’article 12 i que marcarà el sostre de recursos dels seus pressupostos.
Els límits aprovats amb el Pressupost 2017 i la despesa total realitzada
finalment són els següents:
Límit de despesa
no financera
Diputació de
Tarragona
(consolidat)

140.757.168’94

Despesa no
financera a
l'exercici
123.454.406’59

Compliment (+) o
incompliment (-)
del límit
17.302.762’35

Per tant, la liquidació del pressupost 2017 compleix amb el límit de la despesa
no financera establert en l'aprovació del Pressupost 2017.
3- Sostenibilitat financera: sostre del deute
D’acord amb l’article 4 de la LOEPSF, les actuacions de les administracions
públiques estan subjectes al principi de sostenibilitat financera, entesa com la
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capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels
límits de dèficit, de deute públic i de morositat del deute comercial d'acord amb
allò que estableix aquesta llei, la normativa sobre morositat i la normativa
europea.
La instrumentació d'aquest precepte es preveu en l'article 13 de la mateixa
LOEPSF fixant un límit de deute, definint el concepte de deute d'acord amb el
Protocol del Procediment de dèficit excessiu, per al global de les
administracions públiques (60 % del Producte Interior Brut (PIB)) i distribuint-lo
entre l'administració de l'estat (44%), l'autonòmica (13%) i la local (3%); si bé
aquest límit queda substituït per l'aprovat al Consell de Ministres de data 2 de
desembre de 2016 i que per l'administració local és del 2,9 % del PIB.
La transposició del sostre de deute en termes de percentatge del PIB resulta
difícil i incerta a conseqüència del fet que no es disposa de càlculs oficials del
PIB per a totes les províncies i municipis d’Espanya. En conseqüència, i
davant de l’absència d’una norma clarificadora que permeti obtenir un
indicador de compliment, en aquest informe, per avaluar l'assoliment de
l’objectiu de deute públic s’utilitzarà la metodologia de càlcul i límits definits a
l’article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (LRHL),
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
La metodologia prevista en l'article 53 de la LRHL és comparar el volum de
deute total a llarg termini, inclòs el risc deduït d'avals, amb els ingressos
corrents de l'exercici immediat anterior o, si no està liquidat, l'últim amb la
liquidació aprovada. Aquesta divisió, anomenat ràtio del deute viu, no pot ser
superior al 110%.
A.) Determinació del deute viu:
D'acord amb la LRHL (article 53.2) s'han de tenir en compte les operacions de
crèdit vigents, tant a curt com a llarg termini, valorades amb els mateixos
criteris utilitzats per a la seva inclusió al balanç i el risc derivat d'avals.
L'ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals, al seu Annex 3 preveu que els valors que es
compararan seran el deute previst a fi de l'exercici actual amb els dret liquidats
del darrer exercici liquidat. Aquesta previsió serveix als seus objectius de
tutela financera, però no posa de manifest el compliment del sostre del deute
en no utilitzar el nivell d'endeutament derivat de la liquidació. És per això que
en els càlculs d'aquest informe s'utilitzaran els valors del deute viu a 31 de
desembre de l'exercici liquidat.
Així mateix, la "Nota informativa sobre el régimen legal aplicable a las
operaciones de endeudamiento a largo plazo a concertar por las entidades
locales" del MINHAP estableix que a efectes del càlcul del capital viu no
s'inclouran els saldos pendents de reintegrar derivats de les liquidacions
definitives de la participació en tributs de l'estat.
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Deute viu liquidació exercici 2017
Deute financer
Risc deduït d'avals
Altres deutes computables
Total deute

31/12/2017
33.975.051’27
0,00
0,00
33.975.051’27

B.) Determinació dels ingressos corrents:
Per al còmput dels ingressos corrents, la LRHL estableix que es tindran en
compte els liquidats o meritats l'exercici immediat anterior o, en el seu defecte,
en el precedent, segons les xifres deduïdes dels estats comptables
consolidats.
L'ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals, al seu Annex 3 estableix que per al càlcul de la ràtio
legal de deute viu s'han de tenir en compte els drets reconeguts néts dels
capítols 1 a 5, en termes consolidats del grup integrat per l'ens local i els ens
dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.
Finalment, la disposició final trenta – una de la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat 2013, dotada amb vigència indefinida, estableix que per a la
determinació dels ingressos corrents a computar en el càlcul de l’estalvi nét i
el nivell del deute, es deduiran l’import dels ingressos afectats a operacions de
capital i qualssevol altres ingressos extraordinaris aplicats als capítols 1 a 5
que, per la seva afectació o caràcter no recurrent no tinguin la consideració
d’ordinaris.
Ingressos corrents exercici 2017

31/12/2017

DRN agregats
Ajustos per consolidació
Ingressos no consolidables (DF31)
Total ingressos a considerar

152.956.983’08
-5.076.453’00
-777.793’41
147.102.736’67

C.) Determinació de la ràtio de deute viu
Determinació de la ràtio

01/01/2018

Deute viu
Ingressos corrents consolidats
ajustats
Ràtio de deute viu

33.975.051’27
147.102.736’67
23,10 %

Per tant, la ràtio se situa per sota del 110% i, en conseqüència, es pot
concloure amb el compliment del principi de sostenibilitat, pel que fa al
sostre de deute.
D’altra banda el PEF sí que indicava una previsió per al nivell d’endeutament,
el qual el situava en 34.583.681’52 € a 31 de desembre. Així doncs, el deute
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viu també està per sota donat que és de 33.975.051’27 € i, per tant, es pot
concloure que es compleix amb aquest aspecte del PEF.
4. Compliment dels límits de morositat del deute comercial
L'article 4 de la LOEPSF estableix que s'entén que existeix sostenibilitat del
deute comercial quan el període mig de pagament als proveïdors no superi el
termini màxim previst a la normativa de morositat.
La disposició addicional cinquena d'aquesta mateixa llei estableix que aquest
termini serà el que marqui la normativa vigent, en el nostre cas la LCSP que el
fixa en trenta dies des de l'expedició de la certificació d'obra o dels documents
que n'acreditin la conformitat amb el contracte. Pel que fa a les factures sense
aquests documents existeix un buit legal per la determinació de l'inici del
termini del còmput, si bé en l'apartat quart de la nota del MINHAP "Relativa a
la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local"
s'estableix, amb caràcter general, un termini de pagament de 30 dies des del
reconeixement de l'obligació que, al seu torn, ha de fer-se en un termini de 30
dies des de la recepció de la factura o sol·licitud de pagament equivalent.
Aquest termini general de seixanta dies des de la recepció de la factura és el
que s'utilitzarà per avaluar el compliment de la morositat en el deute
comercial.
Aquesta interpretació es referma en el RD635/2014 on es defineix un sistema
estadístic de verificació del compliment del període mig de pagament a
proveïdors en els càlculs del qual s'entén com a període de pagament d'una
obligació els dies transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la recepció
de la factura al registre administratiu corresponent.
El període mig de pagament global es defineix com la ponderació per import
de les obligacions de pagament de cada ens, pagades o no, i el nombre de
dies de pagament o pendent de pagament, segons el cas. Aquests períodes
de pagament s'han de publicar a la seu electrònica i enviar al MINHAP cada
mes.
En aquest informe s'inclouen les dades que es venien preparant de forma
trimestral, d'acord amb la legislació vigent i que es calculaven d'acord al què
disposava la "Guía para la elaboración de los informes trimestrales que las
entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda en
cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales." en la
qual s'estableix l'estructura i la informació a retre i la forma del càlcul del
període mig de pagament ponderat.
Aquests terminis s'han calculat trimestre a trimestre i enviat als organismes de
control extern. Per avaluar el compliment, donat que es calculen des del dia
de recepció de la factura, s'han de comparar amb els 60 dies de termini màxim
de pagament, 30 dies per al reconeixement de l'obligació i 30 per al seu
pagament.
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Període mig de pagament (dies)
CORPORACIÓ
TURISME
BASE

1T 2017
46
46
29

2T 2017
43
37
19

3T 2017
34
27
27

4T 2017
42
33
40

D'altra banda, les dades del període mig de pagament previstes al
RD635/2014 són les següents i s'han de comparar amb un límit de 30 dies per
a efectuar el pagament. En cas que siguin negatives posen de manifest que el
pagament s'efectua amb menys de 30 dies des de la recepció de la factura:
Corporació
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2’62
6’63
13’89
6’54
5’74
-0’65
-1’78
-0’85
1’44
7’40
7’34
1’73

Patronat
de
BASE
Turisme
9’31
1’28
-7’79
-7’04
1’94
-3’68
-1’74
-10’81
2’38
-8’60
2’38
-2’75
-7’63
-5’51
-8’28
3’60
-5’06
-5’37
-1’30
4’57
-6’17
-0’03
-7’30
9’17

Global
2’77
3’34
11’10
5’13
3’49
-0’56
-2’54
-0’86
0’06
6’38
5’00
3’02

Per tant, s'ha complert amb el termini de pagament a proveïdors, ja que
sempre ha estat inferior als 60 dies des del registre de la factura o dels 30 des
del reconeixement de l'obligació.
5. Compliment del Pla Econòmic Financer (PEF) vigent
El Ple de la Diputació de Tarragona de 27 de maig de 2016 va aprovar el Pla
Econòmic Financer per als exercicis 2016 i 2017 derivat de l’incompliment de
la regla de la despesa a la liquidació de l’exercici 2015.
Així mateix, i d’acord amb allò que es disposa a l’article 23.4 de la LOEPSF,
aquest PEF va ser aprovat per la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor amb data 22 de juny de 2016.
L’article 21 de la LOEPSF estableix que aquest PEF ha de permetre a
l’administració incomplidora durant l’any en curs d’aprovació del PEF (exercici
2016) i el següent (exercici 2017) el compliment dels objectius o de la regla de
la despesa.
Per tant, per al compliment del PEF l’exercici 2017 s’ha de liquidar amb el
compliment dels objectius d’estabilitat, sostenibilitat del deute financer,
sostenibilitat del deute comercial – compliment dels límits de morositat del
deute comercial - i amb el compliment de la regla de la despesa.
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Unitat de comptabilitat
Intervenció
De les verificacions realitzades en aquest informe se’n desprèn el compliment
dels objectius i de la regla de la despesa en la liquidació 2017 i, per tant, el
compliment del PEF fins ara vigent, les dades del seu seguiment s’hauran de
comunicar oportunament a tutela financera de la Generalitat perquè aquesta
pugui donar per tancat el PEF i com a assolits els seus objectius.

Conclusions
La liquidació del pressupost 2017:











Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, tant l’establert per a les
corporacions locals en general com el previst al pla econòmic financer
vigent, ja que presenta capacitat de finançament.
Compleix la regla de la despesa ja que la despesa computable de
l’exercici és inferior al límit de despesa fixat per l’aplicació d’aquesta
regla i, en conseqüència, assoleix l’objectiu marcat al pla econòmic
financer de no superar aquest límit.
Compleix el principi de sostenibilitat financera, el límit del deute, amb
una ràtio que se situa per sota del 110%. Així mateix el volum de
deute financer és inferior al previst al pla econòmic financer.
Compleix amb els límits de morositat del deute comercial perquè el
termini de reconeixement d'obligacions i pagament d'aquestes se situa
per sota dels 60 dies des del registre de la factura o dels 30 des del
reconeixement de l'obligació.
Compleix els objectius marcats al PEF 2016 – 2017 i, per tant, es pot
procedir a sol·licitar la seva cancel·lació.
Atès que es compleixen tots els objectius i la regla de la despesa no és
necessària la realització de cap PEF ni l’aprovació de mesura
excepcional de cap mena.

Tomàs Carbonell Vila
Interventor General
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