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INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE LA VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, SOSTENIBILITAT FINANCERA I REGLA DE DESPESA
CORRESPONENTS A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 AMB LES DADES
DEFINITIVES DE LA FORMULACIO DELS COMPTES ANUALS DE LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNIPALS SA I DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ARRANZ BRAVO I LA DETERMINACIÓ DEL SUPERÀVIT
PRESSUPOSTARI EN COMPTABILITAT NACIONAL SUSCEPTIBLE D’APLICACIÓ A L’EXERCICI 2020
(Informe núm. 48/2020)
I.

ANTECEDENTS

1. Per Resolució núm. 2247/2020, de 21 de febrer, el Tinent d’Alcalde de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 de la qual se’n va
donar compte al Ple en sessió del 29 d’abril de 2020. L’acord tercer de l’esmentada resolució
declarava que el superàvit pressupostari previsional en comptabilitat nacional susceptible
d’aplicació a l’exercici 2020 ascendia a 4.226.283,41 euros i el condicionava a:
‒ La quantificació definitiva una vegada fossin aprovats pels òrgans competents els estats i
comptes anuals de l’exercici 2019 dels ens dependents de la Societat la Farga Gestió
d’Equipaments municipals SA i de la Fundació Arranz Bravo.
‒ L’aprovació de la pròrroga per la norma habilitant corresponent de les regles especials per
al destí del superàvit pressupostari en termes de comptabilitat nacional previstes a
l’apartat 5 de la DA 6a de la LOESPSF, en el cas que es volgués utilitzar per a una finalitat
diferent a l’amortització de deute prevista a l’art. 32 de la LOEPSF.
2. La Intervenció General amb motiu de l’aprovació de la citada Liquidació del pressupost de
l’exercici 2019 va emetre els informes:
a. Informe de la Intervenció General de 21 de febrer de 2020 núm. 11/2020 amb el títol
“Informe sobre la liquidació del pressupost de l’exercici 2019. Art. 191.3 del TRLHL”
b. Informe de la Intervenció General de 21 de febrer de 2020 núm. 10/2020 amb el títol “
“Informe sobre la verificació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària,
sostenibilitat financera i regla de la despesa derivats de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2019” .
En els esmentats informes es deduïa el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària,
i sostenibilitat financera, i incompliment regla de la despesa al 31 de desembre de 2019, si bé
estaven calculats amb les dades previsionals del tancament de l’exercici facilitades pels ens
dependents la Farga Gestió d’Equipaments municipals SA i de la Fundació Arranz Bravo,
d’acord amb el següent detall:
A. Estabilitat pressupostaria consolidada al 31.12.2019. Resultat de capacitat de finançament
previsional per import de 6.678.819,16 euros.
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ESTABILITATPRESSUPOSTÀRIA CONSOLIDADA A 31.12.2019

Ingressos no
financers

ENTITATS
Pressupost Ajuntament Hospitalet deLlobregat
La Farga GEMSA. Previsió tancament
Fundació Arranz Bravo. Previsió tancament

TOTAL

Despeses no
financeres

244.030.017,82
7.103.337,48
62.784,55

ajustos propia
entitat

235.113.402,84
7.355.656,94
96.051,12

-1.952.209,79

251.196.139,85 242.565.110,90

-1.952.209,79

ajustos
operacions
internes

capcitat/
necessitat
finançament
6.964.405,19
-252.319,46
-33.266,57

0,00

6.678.819,16

B. Sostenibilitat financera consolidada a 31.12.2019. Resultats previsionals:
B.1. Ratis d’endeutament
SOSTENIBILITAT CONSOLIDADA. TANCAMENT 31.12.2019
Calcul sobre les previsions de liquidació consolidadaal 31.12.2019
ENTITATS
Drets reconeguts 1 a 5
(-) ingresos extraordinaris
TOTAL DNRingressos ordinaris
Obligacions 1, 2, 4
ESTALVI BRUT
Anualitat teòrica
ESTALVI NET
Deute viu
TAXAESTALVI NET
Rati volumtotal capital viu

LAFARGAPrevisió ARRANZBRAVO
tancament
Previsió tancament

AJUNTAMENT
237.052.533,30
267.420,64
236.785.112,66
207.106.901,47
29.678.211,19
14.439.258,21
15.238.952,98
73.078.373,31
6,44%
30,86%

AJUSTOS

7.103.337,48

62.784,55

5.173.282,75

7.103.337,48
7.355.656,94
-252.319,46
0,00
-252.319,46

62.784,55
96.051,12
-33.266,57

4.975.011,25

-3,55%
0,00%

-33.266,57
0,00
-52,99%
0,00%

0,00
0,00

TOTAL
239.045.372,58
267.420,64
238.777.951,94
209.583.598,28
29.194.353,66
14.439.258,21
14.755.095,45
73.078.373,31
6,18%
30,61%

B.2. Període mig de pagament als proveïdors:
 Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 5,56 dies
 La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals SA 14,30 dies
 Fundació privada municipal Arranz Bravo 26,95 dies
 Període mig de pagament global 5,80 dies.
C. Regla de la despesa consolidada al 31.12.2019. Marge negatiu previsional per import de
-1.456.335,68 euros.
REGLA DESPESA CONSOLIDADA. TANCAMENT31.12.2019

ENTITATS

Pressupost Ajuntament Hospitalet de Llobregat
La Farga GEMSA. Previsió tancament
Fundació Arranz Bravo. Previsió tancament
TOTAL

DESPESA
COMPUTABLE
LIQUIDACIÓ2018
185.847.312,96
6.972.283,92
85.092,50
192.904.689,38

AUGMENTS/
TASA DE
DISMINUCIONS
REFERENCIA. 2,7% INCR. NORMATIUS
PTO. 2019
5.017.877,45
188.251,67
2.297,50
5.208.426,61

LIMIT REGLA
DESPESA

-750.282,85 190.114.907,56
7.160.535,59
87.390,00
-750.282,85 197.362.833,14

DESPESA
COMUTABLE
TANCAMENT
31.12.2019
191.367.460,76
7.355.656,94
96.051,12
198.819.168,82

MARGE

-1.252.553,20
-195.121,35
-8.661,12
-1.456.335,68

3. En l’apartat VIII.1 del citat l’informe de la Intervenció General 11/2020, de 21 de febrer, es
quantificava el superàvit previsional en comptabilitat nacional susceptible d’aplicació a
l’exercici 2020 en 4.226.283,41 euros pendent, com ja s’ha esmentat de la quantificació
definitiva una vegada aprovats els estat i comptes anuals de la Societat La Farga Gestió
d’Equipaments Municipals SA i de la Fundació privada Arranz Bravo de l’exercici 2019, segons
el detall següent.
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SUPERÀVIT PROVISIONAL EN COMPTABILITATNACIONAL AL 31/12/2019, SEGONS ART. 32 I LA DA 6a DE LA LOEPS A DESTINAR
A AMORTITZACIÓD'ENDEUTAMENT
(+) CAPACITATDEFINAÇAMENT SEGONS SEC 2010 AL31/12/2019
6.678.819,16
(-) OBLIGACIONS PENDENTS COMPTABILITZADES ENEL COMPTE 413 AL31/12/2019

2.452.535,75

RESULTAT PROVISIONAL DEL SUPERÀVIT EN COMPTABILITAT NACIONAL A DESTINAR A AMORTITZACIÓDE
DEUTEO, SI S'ESCAU, AL FINANÇAMENT D'IFS

4.226.283,41

4. Formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2019.
a. El Consell d’Administració de la societat La Farga Gestió d’Equipaments Municipals SA en
sessió de 5 de maig de 2020 va aprovar la formulació dels comptes anuals de l’empresa
corresponents a l’exercici 2019, restant pendents d’aprovació per la Junta general
d’accionistes.
b. El Patronat de la Fundació Privada Arranz Bravo va aprovar els estats i comptes anuals de
l’exercici 2019 en sessió del 6 de maig de 2020.
5. Impacte sobre el destí del superàvit de les entitats locals corresponent a 2019 i la seva aplicació
a l’exercici 2020 per efecte de la regulació de l’article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de
març, pel que s’adopten mesures urgents extraordinàries complementaries per a fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19 i de l’article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de
març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a
fer front al COVID-19.
II. OBJECTE DE L’INFORME
L’objecte de l‘emissió del present informe és doble:
‒ Recalcular i verificar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la
despesa i sostenibilitat financera al 31 de desembre de 2019, incorporant els resultats dels
estats i comptes anuals al 31 de desembre de 2019 de la Farga Gestió d’Equipaments
Municipals SA i de la Fundació privada Arranz Bravo una vegada aquests han estat
formulats i aprovats respectivament per Consell d’Administració i pel Patronat.
‒ Determinar l’import del superàvit en comptabilitat nacional susceptible d’aplicació a
l’exercici 2020, per donar compliment a l’establert a l’acord tercer de la Resolució núm.
2247/2020, de 21 de febrer, el Tinent d’Alcalde de Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2019.
A la vista dels antecedents exposats s’emet el següent,
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III. INFORME
PRIMER. Càlcul definitiu de l’objectiu d’estabilitat pressupostària al 31 de desembre de 2019 en
termes individualitzats i consolidat pels ens que conformen el sector administracions públiques
en termes SEC 2010
1. Pressupost de l’Ajuntament. No s’efectua cap recàlcul de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament al 31 de desembre de 2019,
xifrat en l’informe de la Intervenció General núm. 10/2020 en l’import de 6.964.405,19 euros,
ja que no ha sofert cap modificació.
2. La Farga gestió d’Equipaments Municipals SA. De les dades resultants dels estats i comptes
anuals al 31 de desembre de 2019 formulats pel Consell d’Administració de la Societat es
dedueix un resultat de -252.319,46, el que suposa una necessitat de finançament de
252.319,46 (mateix import al previst), d’acord amb el detall següent:
ESTABILITATPRESSUPOSTÀRIA.
LA FARGAGESTIÓEQUIPAMENTS MUNICIPALS SA
Ingressos a efectes de comptabilitat nacional
Import net de la xifra denegoci
Treballs previstos desenvolupar l'empresa pel seu actiu
Ingressos accesoris i altres ingressos gestió corrent
Subvencions i transferències
Ingressos financer per interessos
Ingressos departicipacions en instruments depatrimoni (dividends)
ingressos excepcionals
Aportacions patrimonials
Subvencions decapital a rebre
Despeses aefectes de comptabilitat nacional
Aprovisionaments
Despeses depersonal
Altres despeses explotació
Despeses financeres i assimilades
Impost de societats
Altres impostos
Despeses excepcionals
Variacions Immobilitzat material i intangible; d'inversions immobiliarias;
d'existencias
Variació d' existencies de productes acabats i en curs defabricació del
compte de PyG
Aplicació deProvisions
Inversions efectuades per compted'Administracions i entitats públiques
Ayudes, transferencies i subvencions concedides
Capacitat/necessitat de finançament entitat (SEC)

TANCAMENT
31.12.2018

TANCAMENT
31.12.2019

7.139.368,07
4.567.461,86

7.103.337,48
4.601.791,53

40.602,89
2.511.892,60
14,16

44.395,64
2.446.288,31
0,10

19.396,56

10.861,90

6.972.284,27
881.987,45
4.430.181,34
1.402.778,52
0,35

7.355.656,94
803.236,79
4.563.827,95
1.534.489,71
-

70.929,36

80.837,15

186.407,25

373.265,34

167.083,80

-

252.319,46

3. Fundació Arranz Bravo. De les dades resultants dels estats i comptes anuals al 31 de
desembre de 2019 aprovats pel Patronat es dedueix un resultat negatiu de -22.859,44 el que
suposa una necessitat de finançament de 22.859,44 euros (front els -33.266,57 euros de
resultat provisional que mostraven també una necessitat de finançament), d’acord amb el
detall següent:
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ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.
FUNDACIÓARRANZ BRAVO
Ingressos a efectes de comptabilitat nacional
Import net de la xifra de negoci
Treballs previstos desenvolupar l'empresa pel seu actiu
Ingressos accesoris i altres ingressos gestió corrent
Subvencions i transferències
Ingressos financer per interessos
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)
ingressos excepcionals
Aportacions patrimonials
Subvencions de capital a rebre
Despeses a efectes de comptabilitat nacional
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses explotació
Despeses financeres i assimilades
Impost desocietats
Altres impostos
Despeses excepcionals
Variacions Immobilitzat material i intangible; d'inversions immobiliarias;
d'existencias
Variació d' existencies de productes acabats i en curs de fabricació del
compte de PyG
Aplicació de Provisions
Inversions efectuades per compted'Administracions i entitats públiques
Ayudes, transferencies i subvencions concedides
Capacitat/necessitat de finançament entitat (SEC)

TANCAMENT
31.12.2018
83.499,89
28,85

TANCAMENT
31.12.2019
73.191,68
96,15

83.471,04
-

73.095,53
-

-

-

85.092,50
54.781,33

96.051,12
59.211,61

30.311,17
-

36.839,51
-

-

-

1.592,61

-

22.859,44

4. Estabilitat consolidada. Dóna una capacitat de finançament de 6.689.226,29 euros
lleugerament superior al resultat previsional que va ser de 6.678.819,16 euros segons el
següent detall:
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA CONSOLIDADA A 31.12.2019

ENTITATS
Pressupost Ajuntament Hospitalet de Llobregat
La Farga GEMSA.
Fundació Arranz Bravo.

TOTAL

Ingressos no
financers
244.030.017,82
7.103.337,48
73.191,68

Despeses no
financeres

ajustospropia
entitat

235.113.402,84
7.355.656,94
96.051,12

-1.952.209,79

251.206.546,98 242.565.110,90

-1.952.209,79

ajustos
operacions
internes

capcitat/
necessitat
finançament
6.964.405,19
-252.319,46
-22.859,44

0,00

6.689.226,29

SEGON. Càlcul definitiu de l’ objectiu de sostenibilitat financera al 31 de desembre de 2019 en
termes individualitzats i consolidat pels ens que conformen el sector administracions públiques
en termes SEC 2010.
Ratis d’endeutament
En el quadre següent es posa de manifest la petita incidència de les modificacions dels resultats
dels estats i comptes anuals dels ens instrumentals al 31 de desembre de 2019 en els ratis de
sostenibilitat financera front a les previsions efectuades. Així, tal com es dedueix del quadre
següent, la taxa d’estalvi net és d’un 6,18% (anteriorment era la mateixa), mentre que el rati total
del capital viu és d’un 30,60% (sent anteriorment del 30,61%)
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SOSTENIBILITAT CONSOLIDADA. TANCAMENT 31.12.2019
Calcul sobre laliquidació consolidada al 31.12.2019
ENTITATS
Drets reconeguts 1 a 5
(-) ingresos extraordinaris
TOTAL DNRingressos ordinaris
Obligacions 1, 2, 4
ESTALVI BRUT
Anualitat teòrica
ESTALVI NET
Deuteviu
TAXA ESTALVI NET
Rati volumtotal capital viu

AJUNTAMENT
237.052.533,30
267.420,64
236.785.112,66
207.106.901,47
29.678.211,19
14.439.258,21
15.238.952,98
73.078.373,31
6,44%
30,86%

LA FARGA

ARRANZ BRAVO

AJUSTOS

7.103.337,48

73.191,68

5.173.282,75

7.103.337,48
7.355.656,94
-252.319,46
0,00
-252.319,46

73.191,68
96.051,12
-22.859,44

4.975.011,25

-3,55%
0,00%

-22.859,44
0,00
-31,23%
0,00%

0,00
0,00

TOTAL
239.055.779,71
267.420,64
238.788.359,07
209.583.598,28
29.204.760,79
14.439.258,21
14.765.502,58
73.078.373,31
6,18%
30,60%

Període mig de pagament als proveïdors:
El període mig de pagament a proveïdors no sofreix variació al ressenyat a l’apartat B.2.I.
Antecedents d’aquest informe.
TERCER. Càlcul definitiu de la regla de la despesa de desembre de 2019 en termes
individualitzats i consolidat pels ens que conformen el sector administracions públiques en
termes SEC 2010
1. Pressupost de l’Ajuntament. No s’efectua cap recàlcul de la regla de la despesa respecte de la
realitzada amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament al 31 de
desembre de 2019, que es va xifrar en l’informe de la Intervenció General núm. 10/2020 en
incompliment per l’import de -1.252.553,20 euros, ja que no ha sofert cap modificació.
2. La Farga gestió d’Equipaments Municipals SA. De les dades resultants dels estats i comptes
anuals al 31 de desembre de 2019 formulats pel Consell d’Administració de la Societat es
dedueix un marge de la regla de la despesa negatiu de -195.121,35 euros, mateix import al
previst, amb el detall expressat en la pàgina següent
3. Fundació Arranz Bravo. De les dades resultants dels estats i comptes anuals al 31 de
desembre de 2019 aprovats pel Patronat es dedueix un marge de la regla de la despesa
negatiu -8.661,12 euros, mateix import al previst, d’acord amb el detall expressat en la pàgina
següent:
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REGLA DELADESPESA.
LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA.
Aprovisionaments
Despeses depersonal
Altres despeses d'explotació
Impost desocietats
Altres impostos
Despeses excepcionals
Variacions del Immobilizado material i intangible; d'inversions
immobiliaries i existències
Variació d' existencies deproductes acabats i en curs defabricació del
compte dePyG
Aplicació deProvisions
Inversions efectuades per compted'Administracions i entitats públiques
Ayudes, transferencies i subvencions concedides
Empleos no financiers temes SEC, excepte interessos del deute
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres
entitas que integren la Corporación Local
(-) despesa finançada amb fonds finalistes procedente dela Unió Europea o
d'altres Administracions Públiques:
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Publiques
Despesa computable aefectes reglade ladespesa
2,7%dela despesa computable
Despesa comuntablemés taxa dereferència
(+/-) Increments/disminucions derecaptació per canvis normatius
límit màximdespesa computable corregida

REGLA DE LA DESPESA FUNDACIÓARRANZBRAVO
Aprovisionaments
Despeses depersonal
Altres despeses d'explotació
Impost desocietats
Altres impostos
Despeses excepcionals
Variacions del Immobilizado material i intangible; d'inversions immobiliaries
i existències
Variació d' existencies deproductes acabats i en curs defabricació del
comptedePyG
Aplicació de Provisions
Inversions efectuades per compte d'Administracions i entitats públiques
Ayudes, transferencies i subvencions concedides
Empleos no financiers temes SEC, excepte interessos del deute
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres
entitas que integren la Corporación Local
(-) despesa finançada amb fonds finalistes procedente dela Unió Europea o
d'altres Administracions Públiques:
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Publiques
Despesa computable a efectes reglade ladespesa
2,7% de la despesa computable
Despesa comuntable més taxa de referència
(+/-) Increments/disminucions de recaptació per canvis normatius
límit màxim despesa computable corregida

TANCAMENT
31.12.2018

TANCAMENT
31.12.2019

881.987,45
4.430.181,34
1.402.778,52

803.236,79
4.563.827,95
1.534.489,71

70.929,36

80.837,15

186.407,25

6.972.283,92

6.972.283,92
188.251,67
7.160.535,59
0,00
7.160.535,59 -

373.265,34
7.355.656,94

7.355.656,94

MARGE
195.121,35

TANCAMENT
31.12.2018

TANCAMENT
31.12.2019

54.781,33
30.311,17
-

59.211,61
36.839,51
-

-

-

85.092,50

96.051,12

85.092,50
2.297,50
87.390,00
0,00
87.390,00 -

96.051,12

MARGE
8.661,12
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4. Regla de la despesa consolidada. El marge de la regla de la despesa consolidada recalculada
al 31 de desembre de 2019 és negatiu per import de -1.456.335,68 euros, mateix import al
previst:
REGLADESPESA CONSOLIDADA. TANCAMENT 31.12.2019

ENTITATS

Pressupost Ajuntament Hospitalet deLlobregat
La Farga GEMSA.
Fundació Arranz Bravo.
TOTAL

DESPESA
COMPUTABLE
LIQUIDACIÓ2018
185.847.312,96
6.972.283,92
85.092,50
192.904.689,38

AUGMENTS/
TASA DE
DISMINUCIONS
REFERENCIA. 2,7% INCR. NORMATIUS
PTO. 2019
5.017.877,45
188.251,67
2.297,50
5.208.426,61

LIMIT REGLA
DESPESA

-750.282,85 190.114.907,56
7.160.535,59
87.390,00
-750.282,85 197.362.833,14

DESPESA
COMUTABLE
TANCAMENT
31.12.2019

MARGE

191.367.460,76
7.355.656,94
96.051,12
198.819.168,82

-1.252.553,20
-195.121,35
-8.661,12
-1.456.335,68

QUART. Quantificació del superàvit pressupostari en comptabilitat nacional susceptible
d’aplicació a l’exercici 2020.
L’actualització de l’avaluació del superàvit pressupostari en comptabilitat nacional susceptible
d’aplicació a l’exercici 2020, calculat amb les dades obtingudes de la liquidació de l’Ajuntament de
l’exercici 2019 i dels estats i comptes anuals al 31 de desembre de 2019 formulats pel Consell
d’Administració de la Farga GEM SA (restant pendents d’aprovació definitiva per la Junta General) i
aprovats pel Patronat de la Fundació Arranz Bravo, dóna un resultat de 4.236.690,54 euros front als
4.226.283,41 euros calculats de forma provisional.
SUPERÀVIT RECALCULAT EN COMPTABILITAT NACIONAL AL 31/12/2019, SEGONS ART. 32 I LA DA 6a DE LALOEPSF A DESTINAR
A AMORTITZACIÓD'ENDEUTAMENT I/ODESPESES COVIDSEGONS ART3 RD8/2020 I ART20 RD11/2020
(+) CAPACITAT DEFINAÇAMENT SEGONS SEC 2010 AL 31/12/2019

6.689.226,29

(-) OBLIGACIONS PENDENTS COMPTABILITZADES ENEL COMPTE 413 AL31/12/2019

2.452.535,75

RESULTAT DEFINITIUDEL SUPERÀVIT EN COMPTABILITAT NACIONAL A DESTINARADESPESESCOVID,
AMORTITZACIÓDEDEUTE O, SI S'ESCAU, AL FINANÇAMENT D'IFS

4.236.690,54

CINQUÈ. CONCLUSIONS,
D’acord amb les disposicions legats vigents en el moment de l’emissió del present informe l’import
del superàvit en comptabilitat nacional de l’exercici 2019 —quantificat en 4.236.690,54 euros— es
podrà aplicar a l’exercici 2020 a les finalitats següents:
1. Com a màxim el 20% del superàvit a les finalitats assenyalades en l’article 3 del Reial decret llei
8/2020 i en l’article 20 del Reial decret llei 11/2020, d’acord amb els temes i seguint els tràmits
que en els mateixos s’especifiquen, per a fer front les prestacions assenyalades en l’apartat 2
de l’article 1 del Reial decret llei 8/2020 incloses en la política de despesa 23 “Serveis socials i
promoció social”, recollida a l’annex I de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que
s’aprova l’estructura dels pressuposts de els entitats locals.
2. La part restant del superàvit no utilitzada al finançament de les polítiques de despesa
assenyalades en l’apartat 1 anterior, es destinarà d’acord amb el que preveu la disposició
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addicional sisena de la LOEPSF a l’amortització del deute, tret que s’aprovi una normal legal
habilitant que possibiliti que el mateix es destini a finançar inversions financerament
sostenibles en els termes assenyalats en la disposició addicional sisena del TRLHL.
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Signat digitalment per:
La viceinterventora funció
comptable
María Criseida Ramírez
Domínguez
13-05-2020 14:37

Signat digitalment per:
La interventora general
municipal
María Petra Sáiz Antón
13-05-2020 14:50
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