
 

Decret de l’Alcaldia 
Expedient núm.: 890/2017
Assumpte:  Comunicació de l’estat del deute a 31/12/2016. Tutela financera

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

DE TRAMESA DE DOCUMENTACIÓ AL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE L’ESTAT DEL DEUTE A 31.12.2016

D’acord amb l’article 12 de l’Ordre ECF/138/2017, de 27 d’abril, sobre Procediments en matèria  
de tutela financera dels Ens Locals, durant el primer semestre de cada exercici, els ens locals  
han de comunicar al Departament d’Economia i Finances, als efectes del manteniment de la  
informació registrada sobre endeutament dels ens locals, l’estat del deute a final de l’exercici  
anterior, per mitjà de la tramesa dels models ED-0 “Dades generals”, ED-1 “Estat del deute. 
Crèdits” i ED-2 “Estat del deute. Avals de crèdits”. 

La tramesa s’haurà de realitzar mitjançant l’extranet de les administracions catalanes (eacat), 
amb la signatura electrònica de la persona titular de la secretaria, fent constar que la tramesa 
de la documentació ha estat ordenada pel president o per la presidenta de l’entitat i que la  
informació pressupostària, comptable i financera compta amb el vistiplau de la persona titular  
de la intervenció. 

D’acord amb les dades extretes de la liquidació del pressupost, el deute a 31.12.2016 és de 
846.508 euros, d’acord amb el següent detall: 

Estat del deute. Crèdits

Número
d'expedient

Data de 
formalització

Data de 
venciment

Capital inicial 

Capital pendent a: 31/12/2016

Llarg termini Curt termini TOTAL

L020026/2003 20/12/2002 30/09/2017 150.253 0 10.732 10.732

L020043/2003 30/12/2002 01/01/2023 74.649 22.164 4.222 26.385

L020262/2004 14/10/2004 14/10/2019 288.143 42.778 21.309 64.087

L020336/2005 17/11/2015 30/06/2020 150.253 32.197 10.732 42.929

L020020/2009 23/12/2008 01/01/2029 327.588 186.520 15.981 202.501

L020048/2010 29/10/2009 01/01/2021 338.718 110.083 33.872 143.955

L020019/2011 29/12/2010 29/12/2021 169.786 16.718 20.898 37.616

L020108/2014 10/07/2014 10/08/2022 456.084 255.934 62.368 318.301

Per tot això, 

RESOLC:

PRIMER.-  Aprovar  la  tramesa dels  models  ED-0  “Dades generals”,  ED-1 “Estat  del  deute. 
Crèdits” i ED-2 “Estat del deute. Avals de crèdits” al Departament d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya, en compliment de l’article 12 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril. 

SEGON.- Encomanar al secretari interventor tresorer la tramesa de la documentació mitjançant 
l’extranet de les administracions catalanes (eacat) abans del proper 30 de juny de 2017. 



 

TERCER.- Donar compte a la Junta de Govern Local i al Ple d’aquesta resolució.

 En dono fe
L’Alcalde,         El Secretari Interventor Tresorer 

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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