estabilidade

orzamentaria

De acordo co establecido no artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de
novembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de
12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais,
así como no disposto na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira e na Orde HAP/2105/2012, de 1 de
outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas
na Lei Orgánica 2/2012, a Intervención Municipal da conta ó Pleno da Corporación de
dita información en canto ó cumprimento da estabilidade orzamentaria e a regra de
gasto:


Antecedentes:




Javier Bas Corugeira (2 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 28/03/2018
HASH: 0db04b51fab1f7ab44a3b788124068f2

da



Lexislación aplicable:











Consulta da IGAE.
Expediente do Orzamento do ano 2016 prorrogado no ano 2018.
Guía das obrigas trimestrais de subministro de información das
Entidades Locais 4º trimestre exercicio 2017 do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas.

Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sostenibilidade Financeira.
Artigos 162 a 171 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 39/88, de 28 de
decembro, Reguladora das Facendas Locais.
Real Decreto Lexislativo 2/2007, de 28 de decembro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Xeral de Estabilidade Orzamentaria.
Artigos 2 a 23 do Real Decreto 500/90, de 20 de abril, polo que se
desenvolve o Capítulo Primeiro do Título Sexto da Lei 39/88, de 28 de
decembro, Reguladora das Facendas Locais.
Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o
regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro,
de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais.
Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as
obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade
Financeira.
Orde hap/1781/2013, de 20 de setembro, pola que se aproba a
instrucción do modelo normal de contabilidade local.
Bases de Execución do Orzamento do Concello de Redondela.

Estudio da estabilidade orzamentaria:

Di o primeiro apartado do artigo 11 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
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Ángel Santamariña Rivera (1 para 2)
Interventor
Data de Sinatura: 28/03/2018
HASH: d0fd95d02addfc36e714d68513ce784c

Ref: ASR-28.03.18.2
De: Intervención Municipal
A: Pleno da Corporación.
Asunto: Informe sobre o cumprimento
correspondente ó exercicio 2016.

Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira que:
“La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y
demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de
estabilidad presupuestaria”.
No seu cuarto apartado di o mesmo artigo que:
“Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o
superávit presupuestario.”
É por elo que o Consello de Ministros en fecha 20 de xullo de 2012, establece
coma obxectivo de estabilidade orzamentaria para as Corporacións locais no trienio
2013-2015 o equilibrio. Con data de 28 de xuño de 2013, o mesmo Consello de
ministros volve a fixar coma obxectivo de estabilidade orzamentaria para as
Corporacións locais no trienio 2014-2016 o equilibrio. Con data de 27 de xuño de 2014
de novo o Consello de Ministros establece coma obxectivo de estabilidade
orzamentaria para as Corporacións locais no trienio 2015-2017 o equilibrio. Esta
proposta foi aprobada polo Congreso dos Deputados o día 1 de xullo de 2014. Con
data de 10 de xullo de 2015 de novo o Consello de Ministros establece coma obxectivo
de estabilidade orzamentaria para as Corporacións locais no trienio 2016-2018 o
equilibrio. Esta proposta foi aprobada polo Congreso dos Deputados o día 14 de xullo
de 2015. Con data de 2 de decembro de 2016 de novo o Consello de Ministros
establece coma obxectivo de estabilidade orzamentaria para as Corporacións locais
no trienio 2017-2019 o equilibrio. Esta proposta foi aprobada polo Congreso dos
Deputados o día 7 de decembro de 2016.

Para cumprir isto, o artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro,
polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de
decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais,
dispón que a Intervención Municipal con ocasión entre outras, da aprobación da
liquidación dos orzamentos da entidade local, procederá a emitir informe do
cumprimento do obxectivo de estabilidade imposto pola lei. Do contido de dito informe
deberase dar conta ó Pleno, e se do mesmo desprendese que a entidade local non
cumpre os obxectivos marcados, deberá darse traslado do mesmo á Dirección Xeral
de Coordinación Financeira coas Entidades Locais ou ó órgano competente da
comunidade autónoma que exerza a tutela financeira, no prazo máximo de 15 días
hábiles, contados dende o coñecemento do Pleno.
Primeira: Definición de estabilidade orzamentaria.
De acordo co exposto no artigo 19.3, defínese como a situación de estabilidade
orzamentaria cando os ingresos dos capítulos 1 a 7 do orzamento de ingresos son
iguais ou superiores ós gastos contemplados nos capítulos 1 a 7 do orzamento de
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Seguindo o disposto no artigo 19.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2007, de 28
de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de Estabilidade
Orzamentaria, as entidades locais, no ámbito das súas competencias, axustarán os
seus orzamentos ó principio de estabilidade orzamentaria, entendido como a situación
de equilibrio ou de superávit en termos de capacidade de financiamento de acordo coa
definición contida no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC).

gastos. É dicir, entendese que o orzamento está en equilibrio ou ten superávit cando
os ingresos non financeiros (principalmente, os que non proceden de operacións de
crédito) son suficientes para financiar os gastos non financeiros (principalmente todos
aqueles que non sexan amortización de operacións de crédito). A estabilidade
orzamentaria implica que os recursos correntes e de capital non financeiros deben ser
suficientes para facer fronte ós gastos correntes e de capital non financeiros. A
capacidade inversora municipal virá determinada polos recursos de capital non
financeiros, e os recursos correntes non empregados nos gastos correntes (aforro
bruto).
Segunda: Axustes nos gastos e ingresos dos estados contables.
Agora ben, o cómputo destes capítulos débese facer de acordo con criterios de
contabilidade SEC, que non coincide exactamente coa contabilidade local, co cal, e de
conformidade co citado artigo 16.3, a Intervención deberá facer os axustes necesarios
para homoxeneizar os datos.
Para o cálculo de dita estabilidade vaise a seguir o establecido no manual de
cálculo do Déficit en Contabilidade Nacional adaptado ás Corporacións Locais,
publicado pola IGAE, e o formulario F.1.1.B1. do documento elaborado pola
Subdirección Xeral de relacións financeiras coas Entidades Locais.
III.1. Rexistro de impostos, cotizacións sociais, taxas e outros ingresos (capítulos 1
a 3 do capítulo de ingresos): compútanse seguindo o criterio de caixa, é dicir, só se
teñen en conta os ingresos efectivamente recadados tanto do exercicio corrente
coma de exercicios pechados, non os dereitos recoñecidos. As cifras que se
arroxan son as seguintes:

1. IMPOSTOS
DIRECTOS
2. IMPOSTOS
INDIRECTOS
3. TAXAS E
OUTROS ING
TOTAL

AXUSTE
MAIOR
MENOR
DÉFICIT
DEFÍCIT

DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS ANO 17

COBROS ANO
2017

COBROS ANOS
ANTERIORES

8.480.865,61 €

5.211.539,30 €

1.332.189,32 €

1.937.136,99 €

94.861,86 €

94.861,86 €

0,00 €

0,00 €

2.046.889,30 €
10.622.616,77 €

1.084.636,31 €
6.391.037,47 €

874.960,22 €
2.207.149,54 €

87.292,77 €
2.024.429,76 €

III.2. Tratamento das entregas a conta de impostos cedidos, do fondo
complementario de financiamento e do fondo de asistencia sanitaria: non houbo,
polo que non se practica ningún axuste. Débese indicar que na aplicación
informática que recolle os axustes á estabilidade orzamentaria da liquidación do
ano 2017 non se recolle.
III.3. Tratamento dos xuros: de acordo co citado manual, debe procederse a un
axuste por devengo, isto é será maior déficit por aqueles xuros devengados no ano
2017 que se recoñecen no ano seguinte dende o punto de vista orzamentario e
menor déficit por aqueles xuros que se recoñecen no ano 2017 dende o punto de
vista orzamentario, pero que se devengaron no ano 2016. De acordo cos datos
aportados pola Tesourería deste Concello, todas as obrigas de xuros recoñecidas
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CAPÍTULOS

no ano 2017 correspóndense a xuros devengados no ano 2017, polo que non
existirá ningún axuste.
III.4. Investimentos realizados polo sistema de abono total do prezo: este Concello
non ten ningún tipo deste contrato, polo que non é preciso facer ningún axuste.
III.5. Investimentos realizados por conta de Corporacións Locais: non se deu esta
casuística neste Concello.
III.6. Consolidación de transferencias entre Administracións Públicas: os ingresos
procedentes de transferencias, tanto corrente (capítulo 4) como de capital (capítulo
7) se contabilizan de acordo co criterio contable do ente pagador. Isto quere dicir
que un ingreso nestes capítulos se contabiliza como tal cando a Administración
que fai o pago o contabiliza como gasto na súa contabilidade. A aplicación práctica
deste principio pode ocasionar problemas, posto que de ordinario, hai
administracións públicas coma a Xunta de Galicia que non comunica esta
información ó ente beneficiario, polo que se adoptaron os seguintes criterios á hora
de computar o ingreso:
Obviamente, se o ingreso se efectuouse na Tesourería municipal,
contabilízase como tal.
Igualmente se contabiliza coma ingreso cando a Administración ou
ente concedinte da subvención ou transferencia comunica ó
Concello por escrito que procedeu a recoñecer a correspondente
obriga a favor do Concello.
III.7. Tratamento dos ingresos obtidos polas ventas de accións: non se deu esta
casuística neste Concello.
III.8. Tratamento dos dividendos e participación dos beneficios: non ha houbo, polo
que non se practica ningún axuste.

En canto o programa Marisma, este ano non tivo movemento.
Polo que se refire ó programa Marisma+, no ano 2017 tampouco existiron
movementos, aínda que a diferencia do anterior programa, neste restas por
ingresar parte das certificacións remitidas á Administración Xeral do Estado.
Por outra banda, no 2016 concedeuse unha nova achega europea, esta vez co
nome de Redondela 2020. No ano anterior non se emitiu ningunha certificación ó
ministerio e tampouco se recibiu ningún ingreso do programa. Con estes datos
obtemos:
CONTABILIDADE ORZAMENTARIA
ANO
2016

DEREITOS
RECOÑECIDOS
0,00 €

CERTIFICADO
NO ANO 2016
0,00 €

CONTABILIDADE
NACIONAL
INGRESOS
0,00 €

AXUSTE
MAIOR
DEFICIT
-- €

Polo tanto, neste apartado non vai existir ningún axuste. Débese citar en todo
Concello de Redondela
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III.9. Ingresos obtidos do orzamento da Unión Europea: este Concello é
beneficiario de dous programas FEDER.

caso que se recoñeceron gastos por importe de 21.326,25 €, polo que a cantidade
subvencionada ascende a 17.061 €.
III.10. Operacións de permuta financeira: non se deu esta casuística neste
Concello.
III.11. Operacións de execución e reintegro de avales: no ano 2017 o Concello non
prevé atender a execución de ningún.
III.12. Achegas de capital a empresas públicas: este Concello non tivo ningunha
operación deste tipo, polo que non existe ningún tipo de axuste.
III.13. Asunción e cancelación de débedas de empresas públicas: non deu esta
casuística neste Concello.
III.14. Gastos realizados no exercicio e pendentes de aplicar ó orzamento de
gastos do Concello: Estes son os gastos recollidos na conta 413, no seu haber
polo importe dos pendentes de aplicar a 31 de decembro e, no seu debe, polos
aplicados ó longo do exercicio, procedentes do exercicio anterior. Os primeiros
aumentan o déficit en termos de contabilidade nacional, os segundos o minoran,
pois xa o incrementaron o ano anterior e neste volven a incrementalo mediante a
súa aplicación a un orzamento dun exercicio onde non se produzo o gasto, polo
que debe compensarse esta dobre imputación mediante un axuste positivo.
No ano 2017 aprobáronse facturas por importe de 22.997,99 € nos
recoñecementos extraxudiciais dos plenos de marzo, maio e xuño de 2017
referidas todas elas a gastos de anos anteriores. E no ano 2017 quedaron facturas
pendentes por recoñecer por importe de 64.385,01 € referidas a gastos do ano
2017 que sumadas as pendentes de anos anteriores (2.547,24 €) alcanzan a
cantidade de 66.932,25 €.

TOTAL

CONTABILIDADE
NACIONAL
IMPORTE
64.385,01 €

AXUSTE
MENOR
DEFICIT
22.997,99 €

MAIOR
DEFICIT
64.385,01 €

III.15. Tratamento das operacións de censos: non ha houbo, polo que non se
practica ningún axuste. Débese indicar que na aplicación informática que recolle os
axustes á estabilidade orzamentaria da liquidación do ano 2017 non se recolle.
Dicíase ó principio deste informe que os criterios para o cálculo eran os do manual
de cálculo do Déficit en Contabilidade Nacional adaptado ás Corporacións Locais
–vistos ata o de agora- e os do formulario F.1.1.B1. do documento elaborado pola
Subdirección Xeral de relacións financeiras coas Entidades Locais e que a maiores
presentan:
GR001, GR002 e GR002b. Axuste por liquidación da PTE 2008 e 2009 e de
exercicios distintos a 2008 e 2009:
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GASTOS

CONTABILIDADE
ORZAMENTARIA
OBRIGAS
RECOÑECIDAS
22.997,99 €

Outro axuste que cabe realizar constitúeo o importe que debe reintegrarse durante
2017 ó Estado en concepto
de devolución das liquidacións negativas
correspondente ós exercicios 2008 e 2009 ou anos distintos polo concepto de
Participación nos Tributos do Estado, que opera sumándoo ós dereitos
recoñecidos de ingresos por este concepto no 2016. Axuste que deberá
realizarse, como é o caso, de orzamentar pola previsión de dereitos recoñecidos
netos no exercicio. Concretamente:
Axuste por liquidación de PTE 2008: 0 €
Axuste por liquidación de PTE 2009: 17.841,14 €
Axuste por liquidación de PTE 2013: 60.433,00 €
Como dato, no ano 2017 quedaron todas as devolucións de participacións de
tributos do Estado devoltas, ó aplicarse sobre a liquidación positiva da
participación de tributos do Estado do ano 2015 a débeda pendente da liquidación
negativa do ano 2013 dando cumprimento así as condicións para a concesión do
fraccionamento da súa devolución en dez anos.
GR006b. Diferencias de cambio: non se existiu ningún tipo de axuste por este
concepto.
GR015 Axuste por grado de inexecución do gasto: nas corporacións locais a
execución orzamentaria final adoita presentar desviacións respecto dos créditos
iniciais do orzamento. Por este motivo para o cálculo do gasto computable nos
orzamentos iniciais realizarase un “axuste por grado de execución do gasto” que
reducirá ou aumentará os empregos non financeiros.
Este axuste, sen embargo, realízase só con motivo da aprobación dos orzamentos
iniciais, polo que neste momento non será aplicable.

GR008b Contratos de asociación público privada (APPs): non existiu ningún
contrato desta natureza.
GR010 Investimentos realizados pola Corporación Local por conta doutra
Administración Pública: non existiu esta casuística.
GR019 Préstamos: o Concello non tivo fallidos en ningún préstamo.
GR020 Devolucións de ingresos pendentes de aplicar a orzamento: de acordo cos
datos de contabilidade, a cifra ascende a 10.497,34 €
GR099 Outros: a xuicio desta Intervención non existiron feitos que supoñan
axustes neste apartado.
Terceira: Resultado de estabilidade orzamentaria.
Para o cálculo da estabilidade orzamentaria neste momento do ano 2017
precísase dos dereitos recoñecidos e das obrigas recoñecidas nos capítulos 1 a 7 a 31
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GR008a Arrendamento financeiro: non existe ningún arrendamento financeiro
vixente e tampouco se fixo a súa contratación este ano.

de decembro de 2016.
GASTOS
TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7
INGRESOS
TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7

LIQUIDACIÓN
16.143.479,61 €
LIQUIDACIÓN
19.744.567,37 €

Postos en valor os axustes expostos, o resultado do análise de estabilidade
orzamentaria derivada da liquidación do ano 2015 queda como segue:
AXUSTES
GR000 Axustes recadación capítulo 1

IMPORTES
-1.937.136,99 €

GR000b Axustes recadación capítulo 2
GR000c Axustes recadación capítulo 3

0,00 €
-87.292,77 €

GR001 Axuste por liquidación PIE-2008
GR002 Axuste por liquidación PIE-2009
GR002b Axuste por liquidación PIE-outros anos

0,00 €
17.841,14 €
60.433,00 €

GR006 Xuros
GR006b Diferencias de cambio
GR015 (+/-) Axuste por inexecución do gasto1
GR009 Investimentos realizados por conta da Corporación Local
GR004 Ingresos por venda de accións (privatizacións)
GR003 Dividendos e participacións en beneficios
GR016 Ingresos obtidos do orzamento da Unión Europea
GR017 Operacións de permuta financeira (SWAPS)
1

Só aplicable na emisión do informe da aprobación inicial do orzamento
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0,00 €

GR018 Operacións de reintegro e execución de avais

0,00 €

GR012 Achegas de capital

0,00 €

GR013 Asunción e cancelación de débedas
GR014 Gastos realizados no exercicio pendentes de aplicar ó
orzamento

0,00 €

-41.387,02 €

GR008 Adquisicións con pago aprazado

0,00 €

GR008a Arrendamento financeiro

0,00 €

GR008b Contratos de asociación publico privada (APPs)

0,00 €

GR010 Investimentos realizados pola Corporación Local por
conta doutra Administración Pública

0,00 €

GR019 Préstamos

0,00 €

GR020 Devolucións de ingresos pendentes de aplicar a
orzamento

-10.497,34 €

GR021 Consolidación de transferencias con outras
Administracións Públicas

0,00 €

GR99 Outros

0,00 €
-1.998.039,98 €

Por tanto
INGRESOS NON FINANCEIROS
GASTOS NON FINANCEIROS
AXUSTES
CAPACIDADE/NECESIDADE FINANCIAMENTO

19.744.567,37 €
16.143.479,61 €
-1.998.039,98 €
+1.603.047,78 €

De acordo cos datos anteriores, existe capacidade de financiamento ó finalizar
o ano por importe de 1.603.047,78 €. Esta estabilidade orzamentaria é consecuencia
principalmente dos maiores ingresos dos capítulos 1 a 7.
Cuarto: Consecuencias
Polo tanto, cos datos expostos, o orzamento liquidouse nunha situación de
estabilidade orzamentaria por importe de +1.603.047,78 € debido principalmente a que
os dereitos recoñecidos netos foron moi superiores ás obrigas recoñecidas netas
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TOTAL AXUSTES

antes de axustes, e que os axustes que foron maiormente de maior déficit, non chegou
para a anular na súa totalidade a diferencia.
D) Regra de gasto.
O artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sostenibilidade Financeira esixe tamén ás Entidades Locais que a variación de gasto
non supere a taxa de referencia de crecemento do PIB, correspondendo ó Ministerio a
súa determinación.

En concreto, o 21 de xullo de 2012, o Goberno elevou ó Congreso, xunto ós
obxectivos de déficit público (0%) e de débeda pública (3,8% do PIB) para o período
2013-2015, a regra de gasto para os orzamentos do 2013, 2014 e 2015, isto é, 1,7%,
1,7% e 2% respectivamente. Con data de 28 de xuño de 2013, o mesmo Consello de
ministros volve a fixar coma obxectivo de estabilidade orzamentaria para as
Corporacións locais no trienio 2014-2016 a regra de gasto para os orzamentos do
2014, 2015 e 2016, isto é, 1,5%, 1,7% e 1,9% respectivamente. Con data de 27 de
xuño de 2014 de novo o Consello de Ministros establece coma obxectivo de
estabilidade orzamentaria para as Corporacións locais no trienio 2015-2017 a regra de
gasto para os orzamentos do 2015, 2016 e 2017, isto é, 1,3%, 1,5% e 1,7%
respectivamente. Esta proposta foi aprobada polo Congreso dos Deputados o día 1 de
xullo de 2014. Con data de 10 de xullo de 2015 de novo o Consello de Ministros
establece coma obxectivo de estabilidade orzamentaria para as Corporacións locais
no trienio 2016-2018 a regra de gasto para os orzamentos do 2016, 2017 e 2018, isto
é, 1,8%, 2,2% e 2,6% respectivamente. Esta proposta foi aprobada polo Congreso dos
Deputados o día 14 de xullo de 2015. Con data de 2 de decembro de 2016 de novo o
Consello de Ministros establece coma obxectivo de estabilidade orzamentaria para as
Corporacións locais no trienio 2016-2018 a regra de gasto para os orzamentos do
2017, 2018 e 2019, isto é, 2,1%, 2,3% e 2,5% respectivamente. Esta proposta foi
aprobada polo Congreso dos Deputados o día 7 de decembro de 2016.
Para a determinación do gasto computable, o apartado dous do citado artigo 12
establece que:
“2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado
anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no
discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos
finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales
vinculadas a los sistemas de financiación.”
Para a determinación de dito gasto computable seguirase o establecido na “Guía para
la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para
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Para as Corporacións locais cúmprese a Regra del Gasto se a variación, en termos
SEC, do gasto computable de cada Corporación Local entre dous exercicios
económicos non supera a taxa de referencia de crecemento do Produto Interior Bruto
(TRCPIB) de medio prazo da economía española, modificado, no seu caso, no importe
dos incrementos permanentes e diminucións de recadación derivados de cambios
normativos.

corporaciones locales, 3ª edición”, editado pola Intervención Xeral do Estado (IGAE).
Ano 2016: pártese das obrigas recoñecidas que arroxa a liquidación ó finalizar
o 2016 dos capítulos 1 a 7 que se conteñen, excluídos os intereses da débeda,
engadíndose do Capítulo 3 de gastos financeiros unicamente os gastos de emisión,
formalización, modificación e cancelación de préstamos, débedas e outras operacións
financeiras, así coma os gastos por execución de avais: Subconceptos (301, 311, 321,
331 y 357).
A esas obrigas hai que realizarlle os axustes que se conteñen na mencionada
guía:
1.1. Venda de terreos e demais inversións reais: non se produciron no ano
2016.
1.2. Investimentos realizados por empresas que non son Administracións
públicas por conta dunha Corporación Local: refírese a casos de encomendas que
tampouco se produciron no ano 2016.
1.3. Execución de avais: esta casuística tampouco deuse no ano 2016.
1.4. Achegas de capital: non se produciron ó longo do ano pasado.
1.5. Asunción e cancelación de débedas: tampouco é unha casuística que se
producira este ano.
1.6. Gastos realizados pendentes de aplicar ó orzamento: o axuste é similar ó
explicado no apartado de estabilidade orzamentaria do ano 2016 e supoñía un menor
emprego financeiro de 46.411,70 €.

1.8. Adquisicións con pago aprazado: esta casuística non se deu o ano pasado.
1.9. Arrendamento financeiro: non existiu ningún arrendamento financeiro no
ano 2016.
1.10. Préstamos: xa explicados na estabilidade orzamentaria, non se deu
ningún caso no 2016.
1.11. Mecanismo extraordinario de pago ós provedores 2012 (RDL 4/2012): non
aplicable este ano ó Concello.
1.12. Investimentos realizados pola Corporación Local por conta doutra
Administración pública: tampouco existiron no ano 2016.
1.13. Axuste por grado de inexecución do gasto: explicado na estabilidade
orzamentaria. Realízase só con motivo da aprobación dos orzamentos iniciais, polo
que neste momento non será aplicable.
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1.7. Pagos a socios privados realizados no marco das Asociacións Público
Privadas segundo o Sistema Europeo de Contas: tampouco existiu ningunha
operación neste apartado.

Á cantidade resultante destes axustes débese restar os pagamento por transferencias
(e outras operacións internas) a outras entidades que integran a Corporación Local.
No ano 2016, o orzamento recolle un aplicación orzamentaria para as transferencias
que se prevén realizar a favor de Radio Redondela. Finalmente, no ano 2016 a
transferencia que recoñeceu o Concello a favor de Radio Redondela ascendeu a
68.000 €, 3.000 € mais que para o ano 2015 e 8.000 € mais que para os anos 2012,
2013 e 2014.
No ano 2016, o Concello sufriu unhas inundacións no mes de febreiro, o que supuxo
uns gastos extraordinarios de 97.588,77 € que deben axustar como un menor
emprego non financiero a regra de gasto. Estímase que unha cantidade axeitada a
este axuste sería de 62.000 €.
A súa vez, tamén deben minorarse o gasto que se prevé que a finais de ano vai ser
financiado con fondos finalistas2 procedentes da UE ou doutras administracións
públicas e que esta Intervención estimou en -2.076.802,62 €, que desagregado
correspondería a 0 € (UE), 0 € (Estado), 1.218.202,05 € (CA) e 858.600,57 €
(Deputación).
O último axuste, as transferencias por fondos de sistemas de financiamento e que se
refiren as que realizan as Deputacións Forais do País Vasco á súa comunidade
autónoma e as que realizan os Cabildos canarios ós seus concellos non son aplicables
para este Concello.
Ano 2017: pártese das obrigas recoñecidas que arroxa a liquidación ó finalizar
o 2016 dos capítulos 1 a 7 que se conteñen, excluídos os intereses da débeda,
engadíndose do Capítulo 3 de gastos financeiros unicamente os gastos de emisión,
formalización, modificación e cancelación de préstamos, débedas e outras operacións
financeiras, así coma os gastos por execución de avais: Subconceptos (301, 311, 321,
331 y 357).
A esas obrigas hai que realizarlle os axustes que se conteñen na mencionada
1.1. Venda de terreos e demais inversións reais: non se produciron no ano
2016.
1.2. Investimentos realizados por empresas que non son Administracións
públicas por conta dunha Corporación Local: refírese a casos de encomendas que
tampouco se produciron no ano 2016.
1.3. Execución de avais: esta casuística tampouco deuse no ano 2016.
1.4. Achegas de capital: non se produciron ó longo do ano pasado.
1.5. Asunción e cancelación de débedas: tampouco é unha casuística que se
producira este ano.
1.6. Gastos realizados pendentes de aplicar ó orzamento: o axuste é similar ó
explicado no apartado de estabilidade orzamentaria. Polo tanto, a cantidade que se
recolle coma maior emprego financeiro é de 41.387,02 €.
2

Isto é, non forma parte deste axuste as achegas sen carácter finalista coma a PTE e o FCL da Xunta.
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guía:

1.7. Pagos a socios privados realizados no marco das Asociacións Público
Privadas segundo o Sistema Europeo de Contas: tampouco existiu ningunha
operación neste apartado.
1.8. Adquisicións con pago aprazado: esta casuística non se deu o ano pasado.
1.9. Arrendamento financeiro: non existiu ningún arrendamento financeiro no
ano 2016.
1.10. Préstamos: xa explicados na estabilidade orzamentaria, non se deu
ningún caso no 2017.
1.11. Mecanismo extraordinario de pago ós provedores 2012 (RDL 4/2012): non
aplicable este ano ó Concello.
1.12. Investimentos realizados pola Corporación Local por conta doutra
Administración pública: tampouco existiron no ano 2017.
1.13. Axuste por grado de inexecución do gasto: explicado na estabilidade
orzamentaria. Realízase só con motivo da aprobación dos orzamentos iniciais, polo
que neste momento non será aplicable.

A súa vez, tamén deben minorarse o gasto que se prevé que a finais de ano vai ser
financiado con fondos finalistas3 procedentes da UE ou doutras administracións
públicas e que esta Intervención estimou en -1.937.371,12 €, que desagregado
correspondería a 17.061 € (UE), 1.461,36 € (Estado), 1.138.201,75 € (CA) e
780.647,01 € (Deputación).
O último axuste, as transferencias por fondos de sistemas de financiamento e que se
refiren as que realizan as Deputacións Forais do País Vasco á súa comunidade
autónoma e as que realizan os Cabildos canarios ós seus concellos non son aplicables
para este Concello.
En resumo, as cantidades que se presentan son as seguintes:

CONCEPTO
Capítulos 1 a 7 de gastos
Venda de terreos e demais inversións reais
Investimentos realizados por empresas que non
3

LIQUIDACIÓN
EXERCICIO 2016
15.901.421,64 €
0,00 €
0,00 €

LIQUIDACIÓN
EXERCICIO 2017
16.090.014,88 €
0,00 €
0,00 €

Isto é, non forma parte deste axuste as achegas sen carácter finalista coma a PTE e o FCL da Xunta.
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Á cantidade resultante destes axustes débese restar os pagamento por transferencias
(e outras operacións internas) a outras entidades que integran a Corporación Local.
No ano 2017, o orzamento recolle un aplicación orzamentaria para as transferencias
que se prevén realizar a favor de Radio Redondela. Finalmente, no ano 2016, a
transferencia que recoñeceu o Concello a favor de Radio Redondela ascendeu a
68.000 €, 3.000 € mais que no ano 2015 e 8.000 € mais que para os anos 2012, 2013
e 2014.

son Administracións públicas por conta dunha
Corporación Local
Execución de avais
Achegas de capital
Asunción e cancelación de débedas
Gastos realizados pendentes de aplicar ó
orzamento
Pagos a socios privados realizados no marco das
Asociacións Público Privadas segundo o Sistema
Europeo de Contas
Adquisicións con pago aprazado
Arrendamento financeiro
Préstamos
Mecanismo extraordinario de pago ós provedores
2012 (RDL 4/2012)
Investimentos realizados pola Corporación Local
por conta doutra Administración pública
Axuste por grado de inexecución do gasto
Outros
Pagamento por transferencias (e outras operacións
internas) a outras entidades que integran a
Corporación Local
Gasto financiado con fondos finalistas procedentes
da UE ou doutras administracións públicas
Transferencias por fondos de sistemas de
financiamento
TOTAL GASTO COMPUTABLE DO EXERCICIO

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

-46.411,70 €

+41.387,02 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
-62.000,00 €

0,00 €
0,00 €

-68.000,00 €

-68.000,00 €

-2.076.802,62 €

-1.937.371,12 €

0,00 €

0,00 €

13.648.207,32 €

14.126.030,78 €

Este importe débese axustar cos aumentos e diminucións permanentes de
recadación por cambios normativos de acordo co establecido no artigo 12.4 da Lei
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade
Financeira.
A xuicio desta Intervención tan so existiu un cambio normativo que entrarían
dentro deste caso:
A reducción no caso do imposto sobre o incremento do valor de terreos de
natureza urbana. A mesma veu como consecuencia da aprobación a finais do ano
2016 da modificación da súa ordenanza e que supuxo o establecemento dunha
bonificación do 95% para todos os casos de herdanza e unha reducción do tipo
impositivo do 30% ó 15%. Para a determinación da contía, a Tesourería municipal fixo
unha comparativa das liquidacións realizadas no ano 2017 trala entrada en vigor da
modificación, comparando as liquidacións resultantes coa aplicación da baixada e sen
a súa aplicación. A cantidade resultante é de 47.608,97 €.
Tamén cabe citar outra modificación normativa, pero que non supuxo reducción
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Sobre o total do gasto computable do exercicio 2016, débese en primeiro lugar
reducirse o importe dos investimentos financeiros sostibles que se aplicaron no ano
2016 e que ascendían a 93.613,15 €, para logo aplicar a taxa de referencia xa
explicada e que é o 2,1%, supoñendo por tanto a cantidade de 13.839.240,65 €.

nin aumento de recadación. A mesma consistía na aprobación da exención recollida no
artigo 62 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais
referidos ós centros sanitarios de titularidade pública. É non existe ningunha reducción
posto que o centro sanitario de Chapela ó estar baixo a nosa titularidade non se lle
liquidaba, mentres que o centro sanitario redondelá o catastro non o tiña dado de alta
polo que tampouco existía ningún tipo de ingreso.
Este ano hai que recoller outro axuste, que é o das obrigas recoñecidas por
investimentos financeiros sostibles. No ano 2017, dentro dos seis proxectos de gastos,
alcanzáronse os 336.101,39 € no ano 2017 dentro dos compromisos de gastos. Sen
embargo, a cantidade que se vai a por é a de 336.101,3.8 €, que é a cantidade a que
se chegou a obrigas recoñecidas no ano 2017. Cabe citar que os investimentos
financeiros sostibles correspondentes ó remanente da liquidación do ano 2016 ningún
chegou ó recoñecemento da obriga.
De todo o exposto obtense por tanto que
GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN ANO 2016
GASTOS INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES
2016
TAXA DE REFERENCIA
AUMENTOS/ DIMINUCIÓNS (ART. 12.4) ORZAMENTO 2017
LÍMITE DA REGRA DE GASTO
GASTOS INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES
2017
GASTO COMPUTABLE ORZAMENTO 2017

13.648.207,32 €
93.613,15 €
13.839.240,65 €
47.608,97 €
13.791.631,68 €
336.101,38 €
13.789.929,40 €

Diferencia entre o límite da regra do gasto e o gasto computable do orzamento 2017:
+1.702,28 €
Porcentaxe do incremento do gasto computable no ano 2017 sobre o ano 2016:
+1,74%.

E) Estabilidade orzamentaria e Regra de gasto en Radio Redondela.
Trala clasificación de Radio Redondela dentro do sector das Administracións
Públicas ós efectos de estabilidade orzamentaria, débese proceder ó cálculo da
estabilidade orzamentaria e da regra de gasto ó igual que para o Concello. Para elo, é
debido ó escaso importe que presenta respecto ó orzamento do Concello de
Redondela, vanse recoller os cadros utilizados no envío dos datos do orzamento feitos
en data recente de 14 de marzo e do cuarto trimestre enviados o día 31 de xaneiro de
2017 na aplicación informática da oficina de coordinación financeira coas Entidades
Locais:
No referido á estabilidade orzamentaria:
CONCEPTO
Ingresos a efectos de Contabilidade Nacional

IMPORTE PECHE
EXERCICIO 2017
68.000 €
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Por tanto, cúmprese coa regra de gasto.

Importe neto de cifra negocios (axustado)
Traballos previsto realizar pola empresa para o seu
activo
Ingresos accesorios e outros ingresos da xestión
corrente
Subvencións e transferencias correntes

0,00 €
0,00 €
0,00 €
68.000,00 €

Ingresos financeiros por xuros

0,00 €

Ingresos de participacións en instrumentos de
patrimonio (dividendos)

0,00 €

Ingresos excepcionais

0,00 €

Achegas patrimoniais

0,00 €

Subvencións de capital previsto recibir

0,00 €

Gastos a efectos de Contabilidade Nacional

-64.858,04 €

Aprovisionamentos

-48,01 €

Gastos de persoal

-55.844,80 €
-8.441,74 €

Gastos financeiros ou asimilados

-100,60 €

Imposto de sociedades

-422,89 €

Outros impostos

0,00 €

Gastos excepcionais

0,00 €

Variacións do Inmobilizado material e intanxible; de
investimentos inmobiliarios; de existencias

0,00 €

Variación de existencias de productos terminados e en
curso de fabricación da conta de PeG (1)

0,00 €

Aplicación de Provisións

0,00 €

Investimentos efectuados por conta de
Administracións e Entidades Públicas

0,00 €

Axudas, transferencias e subvencións concedidas

0,00 €

CAPACIDADE / NECESIDADE DE FINANCIAMENTO
DA ENTIDADE (SISTEMA EUROPEO DE CONTAS)

+3.141,96 €

Mentres que no caso da regra de gasto:

CONCEPTO

LIQUIDACIÓN
EXERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN
EXERCICIO 2017
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Outros gastos de explotación

0,00 €

48,01 €

57.331,23 €

55.844,80 €

6.766,75 €

8.441,74 €

Imposto de sociedades

-33,47 €

422,89 €

Outros impostos

540,84 €

540,84 €

Gastos excepcionais

0,00 €

0,00 €

Variacións do Inmobilizado material e
intanxible; de investimentos inmobiliarios;
de existencias

0,00 €

0,00 €

Variación de existencias de productos
terminados e en curso de fabricación da
conta de PeG (1)

0,00 €

0,00 €

Aplicación de Provisións

0,00 €

0,00 €

Investimentos efectuados por conta de
Administracións e Entidades Públicas

0,00 €

0,00 €

Axudas, transferencias e subvencións
concedidas

0,00 €

0,00 €

64.605,35 €

64.757,44 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

64.605,35 €

64.757,44 €

Gastos de persoal
Outros gastos de explotación

Empregos non financeiros termos SEC
excepto intereses da débeda
Pagamento por transferencias (e outras
operacións internas) a outras entidades que
integran a Corporación Local
Gasto financiado con fondos finalistas
procedentes
da
UE
ou
doutras
administracións públicas
Transferencias por fondos de sistemas de
financiamento
TOTAL
GASTO
COMPUTABLE
DO
EXERCICIO

Sobre o total do gasto computable do exercicio 2016 débese aplicar a taxa de
referencia xa explicada e que é o 2,1%, supoñendo por tanto a cantidade de 65.962,06
€.
Este importe débese axustar cos aumentos e diminucións permanentes de
recadación por cambios normativos de acordo co establecido no artigo 12.4 da Lei
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade
Financeira.
A xuicio desta Intervención non existe un cambio normativo aplicable a Radio
Redondela, S.L.
Tampouco existiron investimentos financeiros sostibles no ano 2017.
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Aprovisionamentos

De todo o exposto obtense por tanto que
GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN ANO 2016
GASTOS INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES
TAXA DE REFERENCIA
AUMENTOS/ DIMINUCIÓNS (ART. 12.4) ORZAMENTO 2017
LÍMITE DA REGRA DE GASTO
GASTOS INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES
GASTO COMPUTABLE ORZAMENTO 2017

64.605,35 €
0,00 €
65.962,06 €
0,00 €
65.962,06 €
0,00 €
64.757,44 €

Diferencia entre o límite da regra do gasto e o gasto computable do orzamento 2017:
+1.204,62 €.
Porcentaxe do incremento do gasto computable no ano 2017 sobre o ano 2016:
+0,24%.
Por tanto, cumpriríase coa regra de gasto.
Debe advertirse en todo caso que as contas de Radio Redondela aínda non foron
aprobadas, pero entende esta Intervención que as cifras que se recollen neste informe
son correctas.
F) Cumprimento do límite da débeda

Considerando que para a Administración Local non se estableceu en termos de
ingresos non financeiros o obxectivo, e que resultan de aplicación os que xa establecía
o artigo 53 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais,
faise o cálculo deste límite utilizando os mesmos parámetros que se estableceron no
modelo deseñado pola Subdirección Xeral de Relacións Financeiras coas Entidades
Locais para a remisión de información por parte do Interventor municipal con motivo do
Orzamento 2017, e que se cumprimenta a través da plataforma habilitada na Oficina
Virtual do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, utiliza un criterio más
amplo para determinar o volume de débeda, que o que se viña utilizando para estimar
a porcentaxe de débeda viva en termos do citado artigo para novas concertacións de
préstamos. Inclúe o importe obtido mediante factoring sen recurso, referíndose a
operacións nas que se ceden ou endosan a entidades financeiras obrigas de pago que
supoñen débeda para o Concello, operacións de leasing, así coma o importe dos
pagos aprazados, aínda con reflexo orzamentario coma obrigas pendentes de pago, e
tamén o saldo dos importes a devolver polas liquidacións negativas da participación en
ingresos do Estado de 2008, 2009 e 2013.
O volume de débeda viva a 31.12.2017 en termos de porcentaxe sobre os
ingresos correntes axustados minorando os ingresos afectados, é:
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O artigo 13 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira establece a obriga de non rebasar o límite
de débeda pública que foi fixado no 2,9 % do PIB para o exercicio 2017.

18.911.160,38€

(-) Ingresos por multas coercitivas, ou derivados de
convenios urbanísticos de planeamento, ou calesquera
outros que expresamente foran declarados coma
integrantes do patrimonio público do solo.

0,00 €

(-) Ingresos por actuacións de urbanización, tales
coma o canon de urbanización, cuotas de urbanización,
ou calquera outros deste carácter

0,00 €

(-) Aproveitamentos urbanísticos, e outros ingresos
por aproveitamentos edificatorios distintos dos
anteriores

0,00 €

(-) Ingresos por multas impostas por infraccións
urbanísticas, expresamente afectados a operacións de
igual carácter, que non se integren no patrimonio
público do solo.

0,00 €

(-) Contribucións especiais afectadas a operacións de
capital

0,00 €

(-) Ingresos polo canon de mellora do servicio de auga
ou canon de saneamento cando estea afectado, pola
normativa sectorial, ó financiamento de inversións de
capital relacionadas co servicio prestado, tales coma
infraestruturas hidráulicas, ou redes de saneamento e
depuración, entre outras.

0,00 €

(-) Aproveitamentos agrícolas e forestais de carácter
afectado; en particular o Fondo de Mellora de Montes
cando estea afectado á realización de inversións, tales
coma a execución de melloras nos montes de
titularidade municipal, ou a realización de melloras de
interese forestal xeral da provincia.

0,00 €

(-) Outras concesións e aproveitamentos, afectados
pola normativa aplicable ó financiamento de
operacións de capital.

0,00 €

(-) Outros ingresos incluídos no Capítulo 1 a 5
afectados a operacións de capital distintos dos
anteriores.

0,00 €
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(+) Suma dos dereitos recoñecidos nos capítulos 1 a 5
do Orzamento

(-) Outros ingresos incluídos nos Capítulos 1 a 5 e non
consolidables a futuro.

TOTAL INGRESOS CORRENTES A CONSIDERAR:
Débeda viva a 31.12.2017

(6)

1.199.544,02 €
17.711.616,36
€

(7)

(segundo anexo a este informe)

3.125.879,96 €

Débeda formalizada non disposta a 31.12.2017

(8)

0,00 €

Porcentaxe carga viva ( 7+8 / 6)

17,65 %

F.1.1.B3. Estado de
movemento e
situación da
débeda
Débeda viva a 31-12-2017

Operacións con
Entidades de
crédito

3.125.879,96 €

Con Entidades de
Crédito Residentes

3.125.879,96 €

Créditos a c/p (en
euros)

0,00 €

Créditos a l/p (en
euros)

3.125.879,96 €

RDL 5/2009

0,00 €

RDL 8/2011

0,00 €

RDL 4/2012

0,00 €

Outros créditos a
l/p (en euros) sen

3.125.879,96 €
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Concepto

operación de
derivados asociada
Outros créditos a
l/p (en euros) con
operación de
derivados asociada

0,00 €

Factoring sen
recurso

0,00 €

Avais executados

0,00 €

a Entidades
dependentes
(Administracións
Publicas)

0,00 €

Resto de entidades
dependentes

0,00 €

Entidades non
dependentes

0,00 €

Débedas con
Administracións
Públicas
Coa Administración
Xeral do Estado

0,00 €

Liquidación PIE 2008

0,00 €

Liquidación PIE 2009

0,00 €

Fondo de
financiamento pago a
provedores

0,00 €

Outros

0,00 €

Coa Comunidade

0,00 €
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0,00 €

Autónoma
Coa Deputación
Coa Seguridade
Social (aprazado con
cadro de
amortización)

0,00 €

Coa AEAT (aprazado
con cadro de
amortización)

0,00 €

Con outras
Administracións
Publicas

0,00 €

Outras operacións
de crédito

0,00 €

Arrendamentos
financeiros

0,00 €

Pagos aprazados

0,00 €

Inversións con
abono total de
precio

0,00 €

Asociacións
Público privadas
(APP's)

0,00 €

Outras

0,00 €

TOTAIS:

3.125.879,96 €

Polo que se informa que o nivel de débeda así calculado estaría por debaixo do
110% dos ingresos correntes, límite previsto segundo o artigo 53 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 39/88,
de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais, e por debaixo do límite que
estableceu o Real Decreto Lei 8/2010, do 75% para os exercicios 2010, 2011 e
prorrogado ó 2012 e dotada de vixencia indefinida pola disposición final trixésima
primeira da Lei 17/2012, de 27 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o
ano 2013.
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0,00 €

G) Consolidación
O cumprimento das magnitudes debe facerse en termos consolidados. Deste
xeito, tomando os valores de Radio Redondela e o Concello obtense que, no referido
na estabilidade orzamentaria:

ENTIDADE
Concello
Radio
Redondela

-1.998.039,98€

Axustes por
operacións
internas
0,00 €

Capacidade/
Necesidade
Financiamento
1.603.047,78 €

0,00 €

0,00 €

3.141,96 €

Ingresos non
financeiros

Gastos non
financeiros

Axustes

19.744.567,37€

16.143.479,61€

68.00,00 €

64.858,04 €

Capacidade/Necesidade Financiamento da Corporación Local: 1.606.189,74
€

ENTIDADE
Gasto
computable
liquidación 2016
Investimentos
financeiros sostibles
15
Taxa de referencia
Aumentos/diminución
s
(art.
12.4)
liquidación 2017
Límite da regra de
gasto
Investimentos
financeiros sostibles
17
Gasto
computable
liquidación 2017

Concello

Radio Redondela

TOTAL

13.648.207,32 €

64.605,35 €

13.712.812,67 €

93.613,15 €

0,00 €

93.613,15 €

13.839.240,65 €

65.962,06 €

13.905.202,71 €

47.608,97 €

0,00 €

47.608,97 €

13.791.631,68 €

65.962,06 €

13.857.593,74 €

336.101,38 €

0,00 €

336.101,38 €

13.789.929,40 €

64.757,44 €

13.854.686,84 €

Diferencia entre o "Límite da Regra de Gasto" e o "Gasto computable liquidación
2017": 2.906,90 €
Porcentaxe incremento gasto computable 2017 s/ 2016: +1,73%
Por tanto, cúmprese coa regra de gasto.
H) Conclusión:
Este é o meu informe que de conformidade co artigo 16 da Orde
HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro
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Mentres que no caso da regra de gasto:

de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, na súa aplicación ás entidades locais,
elevo ás Señoras e Señores Concelleiros do Pleno de Redondela respecto á
documentación remitida por este Concello ó Ministerio de Facenda, e de onde de
aplicación das cifras anteriores contense que:
- Cúmprese coa estabilidade orzamentaria.
- Cúmprese coa regra de gasto.
Dilixencia de Alcaldía para deixar constancia da recepción deste informe.

Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 (Pontevedra). Tfno. 986400300. Fax: 986403894

Cod. Validación: 9NQ475TPHEAXLXZCYFR5CQ4Z5 | Corrección: http://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 23 a 23

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE.

