
 

Ref: ASR-28.03.18.1
De: Intervención Municipal
A: Alcaldía-Presidencia
Asunto:  Informe  á  liquidación  do  orzamento  do  Concello  de  Redondela 
correspondente ó exercicio 2017.

De acordo co establecido no artigo 191 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 no artigo 90.1 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,  a  Intervención Municipal  emite  o 
seguinte informe:

A) Lexislación aplicable:

 Artigos 191 a 193 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.

 Artigos 89 a 105 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.

 Capítulo IV do Título II (Regras 78 a 86) da Instrución de contabilidade 
para a Administración Local, de 23 de novembro de 2004.

 Bases de Execución do Orzamento do Concello de Redondela.

B) Estados que se presentan:

Seguindo o establecido no artigo 93 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 os estados que se presentan son:

 Liquidación do Estado de Gastos, poñendo de manifesto:

I. Liquidación  do  Estado  de  Gastos  que  exprese:  créditos  totais 
autorizados,  facendo  distinción  entre  os  créditos  iniciais  e 
modificacións; as obrigas recoñecidas con cargo ós mesmos; e os 
remanentes  de  crédito,  clasificados  en  comprometidos  e  non 
comprometidos.

II. Desenvolvemento  dos  pagos  orzamentarios,  que  porá  de 
manifesto: as obrigas recoñecidas no mesmo; os pagos ordenados; 
o saldo de obrigas recoñecidas que pasan a Orzamentos Pechados; 
os  pagos  realizados;  e  as  ordes  de  pago  pendentes  en  fin  de 
exercicio que pasan a Orzamentos Pechados.

 Liquidación do Orzamento de Ingresos, poñendo de manifesto:
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I. Liquidación  do  Estado  de  Ingresos  que  exprese:  as  previsións 
definitivas,  facendo  distinción  entre  previsións  iniciais  e 
modificacións; os dereitos recoñecidos netos; a comparación entre 
previsións e dereitos recoñecidos netos.

II. Desenvolvemento dos compromisos de ingreso que exprese: os 
compromisos de ingresos concertados; os compromisos de ingresos 
realizados; os compromisos de ingreso pendentes de realización.

III. Desenvolvemento do proceso de xestión que indique: os dereitos 
recoñecidos; os dereitos anulados; os dereitos recoñecidos netos; a 
recadación realizada; as baixas por insolvencia e outras causas.

IV. Desenvolvemento do recoñecemento e pago das devolucións de 
ingresos orzamentarios que indique: as devolucións pendentes de 
pago  ó  comezo  do  exercicio;  as  modificacións  do  saldo  inicial 
realizadas  no  exercicio;  as  devolucións  recoñecidas  durante  o 
mesmo;  as  devolucións  pagadas;  as  devolucións  recoñecidas 
pendentes de pago en fin de exercicio.

Como consecuencia da liquidación e seguindo o que establece o artigo 93 
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 
deberá determinarse:

 Os dereitos pendentes de cobro e as obrigas pendentes de pago a 31 
de  decembro  obténdose  de  deducir  dos  dereitos  recoñecidos e  das 
obrigas liquidadas os dereitos cobrados e as obrigas pagadas.

 O  resultado  orzamentario  do  exercicio,  que  virá  determinado  pola 
diferencia entre os dereitos orzamentarios netos liquidados durante o 
exercicio e as obrigas recoñecidas durante o mesmo exercicio, obtendo 
o  resultado  orzamentario  axustado  coas  obrigas  recoñecidas  co 
Remanente Líquido de Tesourería e as desviacións de financiamento.

 Os remanentes de crédito que non son outra cosa que os créditos non 
gastados, que non chegaron á Fase O de obrigas recoñecidas. Será 
polo  tanto  o  resultado  de  restar  ós  créditos  definitivos  as  obrigas 
recoñecidas con cargo a estes.

 O  remanente  de  Tesourería,  que  se  determinará  polo  resultado  de 
minorar á suma de los fondos líquidos a 31 de decembro e os dereitos 
pendentes de cobro á mesma data, as obrigas recoñecidas pendentes 
de pago o 31 de decembro. O Remanente de Tesourería total obterase 
tralos oportunos axustes.

C) Análise económica financeira dos estados que se presentan.

 Análise  do  Orzamento  de  Gastos:  tal  como  se  pode  comprobar  na 
Liquidación do Estado de Gastos (resumen por capítulos), o Orzamento 
foi  aprobado  inicialmente  por  importe  de  17.292.312,96  €, 
procedéndose ó longo do exercicio a realizar modificacións ó alza por 
unha  contía  total  de  4.316.198,12  €,  sendo  por  tanto  os  créditos 
definitivos de gastos o importe final  de 21.608.511,08 €. Do total  de 
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créditos definitivos dispoñibles, recoñecéronse obrigas por importe de 
17.031.241,35 €, o que supón un grado de execución do Estado de 
Gastos  do  78,82  %  respecto  dos  créditos  definitivos.  Dos  créditos 
sobrantes,  que  ascendían  a  4.577.269,73  €,  atopábanse 
comprometidos  626.359,58 €.  Faise  interesante  comparar  o  ocorrido 
con outros anos. Así:

ANO CI CD CD/CI ORN ORN/CI ORN/CD
2006 17.636.331,24 21.598.399,61 122,47% 14.351.334,10 81,37% 66,45%
2007 17.015.817,67 22.474.990,62 132,08% 16.597.830,66 97,54% 73,85%
2008 19.286.411,32 22.804.596,48 118,24% 15.453.345,80 80,13% 67,76%
2009 21.082.094,49 31.157.393,45 147,79% 21.106.960,22 100,12% 67,74%
2010 19.712.893,07 33.152.145,66 168,17% 21.709.773,83 110,13% 65,49%
2011 15.281.302,68 23.283.348,76 152,36% 18.909.433,53 123,74% 81,21%
2012 16.451.741,37 18.817.372,98 114,38% 16.067.790,44 97,67% 85,39%
2013 16.225.750,06 18.586.260,98 114,55% 16.009.367,12 98,67% 86,14%
2014 18.516.721,03 21.737.532,38 117,39% 16.923.510,15 91,40% 77,85%
2015 16.780.256,19 20.785.996,51 123,87% 18.566.611,52 110,65% 89,32%
2016 18.503.389,06 21.320.274,10 115,22% 17.027.057,21 92,02% 79,86%
2017 17.292.312,96 21.608.511,08 124,96% 17.031.241,35 98,49% 78,82%

As cifras correspondentes ó ano 2017 deben comezar a considerarse 
dende que a pesar a diferencia do ano anterior, nos que existían uns 
orzamentos para o exercicio corrente as cifras globais se asimilan ás do 
ano anterior, aínda que no crédito definitivo achégase á cantidade do 
ano 2006, especialmente nas obrigas recoñecidas netas (apenas mais 
de  4.000  €).  Da  comparación  co  ano  2016  por  tanto,  obsérvase 
reducción nos capítulos 3 e 9 (polo menor importe de débeda a cada 
ano que pasa) e no capítulo 6 xa que no ano 2016 contou cun importe 
do arredor de 100.000 € dun convenio polas inundacións e no ano 2017 
non se puido executar as obras de investimentos financeiros sostibles 
debido  ó  seu  retraso  por  parte  do  Estado  para  tramitalas.  Pola  súa 
banda, existen aumentos no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 7. 
Respecto ós dous primeiros debe volverse a advertir a senda que está 
a tomar o Concello no aumento dos seus gastos correntes, nos que xa 
non é que exista unha consolidación do seu aumento senón que a súa 
contía  segue  aumentando.  Debe  terse  en  conta  a  diferencia  do 
aumento  das  cifras  nos  capítulos  de  investimentos,  propiciadas  por 
subvencións  e  as  dos  gastos  correntes  que  a  maior  parte  deben 
financiarse con ingresos correntes. Por último, o importe do capítulo 7 
debe  establecerse  coma  excepcional,  debéndose  á  sinatura  dun 
convenio coa Xunta para a humanización dun vial en Chapela. Datos 
como ese van ser determinantes nas magnitudes orzamentarias que 
van darse nesta liquidación.

Unha vez feita esta introdución xeral sobre o montante total das obrigas 
recoñecidas  e  remanentes  de  crédito  comprometidos,  faise 
seguidamente  unha  breve  análise  da  execución  de  cada  un  dos 
capítulos de gasto:

Capítulo 1º-Gastos de persoal: recoñecéronse obrigas por importe de 
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6.355.205,39 € sobre 6.819.073,30 € de créditos definitivos (un 93,20 
%) supoñendo un 37,31 % do total das obrigas recoñecidas.

Capítulo 2º-Gastos correntes en bens e servizos: recoñecéronse obrigas 
por  importe  de  7.037.674,77  €  sobre  7.902.154,00  €  de  créditos 
definitivos (un 89,06 %) supoñendo un 41,32 % do total  das obrigas 
recoñecidas.

Capítulo 3º-Gastos financeiros: recoñecéronse obrigas por importe de 
53.464,73 € sobre 157.018,57 € de créditos definitivos (un 34,05 %) 
supoñendo un 0,31 % do total das obrigas recoñecidas.

Capítulo  4º-Transferencias  correntes: recoñecéronse  obrigas  por 
importe de 1.047.156,23 € sobre 1.134.287,49 € de créditos definitivos 
(un 92,32 %) supoñendo un 6,15 % do total das obrigas recoñecidas.

Capítulo  6º-Inversións  reais: recoñecéronse  obrigas  por  importe  de 
1.465.355,21 € sobre 4.265.428,84 € de créditos definitivos (un 34,35 
%) supoñendo un 8,60 % do total das obrigas recoñecidas.

Capítulo  7º-Transferencias  de  capital: recoñecéronse  obrigas  por 
importe de 184.623,28 € sobre 185.023,28 € de créditos definitivos (un 
99,78 %) supoñendo un 1,08 % do total das obrigas recoñecidas.

Capítulo 8º-Activos financeiros: recoñecéronse obrigas por importe de 
6.900 € sobre 36.000 € de créditos definitivos (un 19,17 %) supoñendo 
un 0,04 % do total das obrigas recoñecidas.

Capítulo 9º-Pasivos financeiros: recoñecéronse obrigas por importe de 
880.861,74 € sobre 1.109.525,60 € de créditos definitivos (un 79,39 %) 
supoñendo un 5,17 % do total das obrigas recoñecidas.

Por último e como anexo I achégase un cadro comparativo das obrigas 
recoñecidas durante os anos 2017, 2016, 2015 e 2014.

 Análise do Orzamento de Ingresos: o importe das previsións iniciais do 
Orzamento do Estado de Ingresos foi de 18.503.389,06 €. Sobre estas 
previsións  iniciais  realizáronse  modificacións  ó  alza  por  importe  de 
4.316.198,12 €1 provinte de incorporacións de crédito por importe de 
1.106.527,58  €,  créditos  xerados  por  ingresos  por  importe  de 
2.106.322,59 € e créditos extraordinarios por importe de 1.103.347,95 
€, sendo por tanto as previsións definitivas de 22.818.958,13 €. Do total 
de  previsións  definitivas  recoñecéronse  dereitos  netos  por 
19.834.394,35 €,  o que supón un grado de realización do  86,92 %. 
Faise interesante comparar o ocorrido con outros anos. Así:

ANO PI PD PD/PI DRN DRN/PI DRN/PD
2006 17.778.683,87 21.740.752,24 122,29% 16.654.013,10 93,67% 76,60%
2007 17.015.817,67 22.474.990,62 132,08% 16.926.578,40 99,48% 75,31%
2008 19.286.411,32 22.804.596,48 118,24% 16.711.070,09 86,65% 73,28%

1Ter en conta ademais os 722.195,97 € de transferencias de crédito.
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2009 21.082.094,49 31.157.393,45 147,79% 22.099.017,47 104,82% 70,93%
2010 19.712.893,07 33.152.145,66 168,17% 20.417.034,82 103,57% 61,59%
2011 19.712.893,07 27.714.939,15 140,59% 18.962.896,95 96,20% 68,42%
2012 16.732.134,25 19.097.765,86 114,14% 17.294.859,49 103,36% 90,56%
2013 16.225.750,06 18.586.260,98 114,55% 15.620.340,75 96,27% 84,04%
2014 18.516.721,03 21.737.532,38 117,39% 17.181.198,47 92,79% 79,04%
2015 18.516.721,03 22.522.461,35 117,39% 19.483.124,38 105,22% 86,51%
2016 18.503.389,06 21.320.274,10 115,22% 18.081.436,99 97,72% 84,81%
2017 18.503.389,06 22.818.958,13 123,32% 19.834.394,35 107,19% 86,92%

As cifras que arroxa a liquidación de ingresos este ano parte dunhas 
previsións iniciais similares ás do ano 2014, pero coa diferencia que as 
previsións de subvencións europeas do 2014 foron cambiadas polas 
dunha  operación  de  préstamo  que  finalmente  non  se  executou. 
Mentres, nas previsións definitivas achégase as do ano 2015 que para 
ese ano tamén presenta o carácter  específico de estar  formados en 
parte polas subvencións europeas do FEDER. No referente a dereitos 
recoñecidos netos consta unha cifra que se asemella as dos anos 2010, 
(diferenciase por unhas cantidades moi superiores en capítulos que non 
dependen do Concello -7 e 9) e 2015 na que a diferencia atópase nun 
maior importe do capitulo 7 polos ingresos xa citados do FEDER. Neste 
ano cabe citar de novo como feito determinante nesta cifra que só se 
aplicaron once meses de ingresos, fronte ós 12 de anos anteriores, o 
que fixo que os dereitos recoñecidos non presentara unha cifra superior. 
En segundo lugar e tal como se explicará mais adiante por un ingreso 
excepcional  do IBI.  Aínda así,  no histórico dos anos presentados no 
cadro superior, é o segundo ano en canto execución do orzamento de 
ingresos e o terceiro en canto a importe ingresado.

Polo que respecta a cada un dos capítulos do estado de ingresos:

Capítulo 1º-Impostos directos: recoñecéronse dereitos por un importe de 
8.480.865,61 €, sobre unhas previsións definitivas de 7.171.923,58 € 
(un 118,25 %) supoñendo un 42,76 % do total dos dereitos recoñecidos.

Capítulo 2º-Impostos indirectos: recoñecéronse dereitos por un importe 
de 94.861,86 €,  sobre unhas previsións definitivas de 250.000 € (un 
37,94  %)  supoñendo  un  0,48  % do  total  dos  dereitos  recoñecidos. 
Neste capítulo só se contabiliza o Imposto de Construcións, Instalacións 
e Obras.

Capítulo  3º-Taxas  e  outros  ingresos: recoñecéronse  dereitos  por  un 
importe  de  2.046.889,30  €,  sobre  unhas  previsións  definitivas  de 
2.391.995,00  €  (un  85,57  %)  supoñendo  un  10,32  %  do  total  dos 
dereitos recoñecidos.

Capítulo  4º-Transferencias  correntes: recoñecéronse  dereitos  por  un 
importe  de  8.246.748,49  €,  sobre  unhas  previsións  definitivas  de 
8.824.813,61  €  (un  93,45  %)  supoñendo  un  41,58  %  do  total  dos 
dereitos recoñecidos.

Capítulo  5º-Ingresos  Patrimoniais: recoñecéronse  dereitos  por  un 
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importe de 41.795,12 €, sobre unhas previsións definitivas de 38.608,99 
€  (un  108,25  %)  supoñendo  un  0,21  %  do  total  dos  dereitos 
recoñecidos.

Capítulo  6º-Enaxenación  de  inversións  reais: neste  capítulo  non  se 
recoñeceron dereitos.

Capítulo  7º-Transferencias de capital: recoñecéronse dereitos por  un 
importe  de  833.406,99  €,  sobre  unhas  previsións  definitivas  de 
1.659.231,11 € (un 50,23 %) supoñendo un 4,20 % do total dos dereitos 
recoñecidos.

Capítulo 8º-Activos financeiros: recoñecéronse dereitos por un importe 
de 6.900 €, sobre unhas previsións definitivas de 1.802.385,84 € (un 
0,38 %) supoñendo un 0,03 % do total dos dereitos recoñecidos.

Capítulo 9º-Pasivos financeiros: recoñecéronse dereitos por un importe 
de 82.926,98 €, sobre unhas previsións definitivas de 680.000,00 € (un 
12,20 %) supoñendo un 0,42 % do total dos dereitos recoñecidos.

Por  último  e  como  anexo  II  achégase  un  cadro  comparativo  dos 
dereitos recoñecidos durante os anos 2017, 2016, 2015 e 2014.

 Pagos  e  cobramentos:  da  contabilidade  extraese  que  os  pagos 
orzamentarios realizados ascenderon á cantidade de 14.925.460,03 €, 
o que supón o 87,64 % das obrigas recoñecidas e un 69,07 % dos 
créditos definitivos, quedando a 31 de decembro pagos pendentes por 
importe  de  2.105.781,32  €  (12,36%).  A 23 de  marzo  deste  ano,  da 
cantidade  anterior  queda  pendente  de  pagamento  6,44  € 
correspondentes a restos de pagos.
Polo que respecta ós cobros líquidos (recadación neta,  descontando 
por  tanto  as  devolucións  de  ingresos)  ascenderon  á  contía  de 
15.585.998,91 €,  o que supón un 78,58 % dos dereitos recoñecidos 
netos e un 68,30 % sobre as previsións definitivas. Ó finalizar o ano 
2017 quedan pendentes de cobro 4.248.395,44 € (21,42%). A 22 de 
marzo deste ano, da cantidade anterior se teñen contabilizado coma 
recadación a cantidade de 1.696.938,22 € e anulacións de dereitos por 
65.614,07 €.

Nos anexos III e IV recóllese respectivamente a comparativa dos pagos 
e ingresos realizados nos anos 2017, 2016, 2015 e 2014.

 O  Resultado  Orzamentario:  como  introdución  establecer  que  a 
información económica financeira, neste caso, pública, debe reflectir a 
imaxe  fiel  do  patrimonio,  da  situación  financeira,  da  execución  do 
orzamento e dos resultados económicos da Entidade. En concreto, o 
Resultado  Orzamentario  atópase  entre  as  magnitudes  máis 
representativas  da  área  orzamentaria.  E  é  por  elo  que  apelando  á 
imaxe  fiel  da  realidade  do  Ente  Local  débese  advertir  dende  esta 
Intervención  Municipal  da  existencia  neste  Concello  dunha  serie  de 
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documentos que poderían supor futuribles obrigas e gastos e que non 
se  atopan  reflectidos  actualmente  na  contabilidade  municipal,  e  que 
posteriormente acaban dando lugar ós recoñecementos extraxudiciais 
de créditos. De acordo cos datos que se teñen a día de hoxe, eses 
documentos  –  principalmente  facturas-  ascende  á  cantidade  de 
66.932,25 €2. Polo tanto, os importes que se van a ofrecer ó longo deste 
informe  son  os  que  se  recollen  da  contabilidade.  O  resultado 
orzamentario é unha das magnitudes máis importantes posto que pon 
de manifesto en que medida os dereitos recoñecidos foron suficientes 
para  cubrir  os  gastos  realizados. En  definitiva,  o  resultado 
orzamentario mide o superávit ou déficit de financiamento do exercicio. 
Tal  como dispón o punto 10 da terceira parte contas anuais do plan 
xeral  de  contabilidade  pública  adaptado  á  administración  local  da 
Instrución  de  contabilidade  para  a  Administración  Local,  de  20  de 
setembro de  2013,  os  dereitos  liquidados  e  as  obrigas  recoñecidas 
deben  tomarse  polos  seus valores  netos,  é  dicir,  coa  dedución  das 
anulacións que se producisen no exercicio. Os datos poden tomarse 
tanto dos estados de liquidación do Orzamento como das contas do 
grupo  4  de  contabilidade financeira.  En  calquera  caso,  o  Estado de 

resultado Orzamentario que se achega presenta os seguintes importes:

O  Resultado  orzamentario  do  exercicio,  de  carácter  positivo, 
debe ser axustado de acordo co previsto no artigo 98 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,  coas  seguintes  magnitudes  e  tendo  en  conta  así 
mesmo a Consulta da Intervención Xeral da Administración do Estado 
4/1994:

2 Dos cales, 64.385,01 € deste ano e 2.547,24 € de anos anteriores. A efectos informativos, o ano anterior  
foi de 25.545,23 €.
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CONCEPTOS

DEREITOS 
RECOÑECIDOS 

NETOS

OBRIGAS 
RECOÑECIDA

S NETAS AXUSTES
RESULTADO 

ORZAMENTARIO

a) Operacións correntes 18.911.160,38 14.493.501,12  4.417.659,26

b) Outras operacións non financeiras 833.406,99 1.649.978,49  -816.571,50

1. Total operacións non financeiras (a+b) 19.744.567,37 16.143.479,61  3.601.087,76

    

c) Activos financeiros 6.900 6.900   

d) Pasivos financeiros 82.926,98 880.861,74  -797.934,76

2. Total operacións financeiras 89.826,98 887.761,74  -797.934,76

     

I. RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO (1+2) 19.834.394,35 17.031.241,35  2.803.153,00
A
X
U

ST
E
S

3. Créditos gastados financiados con RTGG 336.101,38

4. Desviacións de financiamento negativas do exercicio 811.327,48

5. Desviacións de financiamento positivas do exercicio 1.246.847,35

II. Total axustes (3+4-5) -99.418,49

RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO (I+II) 2.703.734,51

 



 

En  primeiro  lugar,  cos  Remanentes  Líquidos  de  Tesourería  para 
Gastos  Xerais.  De  acordo  cos  datos  informáticos,  se  recoñeceron 
obrigas financiadas con dito Remanente por importe de 336.101,38 €, 
polo que esa será a cantidade do axuste.

En  segundo  lugar,  coas  desviacións  positivas  e  negativas  dos 
Gastos  con  Financiamento  Afectado  do  exercicio,  restándose  as 
positivas para evitar un superávit ficticio e as negativas súmanse para 
corrixir un déficit tamén ficticio.

Pois  ben,  dos  cálculos  realizados  por  esta  Intervención  Municipal 
obtense  unhas  desviacións  positivas  de  1.246.847,35  €  que  deben 
restarse ó Resultado Orzamentario e unhas desviacións negativas de 
811.327,48 € que deben sumarse ó Resultado Orzamentario (Anexo V).

Obtense polo tanto un Resultado Orzamentario axustado de
 + 2.703.734,51 €.

En definitiva,  o  importe  positivo  do Resultado  Orzamentario  expresa 
que os dereitos recoñecidos no exercicio foron suficientes para cubrir as 
obrigas recoñecidas no mesmo, mostrando un superávit polo tanto de 
+2.703.734,51 €. O ano anterior o Resultado Orzamentario axustado foi 
de  +1.024.294,05 €.  A diferencia  atoparíase  principalmente  en  tres 
claves: 1) Polo que se refire ás operacións non financeiras, prodúcese 
un aumento de mais de case 2.047.000 € en ingresos correntes que vai 
ser decisivo no resultado final porque o aumento dos gastos correntes 
respecto ó ano 2016 tan só ascendeu un pouco por riba dos 163.000 €. 
Mentres, no caso dos ingresos por capital,  estes diminuíron en case 
que 288.000 €, e os gastos en investimento aumentaron 24,36 € e que 
son  determinantes  á  hora  de  aclarar  a  variación  co  resultado 
orzamentario  con  respecto  ó  ano  anterior.  A  explicación  a  estas 
diferencias tan grandes no apartado de dereitos recoñecidos provén en 
gran medida polo recoñecemento de dereitos que derivou da liquidación 
coma consecuencia da aplicación do artigo 16.3 da lei 16/12, de 27 de 
decembro, pola que se adoptan diversas medidas tributarias dirixidas á 
consolidación  das  finanzas  públicas  e  ó  impulso  da  actividade 
económica na regularización dos valores catastrais e que supuxeron a 
cantidade  de  1.630.056,71  €.  Por  outra  parte,  os  ingresos  de 
operacións de capital diminúen en mais de 287.000 fronte ós gastos de 
capital que se manteñen. Esta situación débese, entre outras causas, a 
que polo tanto existiu unha execución de gasto inversor financiado con 
recursos  propios  e  non  por  subvencións.  Ven  esta  Intervención 
advertindo  nos diferentes  informes  de  que  nestes  anos,  estábase  a 
producir unha consolidación continuada de gastos correntes que con 
esta  liquidación  supoñen  un  aumento  do  arredor  dun  1.528.000  € 
respecto  o ano 2013 ou de 958.000 €  respecto  ó  ano 2014,  e  que 
respecto a este último ano supón un aumento do 10,07 % no capítulo II 
(mais de 643.000 €) e no capítulo IV cun aumento do 18,68% (de mais 
de 164.000 €) e iso tendo en conta que o aumento global prodúcese a 
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pesar  da  existencia  dunha  diminución  do  gasto  financeiro  (mais  de 
84.000  €,  un  61,18%).  En  todo  caso,  debe  advertirse  que  a 
comparación  das  cifras  de  ingresos  non  se  produce  con  datos 
homoxéneos, posto que no ano 2017, so se aplicaron once meses de 
ingresos, contabilizando o mes de novembro, no ano 2018. De ter feito 
esa  aplicación,  os  datos  de  ingresos e  do  propio  dato  do  resultado 
orzamentario  sería  maior.;  2)  unha  das  causas  que  explicaba  a 
diferencia dos resultados orzamentarios dos anos 2015 e 2014 era a 
existencia no primeiro de obrigas recoñecidas con cargo ó remanente 
de tesourería para gastos xerais. Este axuste non se tiña aplicado polo 
menos  dende  o  ano  2007  e  como  o  ano  pasado  refírese  a 
investimentos financeiros sostibles que se executaron este ano. Pois 
ben,  neste  ano  2017,  no  que  o  importe  por  este  concepto  supón 
336.101,38 €, fai que exista unha aumento de 242.488,23 € que explica 
parte so aumento do importe. Volver a lembrar como xa se fixera o ano 
pasado que de tódolos xeitos debe terse en conta que a aplicación 
deste axuste, positivo, e polo tanto que fai que presente unha mellor 
cifra  o  resultado  orzamentario  si  que  afecta  negativamente  tanto  ó 
remanente de tesourería coma á estabilidade orzamentaria, non así no 
caso  da  regra  de  gasto,  para  quen  ten  un  resultado  neutro;  3)  por 
último, os axustes polas desviacións de financiamento, nas que este 
ano existe unha diminución nas desviacións de financiamento negativas 
e un aumento de mais de 61.000 € nas desviacións de financiamento 
positivas. Ambos datos fai que o aumento do signo positivo do resultado 
orzamentario non sexa maior.  A razón do descenso tan acusado das 
desviacións de financiamento negativas –e por ende do aumento das 
positivas- débese principalmente ó adianto do ingreso das achegas dos 
axentes  financiadores  e  que  supuxeron  no  caso  das  positivas  un 
importe de case 136.000 €. Como importes mais significativos no caso 
das desviacións de financiamento positivas que presenta 37 apuntes3 

atópase a liña 4 do plan de Concellos por importe de 114.566,34 €; a 
liña do plan concellos por un importe de 168.016,70 €; e a urbanización 
do camiño Costoia por importe de 134.939,12 €. Mentres que no caso 
das desviacións de financiamento negativo que presenta  23 apuntes 
fronte ós 38 do anterior4,  pódese citar  como os mais significativos o 
importe de 183.302,95 € polo saneamento nos Valos dentro do plan 
Concellos  2016;  mentres  dentro  do  plan  concellos  ano  2017  e  por 
importe de 153.739,08 € atópase a liña 2 e por último por importe de 
102.625,99 € atópase a liña 3 do devandito Plan Concellos. A maiores, 
debe tamén facerse mención a que este ano,  a Intervención seguiu 
afondando na aplicación do criterio de caixa fronte ó de devengo na 
contabilización dos ingresos nas subvencións, o que fai que as cifras 
poidan ser inferiores ás que se puideran presentar no caso de seguir 
coa aplicación do criterio de devengo.

E coma análise das cifras amosadas no anterior parágrafo, cabe dicir 
que aínda que este resultado orzamentario presenta un dato positivo, 
quere volver esta Intervención a reiterar a advertencia feita no informe 
dos anos anteriores do aumento dos gastos en operacións correntes, 
este ano xa non pola súa consolidación senón polo seu aumento. E 

3 O ano pasado 33
4 E os 56 da liquidación do ano 2015.
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debe  deixarse  constancia  desta  situación,  posto  que  os  gastos 
correntes presentan unha característica moi marcada como é a de ser 
moi  difíciles  de  baixar  debido  a  súa  natureza  de  fixos  (salarios,  luz 
eléctrica...)  ou ben porque responden a necesidades que dende esta 
Intervención exhortan os seus responsables políticos a que analicen se 
son realmente necesarios a súa existencia ou ben que conste o xeito 
real  de financiarse.  Como comparativa  dos resultados orzamentarios 
destes últimos anos:

RESULTADOS ORZAMENTARIOS
ANO 2017 +2.703.734,51 €
ANO 2016 +1.024.294,05 €
ANO 2015 +1.415.065,52 €
ANO 2014 +1.039.714,72 €
ANO 2013 +386.807,17 €
ANO 2012 +45.846,32 €

Por último, e para acercarnos a uns dos fins da contabilidade, se non o 
máis importante, é lembrar a existencia dunha serie de documentos que 
poderían supor futuribles obrigas e gastos para este Concello que se 
houberan  tido  o  seu  reflexo  na  contabilidade  municipal,  de  seguro 
haberían modificado o resultado orzamentario e que sen perxuicio de 
posteriores axustes ascende a á cantidade de 66.932,25 €.

 Aforro orzamentario bruto: este ano, obtense un Aforro Bruto Positivo, 
tal como se desprende dos seguintes datos:

1. DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS Capítulos I a V..........      18.911.160,38 €
2. OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS Capítulos I, II y IV……..      14.440.036,99 
€

AFORRO BRUTO. +4.471.123,99 €

En todo caso hai que volver a lembrar o establecido para o Resultado 
Orzamentario.

Para o cálculo do Aforro Neto haberá que descontar ó Aforro Bruto unha 
anualidade  da  carga  financeira  (xuros  máis  amortización).  Da 
contabilidade do ano 2017 extraese que a carga financeira realmente 
soportada  no  exercicio  2017  polo  Concello  de  Redondela  foi  de 
934.326,47 €5, o que arroxaría un aforro neto real de +3.536.797,52 €. 
Agora ben,  o aforro  neto adoita  calcularse non en función da carga 
financeira real se non do que suporía unha anualidade teórica da carga 
financeira de tódolos préstamos concertados e en vigor no exercicio 
2016.

5 (53.464,73 € + 880.861,74 €).
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AFORRO ORZAMENTARIO

ANO 2017 ANO 2016 ANO 2015 ANO 2014 ANO 2013

AFORRO ORZAMENTARIO BRUTO

4.471.123,99 € 2.612.742,70 € 3.242.592,62 € 3.137.952,08 € 2.552.638,74 €

AFORRO ORZAMENTARIO NETO REAL

3.536.797,52 € 1.496.707,13 € 2.108.624,11 € 1.916.564,46 € 1.011.961,02 €

 A variación de pasivos financeiros: a comparación entre o capítulo IX do 
Estado de Ingresos e do capítulo IX do Estado de Gastos poñen de 
manifesto que no exercicio 2017 aumentou ou diminuíu a débeda viva a 
longo prazo. Facendo tal comparación, resultan os seguintes datos:

1. DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS do Capítulo IX.............            82.926,98 
€
2.OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS do Capítulo IX................           880.861,74 
€

DIMINUCIÓN PASIVOS FINANCEIROS…..   797.934,76 €

Este dato hai que polo no contexto respecto ós dos anos anteriores:

ANO 2010 AUMENTO PASIVOS FINANCEIROS 590.338,16 €

ANO 2011 AUMENTO PASIVOS FINANCEIROS 2.511.037,00 €

ANO 2012 AUMENTO PASIVOS FINANCEIROS 1.230.889,47 €

ANO 2013 DIMINUCIÓN PASIVOS FINANCEIROS 1.320.642,63 €

ANO 2014 DIMINUCIÓN PASIVOS FINANCEIROS 994.399,40 €

ANO 2015 DIMINUCIÓN PASIVOS FINANCEIROS 930.145,63 €

ANO 2016 DIMINUCIÓN PASIVOS FINANCEIROS 950.714,24 €

ANO 2017 DIMINUCIÓN PASIVOS FINANCEIROS 797.934,76 €

Este cambio de tendencia prodúcese porque no ano 2012 acabouse de 
dispoñer dos últimos créditos asinados por este Concello. A partir do 
ano 2013, as contías a devolver van a diminuír debido a que xa están 
dispostos todos os créditos e que por parte do Concello amortizouse 
anticipadamente créditos bancarios.

 O Remanente de Tesourería: é a magnitude mais importante na 
liquidación dun exercicio orzamentario, pois pon de manifesto o estado 
de liquidez a curto prazo do Concello de Redondela, algo similar ó que 
en  contabilidade  financeira  se  coñece  por  fondo  de  manobra.  Dito 
doutra forma, o Remanente de Tesourería son os fondos líquidos que 
tería a Corporación baixo a seguinte ficción: que os dereitos pendentes 
de cobro a curto prazo venceran e se cobraran o 31 de decembro, e co 
producto  desta  recadación  e  os  fondos  líquidos  a  dita  data,  se 
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atenderan as obrigas pendentes de pago, baixo o suposto que tamén 
venceran o 31 de decembro. Polo tanto, e tal como regulan os artigos 
101  a  105  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,  a  magnitude  estaría 
integrada  polos  dereitos  pendentes  de  cobro,  tanto  de  natureza 
orzamentaria coma extraorzamentaria, sumados ós fondos líquidos a 31 
de decembro e minorado polas obrigas pendentes de pago, tanto de 
natureza orzamentaria coma non orzamentaria.

De acordo con todo o exposto, e do sistema informático contable resulta 
un Remanente de Tesourería para gastos xerais de +3.716.657,14 € e 
un  Remanente  de  Tesourería  total  de  +16.639.091,96 €.  Agora  ben, 
deste  Remanente Líquido de Tesourería  débense facer  as seguintes 
precisións:

En primeiro lugar e con respecto ós dereitos pendentes de cobro, deben 
deducirse os que sexan de difícil ou imposible recadación. De acordo 
coa Instrución de Contabilidade (Contido da memoria 24.6) o cálculo 
dos  dereitos  pendentes  de  cobro  de  difícil  ou  imposible  recadación 
realizarase mediante os criterios que de forma ponderada establecerá o 
Concello. A normativa vixente establece que a ponderación dos dereitos 
de difícil ou imposible recadación realizarase de acordo cunha serie de 
criterios (artigo 103.3 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).  Con carácter xeral, 
estas  consideracións  recóllense  nas  Bases  de  execución  do 
Orzamento. Da lectura das mesmas do ano 2016 prorrogadas para o 
ano  2018,  recóllese  no  apartado  segundo  da  súa  Base  67ª  que se 
considerarán ingresos de difícil ou imposible recadación o 25% referido 
os dereitos pendentes de cobro do ano 2017, o 50% referido ós do ano 
2016 e o 75% referido ós do ano 2015. Para o caso dos anos anteriores 
a este último, a porcentaxe de dedución será do 100%. Tras aplicar os 
coeficientes, os saldos de dubidoso cobro ascende a 12.417.598,94 € 
(Anexo VI).

En segundo  lugar,  e  polo  que se refire  ó  Exceso  de Financiamento 
Afectado, este ascende a 504.844,88 € (Anexo V).

O Remanente de Tesourería é polo tanto:

1. Fondos líquidos na tesourería a final do exercicio..    
5.417.688,39

2. Dereitos pendentes de cobro:
1.1  Do  Orzamento  corrente................................ 

4.248.395,44
1.2  De  orzamentos  pechados.............................. 

11.850.002,23
1.3  De  operacións  non  orzamentarias................... 

32.610,24
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3. Obrigas pendentes de pago:
3.1  Do  orzamento  corrente.................................. 

2.105.781,32
3.2  Dos  orzamentos  pechados........................... 

8.605,68
3.3  De  operacións  non  orzamentarias................. 

509.535,42

4. Partidas pendentes de aplicación:
4.1 (-)  Cobros  realizados  pendentes  de  aplicación 

definitiva…………………………………........................ 
2.285.730,32

4.2 (+) Pagos  realizados  pendentes  de  aplicación 
definitiva.......................................................................... 
48,30

I.  Remanente  de  Tesourería  total............................. 
16.639.091,96

II.  Saldos  de  dubidoso  cobro…………........................ 
12.417.589,94
III.  Exceso  de  financiamento  afectado....................... 
504.844,88

REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS.. 

+3.716.657,14 €

REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL............................    +16.639.091,96 €

Sería  interesante  traer  a  colación  os  diferentes  Remanentes  de 
Tesourería dos anos anteriores para proceder a unha comparativa que 
poida servir para coñecer cal foi a marcha desta magnitude ó longo dos 
últimos catro anos. 

CONCEPTO ANO 2017 ANO 2016 ANO 2015 ANO 2014 ANO 2013

Exceso de 
financiamento 504.844,38 € 364.008,35 € 333.294,38 € 996.540,76 € 1.209.022,07 €

RLTT 16639091,96 13957438,33 12.644.063,74 +12.201.582,25 +12.054.936,87

RLTGG 3.716.657,14 € 1.853.321,90 € 1.191.805,47 € +538.619,63 € +824.379,68 €

Dun  análise  comparativo  interanual  das  magnitudes  que  forman  o 
Remanente de Tesourería obtense que:

Debedores pendentes do exercicio. Ingresos: 0 € na liquidación 
do  2005,  4.645.116,02  €  na  do  2006,  4.123.707,26  €  na  do  2007, 
3.139.095,31 € na do 2008, 3.121.702,76 € na do 2009, 3.273.221,41 € 
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na do 2010, 3.156.475,95 € na do ano 2011, 2.010.279,12 € na do ano 
2012, 1.692.790,74 € no ano 2013, 1.765.752,92 € no que respecta ó 
ano 2014; 1.504.069,47 € en canto o ano 2015; 2.557.384,41 € o ano 
anterior e por último no ano 2017,  4.248.395,44 €. Este ano presenta 
unha  cifra  maior  que  a  dos  catro  anos  anteriores  e  a  explicación 
atópase,  tal  como  se  dixo  no  resultado  orzamentario,  aparte  do 
mantemento  por  parte  desta  entidade  do  criterio  contable  para  a 
contabilización das subvencións de caixa (recoñécese o dereito cando 
está ingresado –salvo que exista unha comunicación expresa do ente 
financiador  do  recoñecemento  da  súa  obriga)  fronte  ó  criterio  de 
devengo e a que a recadación do mes de novembro foi contabilizada no 
ano  2018  que  de  acordo  co  contabilizado  na  relación  de  mes  de 
novembro o importe recadado ascendeu a 104.389,26 €, polo que o 
importe posiblemente tivera sido 4.144.006,18 €, porque no ano 2017 
contabilizouse os dereitos recoñecidos que xurdiron pola aplicación do 
recollido no artigo 16.3 da lei 16/2012, de 27 de decembro, pola que se 
adoptan  diversas  medidas  tributarias  dirixidas  á  consolidación  das 
finanzas públicas e ó impulso da actividade económica e que ascendeu 
a 1.630.056,71 €6. En todo caso, dos datos do ano 2017, os valores 
mais  importantes  que  conforman  a  cifra  exposta  correspóndense  ó 
imposto sobre bens inmobles (2.619.444,49 €7, 61,64%), ó imposto de 
vehículos de tracción mecánica (230.621,09 €8, 5,43%), ó imposto de 
actividades  económicas  (420.185,05  €9,  9,89%),  ó  padrón  do  lixo 
(842.778,00 €10, 19,83%).

Debedores  pendentes  de  exercicios  pechados.  Ingresos: 
9.426.031,99 € na  liquidación do 2005,  7.304.225,52 €  na do 2006, 
8.240.157,48 € na do 2007, 8.453.436,45 € na do 2008, 8.673.067,79 € 
no ano 2009,  8.689.769,37 € no ano 2010,  10.249.444,63 € no ano 
2011,  9.883.919,67  €  no  ano  2012,  10.149.045,59  no  ano  2013, 
10.864.102,51 € no ano 2014, 11.385.925,90 € en canto o ano 2015; 
11.633.651,70 € no ano 2016 e por último 11.850.002,33 € neste ano. 
Débese  aplicar  co  máximo rigor  o  principio  de  prudencia  á  hora  de 
contabilizar  dereitos  pendentes.  Obsérvase  que  de  novo  este  ano 
vólvese a reproducir o aumento neste epígrafe respecto ó ano anterior, 
converténdose así no importe mais alto da serie, o cal afectará a súa 
vez ós saldos de dubidoso cobro. O aumento responde a que a suma 
do ingresado en anos anteriores, do 2016 para atrás, 2.219.883,65 €, 
as rectificacións por importe de 837,20 € e os dereitos anulados nese 
lapso de tempo, 120.312,93 €, é menor en 216.350,63 €, ós pendentes 
correntes  de  cobro  que  aparecían  na  liquidación  do  ano  2016, 
2.557.384,41 €. Así mesmo, debería comezar a plantexarse por parte 
do Concello a depuración destas resultas (por exemplo, o pendente de 
cobro  no  ano  2001  é  de  782.274,32 €),  alomenos  os  dereitos 
recoñecidos do capítulo 4 (520.618,66 €) e do capítulo 7 (544.533,31 €). 
En todo caso, e dende o punto de vista do Remanente de Tesourería, o 
prudente  e  rigoroso  criterio  para  determinar  os  saldos  de  dubidoso 

6 Dos cales, a día 26 de marzo, téñense anulados 30.664,68 €.
7 A día de 23 de marzo queda pendente 1.886.080,63 €.
8 A día de 23 de marzo queda pendente 226.020,32 €.
9 A día de 23 de marzo queda pendente 183.894,77 €.
10 A día de 23 de marzo queda pendente 157.313,51 €.
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cobro fai que, a xuízo desta Intervención, non se vexa desnaturalizado 
o importe do Remanente de Tesourería de gastos xerais.

Saldos de dubidoso cobro: no ano 2005 os saldos de dubidoso 
cobro ascenderon a 6.935.683,99 €, no 2006 a 7.677.478,84 €, no 2007 
a  8.267.649,82  €,  no  ano  2008  a  8.313.102,10  €,  no  ano  2009  a 
7.337.985,20  €  no  ano  2010  a  8.938.718,10  €,  no  ano  2011  a 
9.940.023,08 €, no ano 2012 diminúe ata os 9.705.450,24 €, aumenta 
ata os 10.021.535,12 € no ano 2013, volve a aumentar no ano 2014 ata 
os 10.666.421,86 € e acompañando o aumento dos dereitos pendentes 
de cobro no ano 2015 aumenta de novo ata os 11.118.963,89 € e  igual 
que o ano 2015 volve a aumentar ata os 11.740.108,08 € no ano 2016; 
por último no ano 2016 de novo volve a aumentar ata os 12.417.589,94 
€. Vemos como esta cifra vense soportando por riba dos 8.000.000 € 
dende o ano 2007 coa curiosa excepción do ano 2009 e por riba dos 
10.000.000  €  estes  cinco  últimos  anos  e  incluso  superando  os 
11.000.000 € nos tres últimos anos. Tamén aquí debe traerse a colación 
o  xa  referido  ó  recoñecemento  de  IBI.  Esta  cifra  irá  diminuíndo  en 
función da capacidade deste Concello  para realizar os seus dereitos 
pendentes.

Cobros realizados pendentes de aplicación: fronte ós -41.998,64 
€ do ano 2005, no ano 2006 o Remanente de Tesourería arroxaba unha 
cifra de 80.776,70 €, no ano 2007 de -84.465,47 €, no ano 2008 a cifra 
de 36.123,15 €, no ano 2009 a cifra aumenta a 125.903,67 €, volvendo 
a ascender ós 198.670,44 € no año 2010, para no ano 2011 presentar 
unha cifra de 652.596,97 €, no ano 2012 a cifra descende a 303.901,21 
€, no ano 2013 presenta unha cifra que se achega á do ano 2011 con 
608.144,88 €, no ano 2014 presenta unha cifra de 664.648,41 €, no ano 
2015  presenta  unha  cifra  similar  a  do  ano  pasado  chegando  a 
674.930,79 €, no ano 2016 aumenta ata o 1.830.920,73 € e por último 
neste ano 2017 volve a aumentar ata os 2.285.730,32 €. Tamén esta 
cifra vese afectada polo aprazamento na contabilización da recadación 
do  mes de novembro.  A Intervención deberá seguir  o  importe  deste 
apartado.

Acredores pendentes do exercicio. Gastos: a liquidación do 2005 
non presentaba acredores pendentes de pago, na liquidación do 2006 
2.577.481,66 €, no 2007 a cifra ven a ser 2.792.437,04 €, no 2008 a 
cifra  sitúase  en  1.320.930,90  €,  no  ano  2009  a  cifra  alcanza  os 
2.436.632,36 €, no ano 2010 ascende á cantidade de 2.523.248,37 € no 
ano 2011 alcanza os 2.192.913,78 € no ano 2012 volve a descender a 
1.933.347,60 €, no ano 2013 volve a acadar unha cifra de 2.442.132,39 
€, no ano 2014 presenta unha cifra de 1.839.366,54 €, e no ano 2015 
volve  a  descender  ata  o 1.509.870,52 €  achegándose xa á  cifra  do 
2008, para volver a unha cantidade cercana no ano 2011 ó acadar a 
cifra de 2.503.184,17 € no ano 2016 e descende ata os 2.105.781,32 € 
neste  ano.  Este  dato  ven  a  confirmar  o  cambio  de  tendencia  de 
reducción que comezara a partir de 2013 da cantidade achegándose 
-por debaixo- á do ano 2011. En todo caso, a día de hoxe o importe 
está satisfeito excepto polo importe de 6,44 € tal  como se explicaba 
anteriormente.
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Acredores de orzamentos pechados. Gastos: na liquidación do 
2005  habíaos  por  importe  de  3.160.972,00  €,  mentres  que  na 
liquidación do 2006 a cifra é de 1.348.597,94 €, na liquidación do ano 
2007 ascende a 1.118.305,90 €, na do 2008 á cifra de 1.147.173,54 €, 
na liquidación do ano 2009 a cantidade ascende a 1.196.151,05 €, no 
ano 2010 presenta unha cifra de 1.214.342,17 €, e no ano 2011 a cifra 
de  obrigas  pendentes  de  anos  anteriores  sitúase  na  cifra  de 
1.164.271,62 €, reducíndose no ano 2012 ata o 1.151.147,03 €, no ano 
2013 presenta un importe de 8.589,48 €, repetindo esta cifra nos anos 
2014 e 2015 para aumentar a 8.604,48 € no ano 2016 debido a un 
pagamento de 15 € que non se pode materializar por non presentar 
unha conta bancaria a persoa e de novo aumenta no ano 2017 ata os 
8.605,68 € por non poder satisfacer o importe de 1,20 € de restos de 
tres pagos. Esta Intervención quere volver a reiterar que a cantidade 
dos  anos  anteriores,  debe  ser  obxecto  da  tramitación  dun  novo 
expediente de prescrición de débeda.

Fondos líquidos da Tesourería: se no ano 2005 as existencias 
finais  de tesourería  ascendían a  2.672.238,30 €  e na liquidación do 
2006 ós 4.226.394,73 €, na liquidación do 2007 esta cifra diminúe ata 
os 3.559.866,30 €, no 2008 avanza ata os 4.135.748,04 €, no ano 2009 
a  cifra  alcanza  os  4.071.545,13  €,  no  ano  2010  a  cifra  é  de 
2.771.879,77 €, e no ano 2011 a cantidade de fondos líquidos descende 
ata  o  1.415.864,86  €,  para  presentar  no  ano  2012  a  cantidade  de 
3.492.380,32 €, no ano 2013 a cantidade de 3.880.592,61 €, mentres 
que o ano 2014 a cantidade diminuíu ata os 2.368.507,07 € para volver 
a subir ata os 2.616.789,41 € no ano 2015, de novo volver a subir ata 
os 4.355.805,01 € no ano 2016;  e alcanza os 5.417.688,39 € neste 
último  ano.  Ó  igual  que  anos  anteriores,  esta  Intervención  cre  que 
obteríase unha cantidade mais acorde á realidade se á cifra exposta se 
lle  resta  o  exceso  de  financiamento  afectado,  obtendo  deste  xeito 
4.912.843,51  €.  Servindo  de  exemplo,  esta  cantidade  de  tesourería 
chegaría  mais  que  de  sobra  para  atender  a  tódalas  obrigas  de 
acredores pendentes de pago do exercicio 2017. Tamén debe terse en 
conta que este ano non nutriron os fondos líquidos a disposición de 
préstamos. É importante obter a cantidade de tesourería diminuída co 
exceso  de  financiamento,  posto  que  deste  xeito  obsérvase  que  a 
cantidade obtida aseméllase a de anos anteriores, cando o remanente 
de tesourería alcanzaban cantidades que superaban folgadamente ós 
tres millóns de euros.

Exceso de Financiamento Afectado: mentres que no Remanente 
de  Tesourería  este  apartado  presenta  no  ano  2005  unha  cifra  de 
1.854.517,95 €, no ano 2006 a cifra chega ata os 3.665.232,93 €. Pola 
súa banda no ano 2007, a cifra redúcese ata os 2.120.582,92 €. E para 
os anos 2008 con 901.396,04 € e 2009 con 999.544,89 €, redúcese de 
novo este apartado. Mentres que no ano 2010 a figura que arroxa o 
exceso de financiamento afectado é de 1.846.474,96 €. No ano 2011, a 
cantidade que presenta  o  exceso  de financiamento  afectado é  a de 
443.836,03 €. No ano 2012 a cifra que se presenta é a de 1.511.918,32 
€, o que supón claramente un valor que volve a aumentar respecto da 
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cantidade do ano anterior. No ano 2013 a contía redúcese respecto á 
do anterior ata o 1.209.022,07 €. De novo, no ano 2014, a cantidade 
descende ata os 996.540,76 €. E a mesma tendencia, desta vez mais 
acusada obsérvase no ano 2015 ata descender ata os 333.294,38 €. 
Neste ano 2016, o importe volve a aumentar ata os 364.008,35 € no 
ano  2016  e  de  novo  volve  a  aumentar  ata  os  504.844,88  €.  A 
explicación deste aumento débese a que no ano 2017 algúns axentes 
adiantaron o ingreso da súa achega.

Buscando as razóns polas que se produciu o aumento este ano en mais 
de 1.860.000 € da cifra do Remanente de Tesourería de Gastos Xerais 
hai que centrarse nos apartados que restan o remanente e os que o 
suman.

Así, no caso dos primeiros houbo un aumento de 2.958.711,08 €, sendo 
os mais importantes os dos fondos líquidos (mais de 1.051.000 €), os 
dereitos pendentes do exercicio corrente (mais de 1.691.000 €) e os 
dos dereitos pendentes de cobro de anos anteriores, aínda que estes 
dous concepto vense compensados polo aumento a súa vez dos saldos 
de dubidoso cobro. Débese facer mención especial ós fondos líquidos 
de  tesourería.  Recollíase  nos  informes  de  anos  anteriores  que  a 
tardanza  de  pago  das  subvencións,  por  parte  especialmente  do 
Marisma+,  supoña que as diferentes magnitudes se viran afectadas. 
Neste ano 2017, non se tivo que facer fronte a ningún gastos financiado 
con fondos europeos mais alá duns 21.000 €, aínda que todavía segue 
faltando  por  ingresar  cantidades  do  Marisma+.  Iso  fixo  que  xa  se 
afastaran as tensións de liquidez que se viviron na primeira metade do 
ano 2015 e a mediados de 2011. Parte dese aumento débese a súa vez 
a que tal como se explicou no apartado de exceso de financiamento, os 
axentes financiadores ingresaron as súas achegas antes que respecto 
a outros anos. Mais adiante se entrará mais a fondo, pero este dato hai 
que polo en valor sabendo que a recadación do mes de novembro, que 
ía sempre recoñecéndose no seu ano, este pasou a contabilizarse no 
ano 2018. A súa vez, este cambio de temporalización na contabilización 
fai  que  se  explique  parte  do  aumento  dos  dereitos  recoñecidos 
pendentes de cobro que constan no remanente de tesourería respecto 
ós do ano anterior, xa que en realidade o aumento maior do apartado 
de  dereitos  pendentes  de  cobro  de  exercicio  corrente  débese  á 
existencia  do  recoñecemento  da  liquidación  do  IBI  do  segundo 
trimestre.

Dentro  deste  primeiro  apartado,  o  resto  de  importes  son  pouco 
relevantes.

Polo  que se  refire  o  segundo  grupo  de importes,  os  que restan no 
remanente, sofren tamén un aumento pero menor ós dos ingresos. A 
primeira das cifras que merecen atención e a das obrigas pendentes de 
pagamento  que  diminúe  case  167.000  de  euros.  Outro  importe  que 
aumenta é o de saldos de dubidoso cobro, que acompaña ó aumento 
dos dereitos pendentes de cobro. Así mesmo, seguen aumentando os 
cobros realizados pendentes de aplicación definitiva, de case 444.000 
euros. O último concepto que aumenta é o exceso de financiamento, tal 
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como xa se explicou ó longo deste informe. Polo tanto, obsérvase que o 
maior importe de dereitos recoñecido e de fondos líquidos e incluso a 
diminución das obrigas pendentes de pago non son compensados co 
aumento –moito menor- dos cobros pendentes de aplicación, do saldos 
de dubidoso cobro e do exceso de financiamento afectado.

Por último, e para acercarnos a uns dos fins da contabilidade, se non o 
máis importante, e ó que nos vimos referindo constantemente ó longo 
desta exposición é lembrar a existencia dunha serie de documentos que 
poderían supor futuribles obrigas e gastos para este Concello que se 
houberan  tido  o  seu  reflexo  na  contabilidade  municipal,  de  seguro 
haberían modificado o Remanente de Tesourería. Tamén debe terse en 
conta que o Estado, cando se lle remite a información da liquidación, á 
contía  de  3.716.657,14  €  debe  ser  reducida  no  importe  dos  gastos 
realizados no exercicio e pendentes de aplicar ó orzamento de gastos e 
que ascenden á cantidade de 66.932,25 €11 e na devolución de ingresos 
indebidos  pendentes  de  aplicar  ó  orzamento  e  que  ascendería  á 
cantidade  de  10.497,34  €,  supoñendo  por  tanto  a  cantidade  de 
1.752.271,42 €.

Como conclusión a este informe, debe comezarse dicindo que a liquidación 
deste  ano  tamén  presenta  cifras  positivas.  Estas  cifras  presentan  tanto  fortalezas 
coma debilidades. No eido das fortalezas pódense mencionar:

A primeira  fortaleza  que  presenta  esta  liquidación  é  que  as  cifras  que  se 
presentan fanse coa mais estricta aplicación á hora de recoñecer dereitos, coma é o 
xa mencionado ó longo deste informe, o principio de caixa (contabilízase, ben cando 
se obtén o ingreso, ben cando exista constancia formal por parte do ente financiador 
do  recoñecemento  da  obriga  a  favor  do  Concello)  fronte  o  criterio  de  devengo 
(recoñecéndose o dereito cando o Concello cumpre coas condicións impostas pola 
subvención). Debe sumarse o que xa se manifestou anteriormente: que os datos que 
arroxa esta liquidación, conséguense só contabilizando once meses de ingresos.

Outro exemplo de fortaleza é o cálculo de dubidoso cobro no remanente de 
tesourería  aplicando  uns  criterios  mais  rigorosos  que  os  mínimos  que  recolle  a 
normativa  facendística local  e que faría  que o remanente de tesourería  de gastos 
xerais tivera aumentado en 2.072.227,32 €.

Unha terceira fortaleza é que xa no ano 2017 finalizou a devolución de todas as 
participacións  de  tributos  do  estado,  o  que  supuxo  tamén  un  alivio  á  tesourería 
municipal. Ó igual que para o parágrafo anterior, os esforzos por acadar unha situación 
financeira saneada fai que o Concello poida seguir satisfacendo as necesidades.

Tampouco  debe  deixar  esta  Intervención de  destacar  que dende  o  2010  o 
Concello non acudiu a ningunha operación de préstamo, o que debe valorarse xunto 
co importante esforzo inversor  que está  a  facer e  a reducción de débeda que de 
acordo co informe de Intervención emitido para a aprobación dos orzamentos do ano 
2017, ó finalizar este ano atoparíase en 2.305.908,59 €. A non solicitude de préstamos 
supón deixar unhas finanzas mais independentes e autónomas na disposición dos 

11 Dos cales, 64.385,01 € deste ano e 2.547,24 € de anos anteriores.
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seus fondos por parte dos órganos xestores na actualidade e para o futuro. Por poñer 
un exemplo, no ano 2010, a cantidade que se adebedaba ascendía a 10.114.077,27 
€12 e sen novas operacións de crédito, o Concello tería débeda cero no ano 2022.

Por  último,  tamén  debe  reputarse  que  nuns  anos  tan  complicados  para  a 
xestión financeira das administracións públicas, este Concello teña presentado unhas 
cifras positivas na liquidación, reforzada dita afirmación pola non necesidade de acudir 
ós mercados de capitais, solución á que teñen que acudir outras administracións para 
poder prestar os servicios ós que facíamos referencia con anterioridade. Neste punto 
tamén  quixera  facer  un  recoñecemento  á  administración  local,  utilizada  polas 
administracións estatais e autonómicas para desviar os seus malos datos á hora de 
executar  o  seu  orzamento.  Nestas  datas  nas  que  se  fala  de  “reorganizaciones 
administrativas” no mundo local ou de “imposicións” á hora de dispor dos recursos, 
non debemos esquecer que por quinto ano consecutivo, a administración local vai a 
presentar superavit orzamentario fronte ós deficits no seu conxunto do Estado e das 
Comunidades Autónomas. De novo é a administración local a que co seu cumprimento 
consegue que o conxunto do Estado sexa quen de cumprir obxectivo de déficit ante a 
Unión Europea.

En todo caso,  e sen obviar  estes datos positivos,  débense ter  en conta as 
debilidades que tamén se amosan nos estados de liquidación:

A primeira debilidade que presenta a liquidación do ano 2017 é que de novo 
nos  ingresos,  fronte  a  execucións  moi  axustadas,  ou  incluso  superándoas  ás 
previsións definitivas (principalmente o capítulo 1, que xunto co capítulo 4 supoñen 
mais do 84% dos dereitos recoñecidos netos totais), existen outras execucións que se 
afastan con moito das previsións definitivas, especialmente algúns dos conceptos do 
capítulo 3 que teñen unha execución moi por debaixo da súa previsión (os casos mais 
acusados  atopámolos  nos  conceptos  de  taxa  de  saneamento  cunha  previsión  de 
250.000  €  e  uns  dereitos  recoñecidos  de  137.430,55  €  (54,97%),  de  licenza  de 
apertura  de  establecementos  cunhas  previsións  de  125.000  €  e  uns  dereitos 
recoñecidos de 67.992,91 € (54,39 %), de precios públicos, cunha previsión de 35.000 
€ e unha execución do 0% ou a taxa ás empresas eléctricas,  cunha previsión de 
350.000 €, e unha execución de 190.104,99 € (o 54,32%) e por último as multas por 
infraccións de circulación, cunha previsión de 95.000 € e uns dereitos recoñecidos 
netos de 56.716,30 € (o 59,70%), xunto co imposto sobre construccións, instalación se 
obras (cunha previsión de 250.000 € e uns dereitos recoñecidos totais13 de 170.754,88 
€ -o 68,30%). Unha inexecución do orzamento tan acusada nalgunhas partes pode 
acabar  supoñendo  que  finalmente  as  magnitudes  do  Resultado  Orzamentario,  o 
Remanente  de Tesourería  ou a estabilidade orzamentaria  arroxen cifras negativas, 
cousa que este ano non ocorreu porque existe tamén unha inexecución no orzamento 
de  gastos.  Esta  situación  debería  terse  en  conta  na  elaboración  dos  seguintes 
orzamentos. En todo caso, e polo xa mencionado feito de que non se aplicou no ano 
2017  o  mes  de  novembro,  estas  magnitudes  deben  ser  tomadas  de  xeito  mais 
precavido que en anos anteriores.

Outra debilidade desta liquidación é o importe de facturas que quedaron sen 
contabilizar ó finalizar o ano. Se ben é certo que un importe significativo refírese a 

12 Para ser completamente homoxéneo habería que sumarlle a cantidade a devolver polas liquidacións de 
participacións de tributos do Estado do ano 2008 a 31 de decembro que ascende a 1.100.095,63 €.
13 No ano 2017 existiu unha anulación de 94.861,86 € que ó considerarse anómala, enténdese mais 
adecuado non recoller os dereitos recoñecidos netos.
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facturas recibidas no ano 2017 e que recollían gastos realizados en anos anteriores, o 
importe de 66.932,25 € afástase da boa senda que neste aspecto levaba o Concello 
dende o esforzo que se realizou no ano 2012 co pagamento das facturas a través do 
denominado  plan  de  provedores.  Urxe  que  esta  situación  non  se  repita  en  anos 
vindeiros  como  xa  ocorrera  no  ano  2015.  Débese  ter  en  conta  que  este  importe 
reducirá o crédito orzamentarios do ano 2018, debendo ser as señoras e os señores 
concelleiros responsables da execución do orzamento conscientes desta situación e 
realizando polo tanto un exame das súas actividades que deberán deixar de realizar.

Débese ser consciente que parte das boas cifras que presenta esta liquidación 
veñen motivadas polo recoñecemento da regularización catastral que contabilizouse 
este ano e que se pode cifrar en 1.199.544,02 €. Débese ser consciente de que 
ese é un importe que non vai a existir en anos posteriores.

Por último, esta Intervención ten que chamar a atención sobre o cumprimento 
da regra de gasto por un escasísimo marxe. O Concello debe ser consciente de que o 
incumprimento desta magnitude ou da estabilidade orzamentaria suporía a obriga de 
ter que aprobar diferentes plans coas fortes limitacións que impoñen.

Por último, esta Intervención tamén quixera deixar algunhas suxerencias para 
mellorar  a  execución  orzamentaria  e  así  seguir  liquidando  cunhas  cifras  positivas 
coma as das últimas liquidacións:

En cuanto  a  execución dos gastos,  ó  igual  que no  orzamento  de ingresos 
atópanse algúns casos de inexecución, pero a súa vez hai algunhas áreas de gasto 
que as súas previsións contidas no orzamento estiveron moi  axustadas ou incluso 
superadas, tal coma se estableceu neste informe. Tamén obsérvase que nalgunhas 
áreas municipais non están a seguir os procedementos dos que se dotou o Concello 
para unha execución de gastos ordenada. É preciso que todas as áreas municipais 
sexan conscientes de que as dispoñibilidades orzamentarias son limitadas. O xeito de 
coñecer  ditas  dispoñibilidades  é  utilizar  de  xeito  obrigatorio  o  sistema  de  vales  e 
propostas de gasto do que se dotou este Concello para que a súa vez a Intervención 
poida proceder a unha correcta execución orzamentaria e o Concello poida atender as 
súas obrigas cos provedores. Esta advertencia vense repetindo no tempo por parte 
desta Intervención pero non se observa un mellor procedemento. Dentro deste punto, 
e tamén referido ós vales e a proposta de gasto, lémbrase que ambos deben estar ben 
identificados a onde se imputa o gasto, posto que ás veces preséntase claras dúbidas 
a esta Intervención de que o gasto se impute a outra área, xustamente intentando 
conseguir  que  non  se  superen  as  previsións.  De  existir,  debe  poñerse  fin  a  esta 
práctica,  posto  que á hora  de elaborar  os orzamentos aparecen distorsionados os 
gasto  reais  co  cal  producirá  que  se  orcen  aplicacións  orzamentarias  de  xeito 
incorrecto. Dentro deste apartado, debe esta Intervención aconsellar a que os órganos 
xestores do gasto sexan sempre críticos á hora de afrontar gastos, á hora de solicitar 
subvencións  en  áreas  de  verdadeiro  interese  municipal  ou  o  que  tamén  é  moi 
importante en ter unha planificación clara do gasto que van a realizar no ano e que dita 
actuación se reflicta fielmente no orzamento.  Trátase,  en definitiva,  de converter  o 
orzamento, que ás veces parece mais ben un inimigo que un aliado, nunha ferramenta 
que axude á realización das políticas públicas que os representantes dos habitantes 
deste  Concello  queren por  en marcha para  satisfacer  o  interese público,  servindo 
deste  xeito  de  guía  para  os  dirixentes  políticos,  tanto  coma  para  os  que  teñen 
encomendadas  as  funcións  de  goberno  coma  para  os  que  teñen  funcións  de 
oposición,  na  realización  das  devanditas  accións  públicas.  Relacionado  con  esta 
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disertación,  ven  dende  fai  tempo  pedindo  a  Intervención  que  as  diferentes  áreas 
xestoras presenten o orzamento das súas actividades (por exemplo  das festas da 
Coca, da festa do Choco, de Redondela en curto...) previamente para que o Concello 
poida coñecer con anterioridade que é o que se vai a executar e posteriormente cando 
estea acabado servir dito orzamento de comparación co que finalmente se gastou para 
descubrir  aspectos  a  mellorar,  tanto  na  execución  coma  na  planificación.  Sen 
embargo, a pesar de ditos requirimentos, ditos orzamentos non se dan achegado a 
esta Intervención, polo que se debe entender que non se quere colaborar entre as 
diferentes áreas do Concello ou ben que non existe. Resulta paradóxico que cunha 
certa antelación, o responsable da actividade ou gasto se achegue á Intervención para 
preguntar cal foi o gasto do ano anterior.

Dentro  deste  repaso  non  exhaustivo  de  gastos,  esta  Intervención  ven 
observando dende os tres últimos anos que o Concello asumiu diferentes eventos que 
antes  se  facían  por  asociacións,  entidades  veciñais...  como  foi  o  do  entroido  en 
Chapela,  eventos  deportivos  na  vila,  festas  nas  parroquias.  Recórdase  que  a 
organización  da  actividade  por  parte  do  Concello  supón  atender  os  gastos  e  os 
posibles ingresos que se puideran obter.  De xeito contrario, o correcto sería que a 
entidade  organizadora  solicitara  unha  subvención  ó  Concello  a  través  das  súas 
numerosas  liñas.  Tamén  observa  un  afán  para  as  substitucións  de  determinados 
postos,  facendo así  que o orzamento deba atender o pago dalgo que non estaba 
previsto.

Outro aspecto a valorar e que se ven advertindo constantemente é sobre o 
ánimo inversor do Concello. Nos últimos tempos, vense de por en funcionamento unha 
serie de investimentos coma é o centro deportivo acuático de Chapela ou a aula de 
interpretación,  o  novo  polideportivo  xunto  con  outros  que  teñen  prevista  a  súa 
execución  dentro  do  programa  do  Redondela  2020.  Sen  perxuizo  do  esforzo 
orzamentario  que  debe  afrontar  o  Concello  para  a  execución  dos  devanditos 
investimentos, cabe preguntarse se este Concello é consciente dos gastos ós que vai 
incorrer no seu mantemento e sobre todo como van financialos. No caso do pavillón de 
deportes o Concello tivo que artellar unha solución para poder dotalo dun conserxe e 
no caso da aula de interpretación, o Concello atopa moitas dificultades á hora de telo 
aberto. Estes exemplos serven para ilustrar a advertencia que se fai: a realización de 
investimentos supón normalmente un aumento dos gastos correntes, que ó igual no 
parágrafo  anterior,  esta  Intervención  dubida  que  se  coñezan.  O  Concello  debería 
plantexarse que calquera investimento que se queira afrontar de certa entidade, coma 
os expresados neste  parágrafo,  do  mesmo xeito  que é  necesario  un proxecto  de 
gastos,  se  acompañara  dunha  memoria  do  que  suporía  a  súa  posta  en  marcha: 
mantemento, mobiliario, electricidade... e como se financiarían eses novos gastos.

Esta reflexión lévanos á outra parte dun orzamento, a de ingresos. Dende xa fai 
bens anos, o Concello non ten actualizados ningún dos seus ingresos. E unha decisión 
coma esa pode ser moi negativa nun futuro. Debe o Concello ser consciente de que a 
arquitectura da que se dotou en materia de ingresos é moi ríxida, isto é, que unha 
modificación á baixa supón un forte impacto negativo nas contas municipais. Así, por 
exemplo, nun lapso de tempo, o Concello ten tomado a decisión de atacar as súas 
dúas fontes de ingresos mais importantes e que son parte da explicación das boas 
cifras financeiras mostradas en cada liquidación.  No ano no que se presenta esta 
liquidación  entrou  en  vigor  a  modificación  da  ordenanza  do  imposto  sobre  o 
incremento de valor dos terreos de natureza urbana que suporá unha reducción feroz 
dos ingresos e que será perxudicial para os intereses municipais. E a esa decisión, 
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habería  que  sumarlle  a  tomada  no  caso  da  modificación  da  ordenanza  do  lixo, 
deixando ó Concello nunha posición de debilidade. Cabe recordar que mermas na 
recadación,  supón  un  reflexo  inmediato  no  remanente  de  tesourería,  estabilidade 
orzamentaria, no resultado orzamentario e na regra de gasto, que tal como se dicía 
mais  arriba,  o  incumprimento  dalgunhas  delas  supón  o  ter  que  adoptar  medidas 
restrictivas. En definitiva, e como xa se expuxo en moitas ocasións os informes de 
Intervención,  se  o  Concello  quere  seguir  prestando  os seus servizos  ós cidadáns 
precisa de recursos, con menos non se pode facer mais.

O  Concello  debe  seguir  afondando  na  realización  de  contratos  coma  os 
realizados  en  anos  anteriores  en  ámbitos  como  o  informático,  de  seguros  ou  de 
telecomunicacións  ou  doutros  servicios  e  que  lle  supuxeron  un  aforro  ás  arcas 
municipais. Neste ano, o Concello debe afondar en dita senda sacando contratos en 
eidos como os de subministros. Débese deixar constancia que o Concello ó longo do 
ano 2017 empezou a publicitar as súas licitacións dentro da plataforma do Estado o 
que  fai  que  se  teña  aumentado  a  participación  das  empresas  nas  licitacións 
municipais.  O fomento  de participación de diferentes licitadores  con carácter  xeral 
supón aforros para o Concello. Non é a primeira vez que se expón o dato de que 
aquelas  licitacións  que  foron  publicados  nos  boletíns  oficiais  nos  últimos  anos 
arroxaron unha baixa media do precio de licitación do 22,11% fronte aqueles contratos 
que non tiveron dita publicidade que arroxaron unha baixa do 8,64%. Este proceso 
verase potenciado pola aplicación da nova lei  de contratación que entrou en vigor 
recentemente.

No ano 2014 comezou a aplicación da lei  27/2013, de 27 de decembro, de 
racionalización  e  sustentabilidade  da  Administración  Local  que  supuxo  unha 
remodelación do ámbito competencial.  A reducción do mesmo, debe ser entendida 
polos Concellos en xeral e este en particular, posto que hai xa agora unha serie de 
actuacións  que  xa  non  están  dentro  da  esfera  de  actividade  do  Concello.  Sen 
embargo, o Concello non variou as súas actividades, amparadas en certa medida pola 
lei galega.

Todo isto leva a volver a reiterar que debe seguirse advertindo que o Concello 
debe perseverar na actitude rigorosa á hora de dispor dos créditos do orzamento de 
gasto.  Elo  debe  facer  que  a  actuación  das  señoras  e  señores  concelleiros  este 
orientada  no  eido  económico-orzamentario  a  procurar  un  desexado  e  obrigado 
equilibrio.  E  faise  a  advertencia  porque  as  cifras  positivas  que  presenta  esta 
liquidación téñense que reiterar nos seguintes anos, a pesar da existencia, real, das 
debilidades  xa  descritas  e  que  van  a  dificultar  que  se  repitan  as  cifras  desta 
liquidación. Porén, a actividade das señoras e señores concelleiros debe enfocarse a 
conseguir o obxectivo de manter unha boa saúde financeira, para que a economía 
municipal  poida  responder  ó  fin  último  de  calquera  Administración  Pública:  a 
satisfacción  do  interese  xeral  dos  veciños.  Vólvese  a  reiterar  a  exhortación  xa 
realizada  nas  liquidacións  de  anos  anteriores  de  seguir  afondando  en  medidas  e 
actuacións  que  persigan  un  aforro  nos  gastos.  A esta  Intervención  xa  lle  é  mais 
complicado  manterse  na  opinión  que  expresaba  en  anos  anteriores  de  que  as 
actuacións a adoptar non deberían ter que supor un importante sacrificio, pero si é 
importante que se continúe na aplicación de ditas medidas de equilibrio, posto que 
canto mais se tarde, de maior calado terán que ser, e por tanto mais dolorosas, as 
decisións que haxa que adoptar para que este Concello se sitúe nunha boa situación 
financeira  que  é  ó  que  obriga  as  últimas  normas  orzamentarias  aprobadas.  Esas 
decisións  sobre  as  medidas  a  adoptar  recaen  sobre  os  representantes  electos 
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municipais, pero estas deberían ir, entre outras, encamiñadas a unha revisión realista 
das taxas ou prezos públicos que se cobran polos servicios municipais, téndose que 
achegar ó custe dos mesmos. E esta exhortación cobra especial relevancia despois 
das  últimas  decisións  neste  eido  adoptadas  polo  Pleno  deste  Concello  que  van 
xustamente en dirección contraria e que ademais supón un contrasentido posto que 
cando se trata  de asumir  gastos,  non existe  a  lóxica  negativa  xa que o Concello 
disporá  de  menos  ingresos,  senón  que  se  asumen  novos  gastos  con  menores 
recursos. Por iso, no eido do gasto, o Concello debe facer unha revisión dos servizos 
que presta, para eliminar aqueles nos que poida existir duplicidades, nos que exista 
exceso de oferta ou ben replantexar a súa actuación para que sexan mais eficaces e 
reduzan o custe. Tamén en gasto reiterar a aplicación estrita dos procedementos para 
a realización do gasto.

D)  Procedemento a seguir:

Polo  que  respecta  ó  procedemento  a  seguir,  a  liquidación  do  Orzamento 
debería terse realizado polo órgano competente en data anterior ó 1 de marzo do ano 
2018. Debe ser intención deste Concello achegarnos cada vez mais a esa data.

Continuando  co  resto  do  procedemento,  de  acordo  co  artigo  193  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, téndose liquidado o 
exercicio  do  2013  con  este  superávit,  téndose  liquidado  o  exercicio  do  2013  con 
remanente de tesourería de gastos xerais positivo, este podía constituír un recurso 
para  o  financiamento  de  modificacións  de  crédito  do  orzamento,  sempre  que  se 
cumpra  co  establecido  na  Lei  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidade 
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira.

Débese así mesmo reflectir que esta é a segunda liquidación que se fai trala 
entrada  en  vigor  da  nova  orde  de  instrucción  de  contabilidade  local:  Orde 
hap/1781/2013,  de  20 de  setembro,  pola  que  se  aproba  a  instrucción  do  modelo 
normal de contabilidade local e que fai que xa se recollan cifras comparativas nalgúns 
estados.

Este é o meu informe, que se emite en cumprimento do disposto no artigo 191 
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. Á vista 
do  mesmo,  o  Alcalde  do  Concello  de  Redondela  deberá  aprobar  a  liquidación  do 
Orzamento, tal como dispón o artigo 90.1 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. Unha vez aprobada, deberá darse conta 
ó  Pleno  na  primeira  sesión  que  celebre,  segundo  o  disposto  no  artigo  193  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 no artigo 90.2 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.

Así mesmo remitirase copia da liquidación á Dirección de Política Financeira e 
Tesouro Público de Galicia e á subárea de Coordinación das Facendas Territoriais da 
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Delegación Provincial de Facenda desta Provincia.

Dilixencia de Alcaldía para deixar constancia da recepción deste informe.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE.
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