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Informe de Intervención Ref 58 bis/2016 
Expediente orzamentario 2016 
Análise do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e de 
cumprimento do límite da débeda 

 
Consideracións previas 
 
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 a Intervención Municipal emite o 
seguinte informe en base ás consideracións seguintes : 
  

a) Na Orde HAP/2082/2014 de 7 de novembro, pola que se modifica a Orde 
HAP/2105/2012, de obrigas de subministro de información previstas pola LO 
2/2012, Artículo Unico Apartado Nueve ( polo que se modifica o artigo 15.3c) da 
Orde)  se establece a obriga de subministrar os datos do Orzamento ,antes do 31 
de enero de cada ano, xuntando o informe de Intervención de evaluación do 
cumprimento do obxectivo de estabilidade e do límite da débeda. Con carácter 
complementario , o Ministerio de Administracións Públicas, a través da 
Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales e en 
contestación á unha consulta formulada por COSITAL, emite con data 05/12/2014 
una nota informativa aclaratoria na que se establece que en relación á valoración 
do cumprimento da regra de gasto, ésta debe realizarse con motivo da análise da 
execución trimestral orzamentaria, estimando o cumprimento da regra de gasto á 
liquidación, pero non con ocasión da aprobación do presupuesto general, polo 
que non será necesario a valoración da regra de gasto nin a emisión de informe 
de Intervención ó respeto, en relación á aprobación do presuposto ou do seu 
proxecto, nin a súa remisión ó Ministerio 

 
b) Polo tanto, e tendo en conta as datas de peche do expediente 

orzamentario, o presente informe se limita á  análise da verificación da estimación 
do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e do límite de 
débeda, deixando constancia da conveniencia de que os expedientes 
administrativos se tramiten de forma que sexa posible unha análise ordenada e 
adecuada favorecedora da elaboración de contidos complementarios de relevancia 
como é a referente á Regra de Gasto , cuxa análise a efectos informativos se 
realiza ó final do presente informe. 
  
Lexislación aplicable: 
 

 Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e 
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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 Ministerial HAP/2015/2012 de 1 de outubro, de obrigas de 
suministro de información 

 Manual Déficit Contabilidade Nacional adaptado á Corporacións 
Locais  

 Guía para a obtención da Regra de Gasto do artigo 12 LOEPSF para 
Corporaciones Locales 

 Reglamento 2223/1996 e 2516/2000 do Consello da Unión Europea 
 Bases de Execución do Orzamento do Concello  

 
 

Cumprimento obxectivo  estabilidade orzamentaria 

 
 Di o primeiro apartado do artigo 11 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de 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 data 10 de xullo de 2015, establece 
coma obxectivo de estabilidade orzamentaria para as Corporacións locais no trienio 
2016-2018 o equilibrio en termos de capacidade ou necesidade de financiamento 
segundo os criterios de SEC95 
 

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 
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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). 
 
 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 emisión do 
informe de Intervención sobre o Orzamento Xeral formado pola Presidencia, 
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 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, deberán facerse 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.  
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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.  
Axuste realizado en función da estimación avance liquidación a 31/12/2015 , con 
mantemento da homoxeneidade dos créditos en función da súa previsión para 
2016, con similares porcentaxes de execución e recadación. 
 
Exercicio Corrente 
 PREVISIÓN 

INICIAL 
DRN Recadac 

líquida 
Corrente 

Recadación 
Líquida 
cerrados 

Rec Total % Rec/Prev 

CAPÍTULO 
1 

34.735.947,00 34.746.185,93 31.218.872,57 2.902.160,57 34.121.033,14 98,23% 

CAPÍTULO 
2 

2.935.010,00 3.169.540,72 2.833.951,97 187.043,26 3.020.995,23 102,93% 

CAPÍTULO 
3 

22.508.809,22 22.188.009,90 13.562.340,39 7.126.062,17 20.688.402,56 91,91% 

       

 
Exercicios pechados 
 RECADACIÓN LÍQUIDA 
CAPÍTULO 1 2.902.160,57 
CAPÍTULO 2 187.043,26 
CAPÍTULO 3 7.126.062,17 
 
 
AXUSTES POR RECADACIÓN INGRESOS sobre Previsiones 2016 
 Previsións inciais  Axuste (aplicación porcentaxe) 
CAPÍTULO 1 35.663.258,00 - 631.239,67 
CAPÍTULO 2 3.150.053,00 +92.296,55 
CAPÍTULO 3 23.325.395,22 -1.887.024,47 
   
 
 
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 2016 
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. En todo caso, debe terse en 
conta que son previsións 
A estimación do axuste se basa nos datos estimativos segundo as liquidacións de 
exercicios anteriores 
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Ingresos obtidos do orzamento da Unión Europea:  
Trátase neste axuste que os ingresos que deben contra na estabilidade 
orzamentaria sexan os correspondentes ós certificados e non os dereitos 
recoñecidos na contabilidade do ente local. Así, uns dereitos recoñecidos 
menores á achega europea en función do gasto certificado sería un axuste de 
menor defícit e viceversa: uns dereitos recoñecidos superiores á achega 
europea en función do gasto certificado suporía un axuste de maior déficit. 
 
Polo tanto, este axuste ten sentido no momento da liquidación posto que a partir 
das previsións do orzamento non se ten coñecemento nin dos dereitos 
recoñecidos que se prevén liquidar nin das certificacións que se prevé enviar ó 
organismo competente.  
 
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 ten producido o 
gasto, polo que debe compensarse esta dobre imputación mediante un axuste 
positivo. Pero este axuste como se pode entender é aplicable na fase de 
liquidación do exercicio. Debe considerarse o disposto no Manual da IGAE de 
cálculo do déficit, xa que non se trata so do gasto que se coñece coma 
extraxudicial de crédito, seno tamén de aquel que non se pode tramitar 
administrativamente antes de finalizar o exercicio. 
A estimación do axuste se realiza en función dos datos do avande de liquidación 
para 2015, cifrándolo no saldo estimado a esa data da conta 413, o que 
determina un axuste negativo . 
 
 
Axuste por liquidación da PTE 2008 , 2009 e 2013:  

 
Outro axuste que cabe realizar o constitúe o importe que debe reintegrarse 
durante 2016 ó Estado en concepto  de devolución das liquidacións negativas 
correspondente ós exercicios 2008 , 2009 e 2013 polo concepto de 
Participación nos Tributos do Estado, que opera sumándoo ás previsións de 
ingresos por este concepto no 2016. Concretamente, resepecto das previsións 
para o exercicio 2016: 

 
Devolución PIE 2008 : 144.076,80 euros (devolución en 120 mensualidades) 
Devolución PIE 2009: 589.127,16 euros (devolución en 120 mensualidades) 
Devolución PIE 2013: 330.000 euros (devolución en 60 mensualidades) 

 
 



INTERVENCIÓN 
MRT/mrt 
Refª: Z:\GrIntervencion\ARQ COMUNS\ORZAMENTO\2016\Informes\inf pptos 14 estab.doc 
Asunto: Informe complementario Orzamento 2016 Estabilidade  

6 

 
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. 
 
O axuste por grado de execución do orzamento do ano 2016 será o resultado 
de aplicar a porcentaxe estimada do grado de execución de dito orzamento, ó 
importe dos créditos por operacións non financeiras (Capítulos 1 a 7) do 
orzamento de gastos ( no caso do capítulo 3 Gastos Financeiros, deducirase 
na súa totalidade por non incluir créditos de emisión, formalización, 
modificación e cancelación de préstamos, débedas e outras operacións 
financeiras, así coma os créditos por execución de avais). 
 
A porcentaxe estimada do grado de execución do orzamento do ano terá coma 
límite, superior ou inferior, a media aritmética das porcentaxes do grado de 
execución dos créditos por operacións non financeiras do orzamento de gastos 
dos tres exercicios anteriores, una vez eliminados valores atípicos. Dita media 
calcularase coma a diferencia entre as obrigas recoñecidas de cada ano entre 
os créditos iniciais. 
 
No caso de que a media sexa negativa suporá un axuste negativo (menor 
déficit), mentres que se é positivo suporá un axuste positivo (maior déficit). 
 

 
La "Guía para la Determinación de la Regla de Gasto (2ª edición)" establece que "el 
porcentaje estimado del grado de ejecución del presupuesto del año n tendrá, como 
límite, superior o inferior, la media aritmética de los porcentajes del grado de 
ejecución de los créditos por operaciones no financieras del Presupuesto de Gastos 
de los tres ejercicios anteriores, una vez eliminados valores atípicos". 
 
 A  IGAE, sinala que "se entiende por un valor atípico, un valor muy distinto 
del resto, que hace que la media aritmética no sea representativa del grupo de 
valores considerado. A efectos de este ajuste, se considerarán valores atípicos 
aquellos gastos cuya inclusión desvirtúe la media aritmética, que opera como límite 
del porcentaje estimado del grado de ejecución del Presupuesto. 
 
Entre otros, se considerarán valores atípicos, siempre que cumplan con lo 
dispuesto en el párrafo anterior: 
 
- Los gastos de naturaleza extraordinaria, derivados de situaciones de emergencia, 
acontecimientos catastróficos, indemnizaciones abonadas en virtud de sentencias 
judiciales-ysimilares. 
- Los gastos financiados con subvenciones finalistas, procedentes de la Unión 
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Europea o de otras Administraciones Públicas, dado que estos gastos no se 
incluyen, en el cálculo del gasto computable, para la determinación de la regla de 
gasto. 
- Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e 
inversiones reales, reconocidos en el mismo ejercicio, dado que, en el cálculo del 
gasto computable, se considera la inversión neta. 
- Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a 
proveedores. 

 
 Na análise do grao de execución orzamentaria derivada dos artigos 
anteriores, obtemos os datos de liquidación ( ORN/Créditos iniciais) dos últimos tres 
exercicios tendo en conta que respecto dos gastos de capital únicamente se 
tendrán en conta os exercicios 2013 e 2015 xa que no exercicio 2014 executouse a 
prórroga orzamentaria: por unha banda se toma como referencia a execución total 
do capítulo 3 e , por outra, os dos exercicios 2013 e 2015 respecto dos capítulos de 
gastos de capital non financeiros -en todo caso, o grao de execución do exercicio 
2015 neses capítulos considerados son superiores ós dos últimos exercicios como 
consecuencia da necesaria finalizacion do Programa Urban e a apliación das 
Inversiones Financieramente sostibles, o que motivou un grao de execución 
superior-. 
 
 2013 

% 
2014 
% 

2015 
% 

 Media 
aritmética 
ponderada 

 Cuantificación 
sobre os 
créditos 
iniciais 2016 

Capitulo I 89,13 87,40 86,34 87,62 -12,38 3.554.680,19 
Capítulo II 88,05 88,86 87,71 88,21 -11,79 5.062.830,37 
Capítulo III    100 0 319.100 
Capítulo IV 78,65 81,29 81,98 80,64 -19,36 1.141.302,98 
Capítulo V 0 0 0 0 0 0 
Capítulo VI 46,55  94,65 70,60 -29,40 1.682.281,30 
Capítulo VII 44,25  113 78,60 -21,4 712.309,66 
      12.472.504,50 
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Análise do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria 
 
CONCEPTOS IMPORTES € 

a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente 87.553.175,69 

b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente 86.994.675,69 

TOTAL (a – b) 558.500 

AJUSTES  

1) Ajuste recaudación ingresos capítulo 1 
- 631.239,67 

2) Ajuste recaudación ingresos capítulo 2 
+92.296,55 

3) Ajuste recaudación ingresos capítulo 3 
-1.887.024,47 

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 144.076,80 

5) Ajuste por liquidación PIE-2009 589.127,16 

5) Ajuste por liquidación PIE-2013 330.000 

6) Ajuste por devengo de intereses 15.000 

7) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto 12.472.504,50 

8) Ajuste por arrendamiento financiero 0,00 
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9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto - 291.723,75 

10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de 
imputar a presupuesto 

0,00 

 TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 11.391.517,12 

Objetivo en 2016 de Capacidad/ Necesidad Financiación de 
la Corporación :Capacidad de Financiación 

CUMPLE OBJETIVO 
DE ESTABILIDAD 

 
 
 

No resto dos axustes propostos non se ten previsto incidencia significativa. 
 
  
No Proxecto de Orzamento do ano 2016, se cumpre o obxectivo de  
estabilidade orzamentaria , segundo a análise que se incorpora ó presente 
expediente en base ás consideracións e axustes anteriores 
 

 
Cumprimento principio sostenibilidade financeira : límite da débeda. 

 
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 4,0% do PIB para os exercicios 2014, 
2015 e o 3,9 % para o ano 2016. 

 
 

ANALISE DA DEBEDA VIVA  
 
 

Débeda 
financeira 
31/12/2015 

Débeda 
financeira 
proxectada 
31/12/2016 

 
 

Débeda financeira 
31/12/2015 
 sen incidencia 
devolución PTE 
2008 e 2009 e 
2013 

Débeda financeira 
31/12/2016  
sen incidencia 
devolución PTE 
2008 e 2009 e 
2013 

19.843.662,51 15.961.635,57  14.433.123,01 11.624.290,19 
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 -Operación 

proxectada 2016 : 
3.331.500 € 
 

  -Operación proxectada 
2016 : 3.331.500 € 
 

19.843.662,51 19.293.135,57  14.433.123,01 14.955.790,19 
Evaluación con aplicación das anteriores hipótesis 
 19.293.135,57   14.955.790,19 
     
Observacións:  
-Posibilidade de tramitación expediente de modifiación de previsiones de ingresos para substituir a 
operación de endebedamento proxectada por RTGX ( en función da evolución da liquidación de 205) 
-Non se contempla incidencia ningunha sobre o saldo en base á aplicación do destino do superávit 
orzamentario respecto da eventual amortización anticipada de débeda segundo os estados de 
liquidación de 2015 

       
Liquidación exercicio 2014 (última aprobada : Dereitos Recoñacidos Netos Op 
Correntes :  83.644.454,28 euros 
Liquidación exercicio 2015    (avance liquidación 2015, pendiente aprobación) : 
81.987.082,62 euros 
 
 
Tendo en conta que para o Análise da débeda ós efectos de procedimento para a 
concertación de operacións de endebedemento non se considera a débeda 
motivada polas liquidacións negativas da PIE 2008, 2009,e 2013  
 

Débeda financeira a 31/12/2015 : 14.433.123,01 euros 

Nova operación endebedamento proxectada 2016 : 3.331.500 euros 

Total : 19.293.135,57 euros 

 A efectos do límite de endebedamento respecto da autorización para a 

concertación da operación:  

Débeda financeira/ Dereitos liquidados op correntes 2014 : 23,07%” 

Débeda financeira/ Dereitos liquidados (avance liquidación)  op correntes 
2015 : 23,53% 
 
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 
Reguladora das Facendas Locais, e por debaixo do límite que estableceu o Real 
Decreto Lei 8/2010, do 75% vixente para o exercicio 2016, aplicable como límite 
para concertar novas operacións de préstamo durante ese exercicio. 
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Estimación cumprimento Regra de Gasto 

 
O Artigo 12 da Lei 2/2002 de Estabilidade Orzamentaria  esixe ás Entidades Locais 
que a varación do gasto non supere a taxa de referencia de crecimiento do PIB. O 
Consello de Ministros de data 15/07/2015 fixó a taxa de referencia para os 
exercicios 2016 (1,8%) ,2017 (2,2%) e 2018 (2,6%) 
 
Tendo en conta que a Orde HAP/2015/2012 determina que non é preceptivo o 
informe da Intervención sobre o cumprimento da Regra de Gasto na fase de 
elaboración do Orzamento da Corporación  de 2016 (quedando a obligación para la 
fase de liquidación , trimestral e/ou anual), a presente análise se realiza únicamente 
a efectos informativos. Asimismo, se analiza o proxecto de Orzamento municipal 
2016 en términos de homoxeneidade respecto do cálculo do gasto computable 
2015 en función da evolución do avance de liquidación do orzamento municipal do 
exercicio 2015 
 
Cálculo Gasto computable 2016 
 
 Avance Liquidac 2015 Previsión PPto 2016 
CAP 1 24.878.875,12 28.713.087,18 

CAP 2 35.362.627,64 42.941.733,45 

CAP 3 198.363,45 319.100,00 

CAP 4 5.283.505,27 5.895.160,03 

CAP 5 0 75.000 

CAP 6 7.985.970,97 5.722.045,22 

CAP 7 2.446.207,06 3.328.549,81 

EMPREGOS NON 
FINANCEIROS 

76.155.549,51 86.994.675,69 

Axustes SEC95   
Alleamento terreos   
Gastos realizados no exercicio 
pdte aplicar Ppto  

291.723,75  

Axuste por grado de 
execución orzamento 

 - 12.472.504,50 

Outros axustes (IFS Art 32) -2.740.324,35 - 2.044.705,34 
EMPREGOS NON 
FINANCIEROS 
AXUSTADOS 

73.706.948,91 72.477.465,85 

- Intereses débeda -198.363,45 -319.100 
- Gastos Finalistas financiados 
UE/AAPP 
UE : 3.005.840,76 
ESTADO: 148.713,26 
CCAA: 1.772.917,25 
DIPUTACIÓNS: 266.843,61 
 

-5.194.314,88 -2.685.870,10 
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TOTAL GASTO 
COMPUTABLE 

68.314.270,58 69.472.495,75 

   

 
Observacions:  
a) Contémplase como axuste no avance de liquidación 2015, a contía 

relativa ás obrigas recoñecidas netas relativas á execución de Inversiones 
Financieramentre Sostenibles, ó non computar a efectos de regra de gasto como 
gasto computable aínda que sí na análise do cumprimento do obxectivo de 
estabilidade orzamentaria 

b) No Orzamento do exercicio de 2016, consta os créditos para gastos 
relativos á aplicación orzamentaria do libramento ó abeiro da proposta de 
resolución da AEAT do expediente das actas de inspección relativas ó IVE 
deducible dos exercicios 209-2012, tendo a consideración de gasto de natureza 
extraordinaria e atípica na exeución do 2016 

c) Como consecuencia da finalización do Programa Urban , respecto á 
execucion de fondos FEDER a 31/12/2015 e con cargo ó Convenio complementario 
de financiamento da  Deputación a 31/12/2016, data na que obrigatoriamente 
deben estar en funcionamento todos os investimentos programados- tal e como se 
esixe na normativa do Programa URBAN-, estímase a execución efectiva dos 
programas de investimentos incluídos no Anexo de Investimentos financiados con 
fondos afectados, así como a efeciva execución dos programas de gasto corrente 
cuxa financiamento total ou parcial se executa con cargo ós recursos afectados da 
UE e AAPP, en base á execución de exercicios anteriores e a súa natureza 
concurrente.   

 
Gasto computable Avance liquidación 2015 : 68.314.270,58 € 
Tasa de referencia 2016    1,8% 
Límite regra de gasto 2016       69.543.927,45 € 

Cuanto antecede, coas observacións, advertencias e explicacións que constan no 
contido deste informe, recolle o parecer do informante que se expone para a súa  
incorporación ó expediente tramitado e coñecemento da Xunta de Goberno Local e 
o  Pleno do Concello, dando cumplimiento ás normas de xeral aplicación que se 
relacionan ó principio do informe. 
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