
INFORME SOBRE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA NA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO CONCELLO DE FERROL 
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013. 2014/0068

En cumprimento do disposto no artígo 191.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e no artígo 90 do RD 500/1990, de 20 de abril, una  
vez se teñen remitido polo Servizo de Contabilidade os correspondentes estados demostrativos, esta Intervención xeral emite o seguinte

INFORME:

1.- LEGISLACION APLICABLE.

• Real Decreto Lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. (en adiante TRLFL)

• Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentariataria e Sustentabilidade Financieira (en adiante LOEPSF)

• Real  Decreto  1463/2007,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  desenvolvemento  da  Lei  18/2001,  de  12  de  decembro,  de  Estabilidade  
Orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais.

• Orde HAP/2015/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na LOEPSF.

• Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, Regulamento Orzamentario.

• Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro de 2008, polo que se aproba a estructura dos orzamentos das entidades locais

• Bases de Execución do Orzamento para 2013.

• Manual de Cálculo do Déficit Público, adaptado ás Corporacións Locais, publicado pola IGAE.



• Guía para a determinación da Regra de Gasto do artígo 12 da LOEPSF para corporacións locais, 2ª edición (IGAE)

• Manual do SEC 95 sobre o Déficit Público e a Débeda Pública, publicado por Eurostat.

1.- ANALISE DA ESTABILIDADE ORZAMENTARIA.-

A Lei  Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de  Estabilidade Orzamentaria  e Sustentabilidade Financieira  (LOEPSF),  resulta  de aplicación a todo o proceso 
orzamentario do exercicio 2013, tanto na súa elaboración, como na aprobación, execución e liquidación orzamentaria. Esto se completa co Real Decreto  
1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001 de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación ás  
entidades locais.

O Concello de Ferrol, na súa calidade de ente territorial típico segundo o artígo 2.1 c) da LOEPSF, debe medir a súa estabilidade orzamentaria en términos de  
capacidade ou necesidade de financiamento SEC 95 (artígo 3): 
“1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos  
en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. 
3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.” 

Poderíase definir  por tanto este concepto de estabilidade orzamentaria como a existencia dun equilibrio  en términos orzamentarios,  de execución e  
liquidación,  entre  os  ingresos e os  gastos de natureza  non financieira,  en términos de contabilidade nacional,  de  tal  forma que,  se  os ingresos  non  
financieiros superan os gastos non financieros, teríamos capacidade de financiamento e se fose á inversa, é decir, os gastos superiores aos ingresos entón 
estaríamos ante unha situación de necesidade de financiamento, polo que, existiría inestabilidade, sen perxuizo do cal, se non se superan os límites fixados  
polo Goberno para cada exercicio económico non é necesario tramitar Plan Económico-Financieiro de Reequilibrio.  A Estabilidade Orzamentaria é unha 
magnitude ou indicador que o que pretende é que se limite o aumento do endebedamento por enriba da contía que se amortiza anualmente.

Segundo esta definición a estabilidade orzamentaria lógrase cando a suma dos capítulos 1 a 7 do Estado de ingresos é igual ou superior á suma dos capítulos  
1 a 7 do Estado de Gastos. Neste caso, ponse de manifesto unha Capacidade de Financiamento o que pode supoñer un decremento do endebedamento da  
Entidade Local. En caso contrario, se os gastos son maiores a os ingresos, reflexa unha Necesidade de Financiamento que suporá un incremento do volume  
de débeda neta da Corporación.



Para o Cálculo da Estabilidade Orzamentaria é necesario realizar unha serie de axustes derivados da existencia de diferencias de imputación entre  a  
contabilidade orzamentaria do Concello e os criterios de Contabilidade Nacional (SEC 95). Estos axustes realizaranse nos términos marcados polo Manual de  
Cálculo do Déficit Público publicado pola IGAE.

Sinalan os artígos 21 e 23 da LOEPSF que as entidades locais estarán obrigadas á elaboración dos Planes Económico-Financieiros no prazo de UN MES dende 
que  se  constate  o  incumprimento.  Estos  planes  deberán  ser  aprobados  polo  Pleno da  Corporación  no  prazo  máximo  de  dous  meses  dende  a  súa 
presentación e a súa posta en marcha non poderá exceder de tres meses dende a constatación do incumprimento. Os planes económico-financieiros, que  
terán  o  contido  e  alcance  previstos  no  propio  artígo  21,  deberán  permitir  que  en  UN ANO se  logre  o  cumprimento  dos  obxetivos  de  estabilidade  
orzamentaria ou da regra de gasto.

Analizando a execución e liquidación do Orzamento do exercicio 2013 obtemos:
 
Gastos  CONCELLO
Cap. Descripción
I 1. Gastos de persoal 17.556.783,10 €
II 2. Gastos en bens correntes e servizos 20.396.102,04 €
III 3. Gastos financieiros 1.437.446,79 €
IV 4. Transfer. Correntes 3.069.578,98 €
VI 6. Investimentos reais 5.244.534,29 €
VII 7. Transfer. de capital 229.626,14 €
Total Gastos (1)  47.934.071,34 €
Ingresos
Cap. DRN
I 1. Impostos directos 23.060.517,57 € 
II 2. Impostos indirectos 697.489,74 € 
III 3. Taxas  outros ingresos 5.634.619,73 € 
IV 4. Transf.  correntes 24.396.495,25 € 
V 5. Ingresos patrimoniais 2.658.333,21 € 
VI 6. Enajen.inversiones reales 2.559,90 € 
VII 7. Transf.  de capital  3.841.844,75 € 
Total Ingresos (2)  60.291.560,15 €



ESTABILIDADE(+) OU INESTABILIDADE (-) ORZAMENTARIA
 SEN AXUSTAR (3)= (2)-(1) 12.357.488,81 €

Axustes a realizar sobre a Liquidación do Orzamento:

1) Axuste do   Orzamento de Ingresos  :
a. Capítulos 1 a 3: en contabilidade nacional os ingresos tributarios impútanse, con carácter xeral, dacordo co “criterio de caixa” (recadación  

líquida do exercicio corrente e pechado), mentras que no orzamento rixe o principio de devengo e, por tanto, o ingreso se contabiliza no 
exercicio que se recoñece e liquida o dereito (Dereitos Recoñecidos Netos)

Axuste orzamentos de Ingresos: Cap. I a III RECADACIÓN
Dereitos Recoñecidos Netos (1) Orzamento cte. Orzamento pechado Total (2) Axuste (3)=(2)-(1)

I 23.060.517,57 € 19.190.493,23 € 1.845.554,53 € 21.036.047,76 € -2.024.469,81 €
II 697.489,74 € 697.489,74 € 15.170,95 € 712.660,69 € 15.170,95 €
III 5.634.619,73 € 4.631.691,85 € 366.054,14 € 4.997.745,99 € -636.873,74 €

Total
                                                     29.392.627,

04 € 24.519.674,82 € 2.226.779,62 € 26.746.454,44 € -2.646.172,60 €
Total Axuste 
Cap. I a III

                                                     29.392.627,
04 € 24.519.674,82 € 2.226.779,62 € 26.746.454,44 € -2.646.172,60 €

b. Intereses devengados e non vencidos de excedentes de Tesourería colocados no mercado durante o exercicio: en contabilidade nacional  
estos intereses devengados e non vencidos considéranse ingresos do exercicio e por tanto teranse en conta a efectos de axustar os Ingresos  
orzamentarios ó alza ou á baixa. Non constan datos para este axuste.

c. Participación nos Tributos do Estado (PTE):  en contabilidade nacional  as entregas a conta dos ingresos da PTE impútanse dacordo co  
“criterio de caixa”, e a liquidación definitiva resultante, no momento en que se determina a súa contía e se satisface. En contabilidade  
orzamentaria estes tipos de ingreso son de carácter simultáneo polo que o recoñecemento do dereito se produce no momento en que se 
produce o ingreso, sendo polo tanto o normal que coincidan os criterios de imputación orzamentaria cos de contabilidade nacional. En caso  



de existir disparidade de criterios aplicarase o axuste que corresponda como ocorre no caso da  Devolución PTE de 2008 e 2009: Segundo os  
datos derivados da contabilidade  o importe anual a axustar é por 1.203.077,99 euros.

d. Fondos da Unión Europea: a Decisión 22/2005 de EUROSTAT de 15 de febreiro,  sobre o tratamento das transferencias do Orzamento  
Comunitario ós Estados Membros, ten establecido como criterio de rexistro en contabilidade nacional,  un principio máis cercano ó de  
devengo que ó de caixa. Segundo a contabilidade nacional  o momento de rexistro dos fondos será aquel no que a Corporación Local realice  
o gasto, o cal debe coincidir co envío de documentos polo goberno á Comisión da Unión Europea. Nese caso calcularase o axuste pola  
diferencia entre os Dereitos Recoñecidos Netos e a porcentaxe de gasto recoñecido e financiado con cargo á Subvención Europea (Se os  
DRN > ORN * Coeficiente Financiamento Subvención europea supón un axuste NEGATIVO; se os DRN < ORN * Coeficiente Financiamento 
Subvención europea supón un axuste POSITIVO). Non constan datos para proceder a aplicar este axuste.

e. Subvencións recibidas: en contabilidade nacional séguese o criterio do ente pagador o que significa que unha vez fixado o momento en que  
se rexistra o gasto polo pagador, o perceptor da transferencia debe contabilizala simultáneamente e polo mesmo importe que figure nas  
contas daquel. O tratamento orzamentario destas operacións supón que a Entidade receptora das subvencións recoñecerá o Dereito cando  
reciba o ingreso, salvo que teña coñecemento certo de que o ente concedente ten recoñecido obrigas  de pago a seu favor. Polo tanto, o  
normal é que coincidan os criterios de imputación orzamentaria cos de contabilidade nacional e de existir disparidade de criterios aplicarase  
o axuste que corresponda. En caso de non dispoñer de información por parte do ente pagador non se realizará axuste de ningún tipo.

2) Axustes do   Orzamento de Gastos  : en contabilidade nacional os gastos impútanse, en xeral, dacordo co “principio de devengo”, mentras que no 
orzamento rixe o criterio de caixa e o gasto se contabiliza no exercicio no que se recoñece e liquida a obriga (ORN)
a. Obrigas Recoñecidas de gastos procedentes de exercicios anteriores tramitados a través dun Expediente de Recoñecemento Extraxudicial de  

Créditos (non se consideran gastos en contabilidade nacional)

RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS Ajuste
Concello 1.335.224,54 € -1.335.224,54 €
Total Axuste REC  -1.335.224,54 €



b. Acreedores  por  Operacións  pendentes  de  Aplicación  Orzamentaria:  se  corresponden  con  gastos  realizados  no  exercicio  que  non  se 
imputaron orzamentariamente pero que si se consideran gasto en contabilidade nacional e supoñen un axuste ó alza do orzamento de  
gastos.  Este axuste é pola diferenza do saldo inicial e final da  conta 413. Cando o saldo final supera ao inicial o axuste é negativo pola 
diferenza de saldos; será positivo nolo caso contrario.  
Saldo Inicial: 1.812.920,57 €
Saldo Final: 2.541.344,74 €

Obrigas pendentes de aplicar ao orzamento de gastos do exercicio Ajuste
Concello 728.424,17 € 728.424,17 €
Total Axuste Cta. 413  728.424,17 €

c. Intereses devengados e non vencidos de préstamos concertados durante o exercicio: en contabilidade nacional estos intereses devengados  
e non vencidos considéranse gastos do exercicio e polo tanto teranse en conta a efectos de axusta-los gastos orzamentarios ao alza ou á  
baixa. Non se realizan

d. Subvencions outorgadas polo ente público: en contabilidade nacional rixe o criterio do ente pagador polo que non se producirá disparidade  
coa contabilidade orzamentaria en tanto en canto as subvencións sexan concedidas polo ente público en calidade de ente pagador. (Cap. IV  
e VII). Non se realizan

e. Adquisición de Investimentos: no Cap. VI, segundo o criterio de contabilidade nacional, teranse que reflexar as adquisicións de inmovilizado  
segundo o criterio de transmisión da propiedade e entrega do ben. A regra xeral é que non se produza disparidade entre contabilidade 
nacional e orzamentaria, porque a aprobación das certificacións de obra se reflexan de xeito similar en ambos casos. A problemática se  
pode dar naquelos casos de adquisición a pago aprazado nos que a transmisión da propiedade se produce no momento inicial pero o pago,  
é decir, o gasto orzamentario, se dilata no tempo, sendo que nestos casos haberá que facer os oportunos axustes.  Non se aplican



ESTABILIDADE ORZAMENTARIA AXUSTADA

CONCELLO DE FERROL 2013
1.- Ingresos non Financieiros (DRN Cap. 1 a 7) 60.291.560,15 €
2.- Gastos non Financieiros (ORN Cap. 1 a 7) 47.934.031,74 €
3.- Superávit (+) ou déficit (-) non financieiro da Liquidación (1-2) 12.357.488,81 €
4.- Axustes (SEC 95)1: -3.242.450,22 €
 (-) Axustes Orzamento de Gastos 606.800,37 €
 (+) Axustes Orzamento de Ingresos -3.849.250,59 €
5.- Capacidade (+) ou necesidade (-) de financiamento (3+4) 9.115.038,59 €
 En Porcentaxe de ingresos non financieiros (5/1) 15%

O Proxecto de Liquidación do Orzamento da Corporación do Exercicio 2013 CUMPRE o obxetivo de estabilidade orzamentaria (equilibrio ou superávit)

2.- ANALISE DO CUMPRIMENTO DA REGRA DE GASTO.-

O artígo 12 da LOEPSF  e o desenvolvemento que da norma fai a Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro e as notas informativas publicadas polo MINHAP  
esixe ás Entidades Locais que a variación de gasto computable non supere a tasa de referencia do crecemento do PIB, que tiña sido fixada para o exercicio  
2013 no 1,7 %.

Vaise facer o cálculo a partires da fórmula que establece a guía para a determinación da Regra do Gasto do artigo 12 da LOEOSF.

1



TV Gasto computable = [(Gasto computable ano n/Gasto computable n-1) – 1] x 100

Ou o que sería o mesmo

Gasto computable 2012 x 1,7 +/- Cambios normativos >= Gasto computable 2013

Liquidación 2012

Obrigas Recoñecidas 
(+) Capítulo 1: Gastos de persoal 17.131.367,76 €

(+) Capítulo 2: Compra de bens e servizos 23.226.456,58 €

(+) Capitulo 3: Gastos financieiros 1.731.147,93 €

(+) Capítulo 4: Transferencias correntes 3.734.999,31 €

(+) Capítulo 6: Investimentos 5.070.277,42 €

(+) Capítulo 7: Transferencias de capital 188.900,00 €

Suma de Gastos non Financieiros (Cap 1 a 7): 51.083.149,00 €

(-) Intereses da débeda computados no capítulo 3 de gastos financieiros 1.731.147,93 €

Empregos non Financieiros (Cap 1 a 7)- Interese da débeda: (1) 49.352.001,07 €

(+/-) Axustes segundo SEC (2) 1.812.920,57 €

(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedente doutras AAPP´s (3) 8.170.146,28 €

(-) Pagos por transferencias e outras operacións internas a outras entidades que integran a 
Corporación Local (4)  -

(a) Total Gasto Computable(a=1+2-3-4) 42.994.775,36 €

(b)Tasa de referencia de crecemento do PIB para o ano 2013 1,70%

(c ) Gasto computable incrementado pola tasa de referencia
 (a*(1+b))

43.725.686,54 €



(+) Cambios Normativos que supoñan incrementos permanentes da recadación 
(Potestativo)Art 12.4 LOEOSF (5) -

(-) Cambios Normativos que supoñan decrementos permanentes da recadación 
(Obrigatorio)Art 12.4 LOEOSF (6) -

(d) LIMITE DA REGRA DE GASTO (c+5-6) 43.725.686,54 €

Liquidación 2013
(+) Capítulo 1: Gastos de persoal 17.556.783,10 €

(+) Capítulo 2: Compra de bens e servizos 20.396.102,04 €

(+) Capitulo 3: Gastos financieiros 1.437.446,79 €

(+) Capítulo 4: Transferencias correntes 3.069.578,68 €

(+) Capítulo 6: Investimentos 5.244.534,29 €

(+) Capítulo 7: Transferencias de capital 229.626,14 €

Suma de Gastos no Financieiros (Cap 1 a 7): 47.934.071,04 €

(-) Intereses da débeda computados no capítulo 3 de gastos financieiros 1.437.446,79 €

Empregos non Financieiros (Cap 1 a 7)- Interese da débeda: (7) 46.496.624,25 €

(+/-) Axustes segundo SEC (8) 2.541.344,74 €

(-) Gastos financiados con fondos finalistas prodedente doutras AAPP´s (9) 8.774.450,37 €
(-) Pagos por transferencias e outras operacións internas a outras entidades que integran a 
Corporación Local (10) - 

(e) Total Gasto Computable(e=7+8-9-10) 40.263.518,62 €

                 (f) Cumprimento/Incumprimento Regra de Gasto (d >= e) CUMPRE

(g) Porcentaxe de Variación Gasto Computable 2012 e 2013 ((e/a)-1)
antes de aplicar a tasa de referencia de crecemento do PIB e os cambios normativos -0,06 %

3.- RESULTADO DO INFORME DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA e REGRA DE GASTO.-



A.- O resultado da avaliación do Obxetivo de Estabilidade Orzamentaria no Proxecto de Liquidación do Orzamento Xeral do Concello para o exercicio 2013:

Capacidade de financiamento = 9.115.038,59 € (-15%)

Resultado da avaliación: CUMPRE O OBXETIVO DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA (equilibrio ou superávit)

B.- O resultado da avaliación do Obxetivo de Regra de Gasto no Proxecto de Liquidación do Orzamento Xeral do Concello para o exercicio 2013:

Resultado da avaliación: CUMPRE O OBXETIVO DE REGRA DE GASTO

En Ferrol, a 25 de febreiro de 2014

O Interventor xeral

Asdo.- Manuel Vázquez Fernández


