
CONCELLO DE CHANTADA

EXPEDIENTE 59/2018 LIQUIDACION ORZAMENTO 2017

ASUNTO: INFORME DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2017.

En cumprimento do  previsto  no  artigo  191.3  do  Real  Decreto  Lexislativo 
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das 
Facendas locais, e en concordancia co artigo 90.1 do Real Decreto 500/1990,  emitese o 
seguinte

INFORME

PRIMEIRO. - ANTECEDENTES.

Estados  contables  da  liquidación  do  Orzamento  do  Concello  de  Chantada do 
exercicio 2017.

SEGUNDO. - NORMATIVA REGULADORA.

1. Lei 7/85, do 2 de abril, Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, LRBRL.

2. Real  Decreto  Lexislativo  2/2004,  do  5  de  marzo,  polo  que  se  aproba  o  Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,TRLRHL.

3. Real Decreto 500/90, do 20 de abril.

4. Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade 
Financeira (LOEPSF).

5. Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de 
desenvolvemento  da  estabilidade  orzamentaria,  na  súa  aplicación  ás  Entidades 
Locais (Regulamento).

6. Orde  Ministerial  HAP/2015/2012,  de  1  de  outubro,  pola  que  se  desenvolven as 
obrigas de subministración de información previstas na LOEPSF (OM)

7. Sistema Europeo de Contas nacionais, en diante SEC 2010.

8. Orde  EHA/3565/2008,  do  3  de  decembro,  pola  que  se  aproba  a  estrutura  dos 
orzamantos das Entidades Locais, OEPEL, modificada pola Orde HAP/419/2014, do 
14 de marzo.

9. Orde  HAP/1781/2013, do 20  de  setembro,  pola  que  se  aproba  a  Instrución  do 
Modelo Normal de Contabilidade Local, ICAL.

TERCEIRO. - FUNDAMENTOS DE DEREITO.

PRIMEIRO. CONCEPTO DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.

A liquidación do orzamento pode definirse de forma descritiva como o conxunto de 
operacións matemáticas que se realizan ao peche de cada exercicio para determinar o 
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importe das operacións en curso, o resultado orzamentario e o remanente de tesouraría.

Constitúe un acto administrativo independente da Conta Xeral, tanto polo contido coma 
polo procedemento e o órgano competente para a súa tramitación. Non obstante, como 
se recolle na ICAL, é un dos estados que posteriormente formará parte da Conta Xeral.

SEGUNDO.  DATOS  QUE  POÑEN  DE  MANIFESTO  A LIQUIDACIÓN  DO 
ORZAMENTO.

A liquidación do Orzamento pon de manifesto:

A) Respecto ao  Orzamento  de  gastos  e  para  cada  aplicación  orzamentaria:  os 
créditos  iniciais,  as  súas  modificacións  e  os  créditos  definitivos,  os  gastos 
autorizados e comprometidos, as obrigas recoñecidas, os pagamentos ordenados 
e os realizados.

B) Respecto ao Orzamento de ingresos e para cada concepto: as previsións iniciais, 
as súas modificacións e  as previsións definitivas,  os dereitos recoñecidos,  os 
dereitos anulados, así como os recadados netos.

TERCEIRO.  MAGNITUDES  A  DETERMINAR  COA  LIQUIDACIÓN  DO 
ORZAMENTO.

Como consecuencia da liquidación do orzamento deberán determinarse:

A) Os dereitos pendentes de cobramento e as obrigas pendentes de pagamento a 31 
de decembro (artigo 94 do RD 500/1990).

B) O resultado orzamentario do exercicio (artigos 96 e 97 do RD 500/1990).

C) Os remanentes de crédito (artigos 98 a 100 do RD 500/1990).

D) Os remanentes de Tesouraría (artígos101 a 105 do RD 500/1990).

CUARTO. O PRINCIPIO DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA.

Na avaliación orzamentaria terase en conta que as Entidades Locais deberán axustar os 
orzamentos ao principio de estabilidade orzamentaria entendido este como a situación 
de  equilibrio  ou  superávit  computada  en  termos  de  capacidade  de  financiamento 
dacordo coa definición contida no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais.

A este respecto a Intervención Local elevará ao Pleno un informe sobre o cumprimento 
do obxectivo de estabilidade da propia Entidade Local.

Este informe emitirase con carácter independente, e se inclue no expediente de acordo 
coa Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e Sostibilidade 
Financeira, LOEP, o Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de  desenvolvemento da LeI Xeral  de  estabilidade orzamentaria  na súa 
aplicación ás Entidades Locais, e a Orde Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de outubro, 
pola  que  se  desenvolven  as  obrigas  de  subministración  de  información  previstas 
na LOEPSF.

No informe emitido sinálase que “A liquidación da entidade local, do exercicio 2017:

1. Cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria, botando unha capacidade de financiamento ao  
peche do exercicio 1.203.704,96  euros.
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2. Cumpre co obxectivo da regra de gasto.

3. Cumpre co límite da débeda.”

 QUINTO.  PROCEDEMENTO DE  TRAMITACIÓN  E   ÓRGANO 
COMPETENTE  PARA  A  APROBACIÓN  DA  LIQUIDACIÓN  DO 
ORZAMENTO.

O  peche  e  liquidación  dos  Orzamentos  da  Entidade  Local  efectuarase,  en  canto  á 
recadación de  dereitos e  o  pagamento de  obrigas  a  31 de  decembro do ano natural 
correspondente,  quedando  a  cargo  da  Tesouraría  Local  os  ingresos  e  pagamentos 
pendentes, segundo as súas respectivas contracións.

As obrigas recoñecidas e liquidadas non satisfeitas o último día do exercicio, os dereitos 
pendentes  de  cobramento  e  os fondos  líquidos  a  31  de  decembro  configuran  o 
Remanente de Tesouraría desta Entidade Local.

A cuantificación  do  Remanente  de  Tesouraría  realízase  tendo  en  conta  os posibles 
ingresos afectados e minorando, dacordo co que regulamentariamente se estableza, os 
dereitos pendentes de cobramento que se consideren de difícil ou imposible recadación.

De  conformidade  co  artigo  191.3  do TRLRHL,  débese  confeccionar  a 
liquidación do Orzamento  antes  do  1  de  marzo  do  exercicio  seguinte,  e  o  órgano 
competente  para  a  súa  aprobación  é  o  Alcalde-Presidente,  logo  de  informe  de 
Intervención, debendo dar conta ao Pleno na primeira sesión que se celebre.

CUARTO.- ESTUDIO  E  ANÁLISE  ECONÓMICO-FINANCEIRO  DOS  ESTADOS  DA 
LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2017.

PRIMERO. ANÁLISE DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2017.

1 Orzamento inicial.

O orzamento inicial do exercicio 2017, ascende aos seguintes importes:

INGRESOS (Recursos iniciais) à5.489.801,35€

GASTOS (Créditos iniciais) à5.489.801,35€

O orzamento de gastos e ingresos do exercicio 2017, atópase equilibrado, e os ingresos 
son iguais aos gastos.

2 Modificacións do orzamento inicial.

O importe  total  das  Modificacións  Orzamentarias  realizadas  sobre  o  Orzamento  do 
exercicio 2017, ascende a:

INGRESOS (Modificación de previsións iniciais) à1.482.815,42 €

GASTOS       (Modificación de créditos iniciais) à1.482.815,42 €

O resumo de modificacións realizadas no exercicio 2017, é o seguinte:

CAP.
INCORPORACIÓNS 

REMANENTES
TRANSFERENCIAS 

POSITIVAS
TRANSFERENCIAS 

NEGATIVAS
XERACION DE 

INGRESOS

SUPLEMENTOS
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1 123.156,61 69.242,81 -464.077,66 101.865,07 0,00

2 1.262,93 414.564,63 -16.154,08 63.014,09 114.523,71

3 0,00 2.270,22 0,00 0,00 0,0

4 1.500,00 894,20 -12.000,00 0,00 500,0

6 64.808,34 15.259,88 -10.000,00 404.285,25 57.795,25

7 50.104,17 0,00 0,00 0,00 0,0

9 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

TOTA
L

240.832,05 502.231,74 -502.231,74 569.164,41
672.818,96

3 Orzamento definitivo.

Tal  como  reflectimos  antes,  sobre  o  montante  dos  Créditos  e  Previsións  Iniciais, 
realízanse modificacións orzamentarias, dando lugar a créditos e previsións definitivas 
que ascenden a:

ORZAMENTO DE GASTOS                                         ORZAMENTO DE 
INGRESOS

Créditos 
iniciais

Modificación
s

Créditos 
definitivos

Previsiós 
iniciais

Modificación
s

Previsiones 
definitivas

5.489.801,35 1.482.815,42 6.972.616,77 5.489.801,35 1.482.815,42 6.972.616,77

É necesario destacar, que os créditos definitivos derivados do orzamento de gastos, na 
súa  totalidade,  son  susceptibles  de  utilización,  mentres  que  as  previsións  definitivas 
derivadas  do  orzamento de  ingresos,  deberán  axustarse,  xa  que  o  Remanente  de 
Tesouraría  incorporado  aos  conceptos  de  ingresos  correspondentes  para  financiar 
modificacións de  créditos,  non poden ser,  como é lóxico,  obxecto de liquidación de 
dereitos  (recoñecemento  de  dereitos),  polo  que  ao  analizar  o  desenvolvemento  e 
execución do orzamento nun determinado exercicio temos que considerar que:

+ Recursos Iniciais à 5.489.801,35

 + Modificacions de Previsions Iniciais à  1.482.815,42

(-) Remanente de Tesouraría à   (-)     801.359,56

Recursos definitivos axustados à 6.181.257,21 

Do  anterior,  dedúcese,  que  durante  o  ano  2017,  incorporáronse 
801.359,56 € de Remanente de Tesouraría.

SEGUNDO.  D  ESENROLO  DA  EXECUCIÓN  DO  ORZAMENTO:  AGRUPACIÓN  DO 
EXERCICIO CORRENTE.

1. ANÁLISE DO ORZAMENTO DE INGRESOS.

CA
P

Descripcion
Previsiónss 

iniciais
Modificación

s
Previsións 
definitivos

Dereitos 
Recoñecido

s

Dereitos 
anulados

Dereitos 
Recoñecidos 

Netos

Recadación 
Neta

Dereitos 
pendentes 
de cobro

Exceso /

Defecto

Previsión

1
Impostos 
Directos

2.447.470,0
7

0,00 2.447.470,07
2.500.632,3

6
72.287,04 2.428.345,32

1.983.485,1
7

444.860,15 -19.124,75

2
Impostos 
Indirectos

45.000,00 0,00 45.000,00 120.488,49 4.203,73 116.284,76 116.284,76 0,00 71.284,76
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3 Taxas, etc 593.808,39 0,00 593.808,39 649.165,32 1.998,25 647.167,07 635.118,76 12.048,31 53.358,68

4
Transferencia 
Correntes

2.395.364,8
3

236.255,31 2.631.620,14
2.801.825,1

4
27.946,68 2.773.878,46

2.740.878,4
6

33.000,00
142.258,3

2

5
Ingresos 
Patrimoniais

8.158,06 0,00 8.158,06 5.408,06 0,00 5.408,06 5.408,06 0,00 -2.750,00

7
Transferencia
s de Capital

0,00 445.200,55 445.200,55 474.198,60 0,00 474.197,60 332.684,37 141.514,23 28.998,05

8
Activos 
Financeiros

0,00 801.359,56 801.359,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-801.359,5

6

TOTAL
5.489.801,3

5
1.482.815,42 6.972.616,77

6.551.717,9
7

106.435,7
0

6.445.282,27
5.813.859,5

8
631.422,69

-527.334,5
0

1.A. Análise dos capítulos referidos aos tributos propios do Concello.

Debido á importancia que teñen os tributos propios do Concello,  é dicir, os seus recursos propios, é 
necesario realizar unha análise exhaustiva destes.

Entrando en detalle:

CA
P

Descripcion
Previsiónss 

iniciais
Modificación

s
Previsións 
definitivos

Dereitos 
Recoñecido

s

Dereitos 
anulados

Dereitos 
Recoñecidos 

Netos

Recadación 
Neta

Dereitos 
pendentes 
de cobro

Exceso /

Defecto

Previsión

1
Impostos 
Directos

2.447.470,0
7

0,00 2.447.470,07
2.500.632,3

6
72.287,04 2.428.345,32 1.983.485,17 444.860,15 -19.124,75

2
Impostos 
Indirectos

45.000,00 0,00 45.000,00 120.488,49 4.203,73 116.284,76 116.284,76 0,00 71.284,76

3

Taxas, Prezos 
Publicos  e 
outros 
Ingresos

593.808,39 0,00 593.808,39 649.165,32 1.998,25 647.167,07 635.118,76 12.048,31 53.358,68

a No capítulo 1, inclúese:

 Imposto sobre bens inmobles, onde cabe diferenciar:

 De natureza rústica, onde os dereitos recoñecidos netos ascenden a 100.915,29 €, existindo un 
defecto de previsión de 3.985,18 ingresando a Deputación de Lugo como anticipo o 90% do 
recadado no 2016 por importe de 76.246,34  e quedando pendente de ingreso 24.668,95.

 De natureza urbana, onde os dereitos recoñecidos netos ascenden a 1.468.657,19 
€ existindo un exceso de previsión de 8.996,79 debido as reclamacions contra a 
regularización catastral de bens que figuraban en urbana e que pasaron a rústica, 
ingresando a Deputación de Lugo como anticipo o 90% do recadado no 2016 
por importe de 1.211.393,09 €  e quedando pendente de ingreso 257.264,10 €.

 De características especiais, onde os dereitos recoñecidos netos ascenden a 199.360,45, existindo 
un defecto de previsión de 5.488,91. Recadándose 174.484,39 ( 90% do anticipo da Deputación ) 
e quedando pendente de cobramento 24.876,06.

 Imposto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica, onde os dereitos  recoñecidos  netos  ascenden  a 
370.894,85, existindo un defecto de previsión de 2.081,94. Recadándose 264.189,28 ( anticipo do 90 
% ) e quedando pendente de cobramento 106.705,57.

 Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana,donde os dereitos recoñecidos 
netos ascenden a 0,00 , existindo un exceso de previsión de 20.000,00.
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  Imposto sobre actividades económicas,donde os dereitos recoñecidos netos ascenden a 288.517,54 
existindo un exceso de previsión de 1.683,99.  Recadándose 257.172,07 e quedando pendente de 
ingreso 31.345,47 €.

É  dicir,  queda  pendente  de  cobrar  durante  o  exercicio  2017,  413.514,68  €,   consecuencia  da 
delegación de competencias na Deputción Provincial, a cal ingresa o 90% do recadado no exercicio 
anterior, pero fai a liquidación definitiva no exercicio seguinte.

Existe un exceso de previsión de 17.440,76 € debido principalmente ao Imposto sobre o incremento 
de valor dos terreos de natureza urbana.

b No capítulo 2,atópanse unicamente o Imposto sobre Construcións,  Instalacións e Obras, onde os 
dereitos recoñecidos netos ascenden a 116.284,76 existindo un defecto de previsión de 71.284,76 €. 
Recadándose na súa totalidade.

c No capítulo 3, atópanse as taxas, prezos públicos e outros ingresos, sendo necesario sinalar que os 
dereitos recoñecidos netos ascenden a 647.167,07 €, existindo un defecto de previsión de 53.358,68. 
Recadándose 635.118,76 € e quedando pendente de cobramento 12.048,31 €.

2. ANÁLISE DO ORZAMENTO DE GASTOS. 

CA
P

Descripcion
Créditos 
iniciais

Modificación
s

Créditos 
definitivos

Gastos 
comprometido

s

Obrigas 
recoñecidas 

Netas
Pagos

Obrigas 
pendentes 
de pago

Remanente
s de crédito

1
Gastos de 
persoal

2.801.870,7
0

-169.813,17 2.632.057,53 2.435.098,62 2.429.978,50 2.426.222,78 3.755,72 202.079,03

2 Gastos 
correntes

1.545.516,8
6

577.211,28 2.122.728,14 2.061.539,95 1.966.820,64 1.711.327,09 255.493,55 155.907,50

3
Gastos 
financeiros

50.000,00 2.270,22 52.270,22 44.030,94 44.030,94 43.512,37 518,57 8.239,28

4
Transferencias 
correntes

264.854,84 -9.105,80 255.749,04 237.646,00 237.646,00 226.227,80 11.418,20 18.103,04

6
Inversions 
reais

308.057,04 532.148,72 840.205,76 495.290,48 477.896,73 460.794,39 17.102,34 362.309,03

7
Tranf. de 
capital

0,00 50.104,17 50.104,17 50.104,17 0,00 0,00 0,00 50.104,17

8
Activos 
financeiros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Pasivos 
financeiros

519.501,91 500.000,00 1.019.501,91 950.576,85 950.576,85 950.576,85 0,00 68.925,06

TOTAL
5.489.801,3

5
1.482.815,42 6.972.616,77 6.274.287,01 6.106.949,66 5.818.661,28 288.288,38 865.667,11

Dende o punto de vista do estado de gastos,e necesario advertir a abundancia de 
sentencias que declaran a determinación do persoal laboral temporal como indefinido, 
no  Concello,  pón  de  manifiesto  as  irregularidades  dos  contratos  temporais,  e  a 
realización dos mesmo en fraude de Lei. 

O carácter  de  indefinido,  non implica que  dito  posto  sexa  estructural  para o 
Concello, e debería ser obxeto da correspondente valoración, mediante a Relación de 
Postos de Traballo, y unha vez valorada adecuadamente, se procede, deberá de sacarse a 
Oferta de Emprego Público, xa que todo o persoal debe ser seleccionado garantizando 
os principios de igualdade, mérito e capacidade, tal e como sinala ao efecto o artígo 91.2 
da LRBRL, ao dicir que “La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral,  
debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público,  mediante convocatoria  
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los  
que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y  
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capacidad,  así  como  el  de  publicidad.”;  sendo  necesario  sinalar  as  limitacións 
estabrecidas na Lei de Orzamentos do Estado.

Por outra banda, cabe destacar que no Concello non existe Relación de Postos de 
Traballo, o cal debe de correxirse, xa que dacordo co artigo 90.2 da LRBRL “ 2. Las  
Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes  
en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función  
pública.

Ademais púxose de manifesto ao longo dos informes de nóminas emitidos por 
esta Intervención, que o sistema de xestión das nóminas é deficiente, xa que aínda que 
figura a nómina de persoal laboral e de órganos políticos, así como a de funcionarios,  
non  existe  constancia  das  variacións  incluídas  na  nómina  do  mes,  polo  que  esta 
Intervención non pode facer a comprobación aritmética consistente no cadre total da 
nómina co que resulte do mes anterior máis a suma algebraica das variacións incluídas 
na  nómina  do  mes.  Polo  que  se  observa  que  non  se  confeccionan  documentos 
normalizados  que  reflictan  as  variacións  sobre  o  mes  anterior  nin  se  achega  a 
xustificación das mesmas, que deberían de servir de base para a fiscalización por esta 
Intervención, o que dificulta notablemente e pode chegar a impedir o adecuado exercicio 
das  funcións  de  intervención.  Cabe  sinalar,  que  existe  unha  xestoría  que  realiza  as 
nóminas de persoal laboral como de órganos de goberno, non existindo na actualidade 
contrato de servizos da mesma, o que pode chegar a ocasionar problemas, consecuencia 
da especial protección de datos que debe seguir este servizo. E tamén é necesario deixar 
constancia  de  que  non  existe  ningún  persoal  do  Concello  dedicado  ao  control  dos 
Recursos Humanos do Concello.

Ademais, existen diversos gastos do Concello que  atopanse domiciliados, o que 
creba o principio básico do proceso de execución do orzamento.

TERCEIRO. A  NÁLISE E DESENROLO DA AGRUPACIÓN DE EXERCICIOS PECHADOS.

A  agrupación  de  exercicios  pechados  está  conformada  inicialmente  polos 
importes dos dereitos pendentes de cobramento e das obrigas pendentes de ordenación 
ou materialización de pagamento resultantes de Orzamentos de exercicios anteriores.

A  Agrupación  de Pechados do  Exercicio  2017,  parte  dos  datos  obtidos  na 
liquidación Do Orzamento do 2017 que seguidamente se indican:

1. Dereitos Pendentes de Cobramento.

Saldo Inicial (1/01/2017) de Dereitos Pendentes de Cobramento = 2.429.392,29 €

Saldo Final (31/12/2017) de Dereitos Pendentes de Cobramento = 1.872.036,86 €

2. Obrigas Pendentes de Pagamento.

Saldo Inicial (1/01/2017) de Obrigas Pendentes de Pagamento = 559.479,54 €

Saldo Final (31/12/2017) de Obrigas Pendientes de Pagamento =   333.507,63 €

En  canto  ás  obrigas  pendentes  de  pagamento,  sinalar  que  o  artigo  187 
do TRLRHL regula o Plan de disposición de fondos, ao establecer que a expedición das 
ordes de pagamento  acomodaránse ao plan de disposición de fondos da tesouraría que 
se estableza polo presidente que, en todo caso, deberá recoller a prioridade dos gastos de 
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persoal e das obrigas contraídas nos exercicios anteriores. Engadindo o artigo 14.2 da 
Lei Orgánica 2/2012, a prioridade total e absoluta do pagamento dos intereses e o capital 
fronte a calquera outro gasto.

Por último, dicir que en este apartado é necesario extremar a cautela para evitar a 
prescrición  dos  dereitos  liquidados  pendentes  de  cobramento  e  priorizar  a  xestión 
encamiñada  á  realización  efectiva  dos  cobramentos  e  pagamentos  pendentes  de 
materializar a pesar da súa notoria antigüidade, pois os saldos comentados, arrastranse 
dende  1991  e  as  obrigas  dende  2002,  ata  a  actualidade,  do  que  se  desprende  a 
necesidade de levar a cabo unha depuración dos saldos pendentes de cobramento 
ou de  pagamento, co obxecto  de poñer de  manifesto  a  verdadeira situación da 
Entidade Local.

CUARTO. O RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO.

Unha vez feita unha análise da execución de gastos e de ingresos da Corporación, é necesario  
valorar unha importante magnitude, o Resultado Orzamentario.

O resultado orzamentario constitúe unha característica das administracións públicas, legalmente 
suxeitas ao principio de Orzamento anual,  que,  ao final  de cada exercicio,  debe poñer de manifesto,  
dacordo co seu signo, o déficit ou superávit obtido polo suxeito contable, derivado exclusivamente da 
execución do Orzamento do exercicio ao que se refire.

O  resultado orzamentario   regulase nos  artigos  96  e  97  do  Real  Decreto  500/90,  e  é  unha 
magnitude que se determina ao final do exercicio, previamente ás operacións de regularización e peche,  
pola diferenza entre os dereitos orzamentarios liquidados e as obrigas orzamentarias recoñecidas, ambos 
os dous  en termos netos e no exercicio.

O resultado orzamentario revela en que medida os ingresos  recoñecidos no exercicio corrente 
foron suficientes ou non para financiar as obrigas recoñecidas con cargo a estes, referidos a todos os 
capítulos do orzamento.

A AXUSTES NO RESULTADO OZAMENTARIO.

O  artigo  97  do RD 500/90   estabrece  unha  serie  de  axustes  a  realizar  no 
Resultado orzamentario, axustes que son por dúas causas diferentes, unha polos gastos 
financiados con Remanente de Tesouraría para Gastos Xerais, e outra polas Desviacións 
de financiamento do Exercicio dos gastos con financiamento afectado.

A.1. Gastos financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Xerais.

Cando  durante  o  exercicio  se  levan  a  cabo  modificacións  no  orzamento  de 
Gastos  que  se  financian  con  Remanente  Líquido  de  Tesouraría  para  Gastos 
Xerais, RLTGG, prodúcese un axuste á alza no Resultado Orzamentario, polo importe 
das  Obrigas  Recoñecidas  netas  sobre  a  base  dese  financiamento,  xa  que  trata  dun 
consumo do superávit de liquidez de exercicios anteriores.

Quedan  excluídas  deste  axuste  as  obrigas  financiadas  con  Remanente  de 
Tesouraría afectado, ao obxecto de evitar duplicidades entre o axuste por Desviacións 
de Financiamento e o relativo ao Remanente de Tesouraría.

A.2.  Desviaciones  de  financiación  do  exercicio  para  Gastos  con  financiación 
afectada.
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As desviacións de financiamento dun exercicio orzamentario,  poden definirse 
como os desaxustes que se producen cando a execución de gastos, que se financian total 
ou parcialmente con achegas ou ingresos concretos, non se produce de forma compasada 
á realización dos ingresos afectados aos devanditos gastos.

Estas  poderán  ser  positivas  ou  negativas,  en  función  de  que  os  ingresos 
realizados superen os que se deberían producir en función do gasto realmente realizado, 
ou viceversa, influíndo no Resultado Orzamentario.

É preciso sinalar que as desviacións de financiamento que axustan o Resultado 
Orzamentario,  son  só  as  imputables  ao  Exercicio,  é  dicir,  as  que  se  producen  na 
Execución do Orzamento que se vai liquidar, e que se obterán tomando en consideración 
o  coeficiente  de  financiamento  parcial  para  cada  axente  financiador  e  para  cada 
concepto de ingresos, e o importe das obrigas e dereitos recoñecidos relativos ao axente 
e concepto do que se trate, referidos unhas e outras ao exercicio orzamentario que se 
liquida.

Os  axustes  no  resultado  orzamentario  consecuencia  das  desviacións  de 
financiamento do exercicio son:

1. Á baixo, as desviacións de financiamento imputables ao exercicio positivas, xa que 
reflicten  aqueles  dereitos  recoñecidos  netos  do  exercicio  que  financian  obrigas 
recoñecidas  nos exercicios anteriores e  obrigas que se recoñecerán en exercicios 
posteriores.

2. Á alza, as desviacións de financiamento imputables ao exercicio negativas, xa que 
reflicten aquelas obrigas recoñecidas netas que se financian con dereitos recoñecidos 
nos exercicios anteriores e con dereitos que se recoñecerán en exercicios posteriores.

Da  conxunción  dos  datos  expresados  nos  apartados  anteriores  obtemos   o 
Resultado Orzamentario Axustado.

CONCEPTOS
DEREITOS 

RECOÑECID
OS NETOS

OBRIGAS 
RECOÑECID

AS NETAS

AXUSTE
S

RESULTADO 
ORZAMENTA

RIO
a) Operacions 
Correntes (Capítulos 
1 a 5)

5.971.083,67 4.678.476,08 1.292.607,59

b) Outras operacions 
non financeiras 
(Capítulos 6 a 7)

474.198,60 477.896,73 -3.698,13

1. Total de Operacions 
non financeiras 
(Capítulos 1 a 7) (a+b)

6.445.282,27 5.156.372,81 1.288.909,46

2. Activos 
financeiros(Capítul
o 8)

0,00 0,00 0,00

3. Pasivos 
financieros(Capí
tulo 9)

 0,00 950.576,85 -950.476,85
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A. RESULTADO 
ORZAMENTARIO 
DO EXERCICIO 
(1+2+3)

6.445.282,27 6.106.949,66 338.332,61

AXUSTES      
4. Créditos Gastados financiados con Remanente de 
Tesorería para Gastos Xerais

672.818,96  

5. Desviacions de 
finan. negativas do 
exercicio

  118.885,51  

6. Desviacions de 
finan. positivas do 
exercicio

  280.048,08  

B. RESULTADO 
ORZAMENTARIO 
AXUSTADO 
(A+4+5-6)

   849.989,00

En síntese  o Resultado Orzamentario Axustado é  de  849.989,00 €,  e  pon de 
manifesto  que  os  dereitos  recoñecidos  netos  do  exercicio  2017 son  suficientes  para 
financiar o total das obrigas recoñecidas.

QUINTO.    REMANENTES  DE  CRÉDITO:  DETERMINACIÓN  DOS 
REMANENTES DE CRÉDITO TOTAIS A 31/12/2017.

Os  Remanentes  de  Crédito  do  exercicio  2017,  de  acordo  co  artigo  98 
do RD 500/90, están constituídos polos saldos de créditos definitivos non afectados ao 
cumprimento de obrigas recoñecidas, é dicir, aqueles créditos que non se gastaron ao 
finalizar o exercicio económico, de tal maneira que o importe ascende a 865.667,11 €.

SEXTO. O REMANENTE DE TESOURARÍA.

O Remanente de Tesouraría está regulado no artigo 191 do TRLRHL e no artigo 
101 do RD 500/90 . Mide a posición prevista de liquidez ou iliquidez da Entidade, baixo 
a hipótesis de cobrar a todos os seus debedores e pagar a todos os seus acredores a 31 de 
decembro co produto dos citados cobramentos e dos seus fondos líquidos.

O Remanente de Tesouraría, polo tanto, é unha magnitude que se determina co 
fin do exercicio, previamente ás operacións de peche, e que se cuantifica a partir dos 
datos que a final do exercicio figuren na contabilidade. Está integrados polos dereitos 
pendentes  de  cobramento,  as obrigas  pendentes  de  pagamento e  os fondos líquidos, 
todos eles referidos a 31 de decembro do exercicio, e correspondentes tanto ao exercicio 
corrente  coma  aos  exercicios  anteriores,  e  por  operacións  orzamentarias  e  non 
orzamentarias. Sendo obxecto do oportuno control contable que permita determinar en 
cada momento a parte utilizada para financiar gasto e a parte pendente de utilizar, que 
constitúe o remanente líquido de tesouraría.

A REMANENTE DE TESOURARÍA PARA GASTOS XERAIS.
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Para obter o remanente de tesourería dispoñible para o financiar os gastos xerais, 
deberáse minorar o Remanente de Tesouraría total nas seguintes cantidades, os dereitos 
pendentes de cobro de difícil ou imposible recadación e os excesos de financiamento 
afectado.

A.1. Dereitos pendentes de cobro de difícil ou imposible recadación.

O importe dos dereitos pendentes de cobramento, de difícil ou imposible recadación vén dado 
polo  saldo da conta 490 "Provisión para Insolvencias", que  determinase dacordo coa Base 34ª das Bases  
de Execución do Orzamento, alcanzando un importe de 1.589.425,75 €

A.2. Exceso de financiación afectada e o seu análise.

O exceso de financiamento afectado está constituído pola suma das desviacións 
de financiamento positivas acumuladas a final do exercicio. O exceso de financiamento 
afectado só poderá tomar valor cero ou positivo. Estas desviacións calcúlanse  tomando 
en consideración as obrigas e os dereitos recoñecidos netos dende o inicio da execución 
do  gasto  con  financiamento  afectada  ata  o  final  do  exercicio.As  Desviacións  de 
Financiamento acumuladas alcanza 158.842,02 €.

O remanente de tesouraría mide a posición prevista de liquidez ou iliquidez da 
Entidade, baixo a hipótesis de cobrar a todos os seus debedores e pagar a todos os seus 
acredores a 31 de decembro co produto dos citados cobramentos e dos seus fondos 
líquidos.

Dacordo cos datos expostos, temos o seguinte REMANENTE DE TESOURARÍA:

  
COMPOÑENT

ES   IMPORTES DO ANO 2017
1. (+) Fondos 
Líquidos    

2.193.947,
16

2. (+) Dereitos pendentes de cobro   
2.507.708,

50
 (+) do Orzamento corrente  631.422,69
 (+) dos Orzamentos pechados  1.872.036,86

 
(+) de operacions non 
orzamentarias  

4.248,95

3. (-) Obrigas pendentes de pago   
838.612,3

9
 (+) do Orzamento corrente  288.288,38
 (+) dos orzamentos pechados  333.507,63

 
(+) de operacions non 
orzamentarias  

216.816,38

  
3. (+) Partidas pendentes de aplicación 29.443,34

(-) cobros realizados pendentes de 
aplicación   
(+) pagos realizados pendentes de 
aplicación

19,13
29.462,47
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I. Remanente de Tesouraría Total(1+2-3+4)
3.892.486,

61

II. Saldos de dubidoso cobro  
1.589.425,

75

III. Exceso de financiamento afectado acumulado
158.842,0

2
IV. Remanente de Tesouraría  Gastos Xerais 
(I-II-III)  

2.144.218,
84

QUINTO.- AFORRO SOBRE A LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.

O aforro sobre a liquidación do orzamento, é un dato moi valioso para as finanzas públicas, xa 
que reflicte  se  os  ingresos  correntes  liquidados no exercicio son suficientes  para financiar  os  gastos 
correntes máis a amortización dá débeda do exercicio.

Ingresos correntes liquidados no 
exercicio

5.971.083,67

Gastos correntes liquidados no exercicio
- 4.678.476,0

8
Amortizacion da debeda - 950.576,85

TOTAL 342.030,74

Dos datos anteriores, despréndese que os ingresos correntes do Concello son suficientes para  
financiar os gastos correntes máis a amortización da débeda.

SEXTO.- CONCLUSIONS.

É  necesario  facer  unha  depuración  dos  saldos  pendentes  de  cobramento  e  pagamento  de 
exercicios pechados, para que non se desvirtúe a imaxe contable.

Recoméndase  unha  contención  do  gasto  corrente,  para  ter  capacidade  para  facer  fronte  á 
amortización e aos intereses da débeda.

É aconsellable o aumento dos recursos propios do Concello, a través da recadación estrita das  
ordenanzas existentes, así como a actualización do IPC anual destas e aproximar na medida do posible, 
estas ao custo dos servizos.

OCTAVO.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓN.

PRIMEIRO: Aprobar a liquidación do exercicio orzamentario correspondente ao ano 2017.

SEGUNDO:  Dar  conta  ao Pleno  da  presente  aprobación  na  primeira  sesión  que  celebre  para  o  seu 
coñecemento para os efectos previstos no parágrafo 4º do artigo 174 do TRLRHL.

TERCEIRO: Dar conta do informe de estabilidade orzamentaria de conformidade co artigo 16.2 do Real  
Decreto 1463/2007, do 2 de novembro.

CUARTO:  Remitir  a  Liquidación  Orzamentaria  do  exercicio  2017  aos  órganos  competentes  da 
Comunidade Autónoma e do Estado.

 O  presente  informe  emítese  no  exercicio  do  control  de  gastos  e  ingresos 
atribuído a esta Intervención

Chantada, na data da sinatura electrónica.

A Interventora accidental
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Asdo.: Susana Martínez Rodríguez.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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