
CONCELLO DE CHANTADA

EXPDTE 1118/2018

ASUNTO: Informe da avaliación do obxetivo de estabilidade orzamentaria, da regra de 
gasto e do límite da débeda do proxecto do orzameto  para o exercicio 2019.

Con motivo da aprobación do orzamento do exercicio 2019 e en cumprimento do previsto no 
artigo 16.2 do Regulamento de Desenvolvemento da Lei 18/2001, do 12 de decembro, de Estabilidade 
Orzamentaria, na súa Aplicación ás Entidades Locais aprobado polo Real Decreto 1463/2007, do 2 de 
novembro, e de conformidade co establecido no artigo 4.1. b.6º do Real Decreto 128/2018, do 16 de  
marzo, polo que se regula o Réxime Xurídico dos Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, emítese o seguinte 

INFORME DE INTERVENCIÓN

PRIMEIRO.- A Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e 
Sustentabilidade  Financeira  establece  entre  os  seus  obxectivos  garantir  a 
sustentabilidade financeira de todas as Administracións Públicas. 

Por  iso,  a  elaboración,  aprobación  e  execución  dos  Orzamentos  e  demais 
actuacións que  afecten  os gastos ou ingresos das  Entidades Locais  deben realizarse 
baixo o cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria, de conformidade co 
previsto nos artigos 3 e 11 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril,  de Estabilidade 
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira. 

E de igual maneira, a variación do gasto computable da Administración Central, 
das Comunidades Autónomas e das Corporacións Locais, non poderá superar a taxa de  
referencia  de  crecemento  do  Produto  Interior  Bruto  de  medio  prazo  da  economía 
española. 

SEGUNDO.- A lexislación aplicable, é a seguinte: 

 Os artigos 3, 11, 12, 21 e 23 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade 
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

 O artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de Desenvolvemento da Lei 18/2001, do 12 de novembro, de Estabilidade 
Orzamentaria, na súa Aplicación ás Entidades Locais. 

 Os  artigos  51  a  53  do  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  das  Facendas  Locais,  
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. 

 O Regulamento (UE) Nº 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de 
maio de 2013, relativo ao Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión 
Europea ( SEC-10). 

TERCEIRO.- O artigo 16 apartado 1 e apartado 2 do Regulamento de Desenvolvemento da Lei 
18/2001, do 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa Aplicación ás Entidades 
Locais aprobado polo Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, establece que, a Intervención 
Local elevará ao Pleno un informe sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade da propia 
Entidade Local e dos seus organismos e entidades dependentes. 

Este informe emitirase con carácter independente e incorporarase aos previstos no artigo 168.4 
do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, referido á aprobación do orzamento. 

No caso de que o resultado da avaliación do obxectivo de Estabilidade Orzamentaria ou da 
Regra  do  Gasto  sexa  incumprimento,  a  Entidade  Local  formulará  un  Plan 
Económico-Financeiro  de  conformidade  co  disposto  nos  artigos  21  e  23  da  Lei  Orgánica 
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2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, que permita 
no ano en curso e o seguinte o cumprimento dos citados obxectivos. 

CUARTO.- As entidades que compoñen o orzamento xeral e delimitación sectorial de acordo co 
sistema europeo de contas nacionais e rexionais, é:

A. Corporacións Locais,  segundo establece o artigo 2.1 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de 
Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira:

 Concello de Chantada.

B. Resto de unidades, sociedades e entes dependentes das Entidades Locais en virtude do artigo 2.2 da 
citada  Lei  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidade  Orzamentaria  e  Sostenibilidade 
Financeira,  entendendo  concepto  ingreso  comercial  nos  termos  do  sistema  Europeo  de  Contas 
Nacionais e Rexionais (SEC 95).

 Non existen.

QUINTO.- O obxectivo de estabilidade orzamentaria, identifícase cunha situación de 
equilibrio  ou  superávit  computada,  ao  longo  do  ciclo  económico,  en  termos  de 
capacidade de financiamento de acordo coa definición contida no Sistema Europeo de 
Contas Nacionais e Rexionais ( SEC-10). 

O cálculo da variable capacidade ou necesidade de financiamento no marco das 
Entidades  Locais,  en  termos  orzamentarios  SEC-10,  obtense  da  diferenza  entre  os 
Capítulos 1 a 7 do Orzamento de Ingresos e os Capítulos 1 a 7 do Orzamento de Gastos. 
Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluíndo a estabilidade dos entes 
dependentes non xeradores de ingreso de mercado. 

A. Debido ás diferenzas de criterio entre a contabilidade orzamentaria e a contabilidade 
nacional,  é  necesario  a  realización  de  axustes  a  fin  de  adecuar  a  información 
orzamentaria desta entidade aos criterios establecidos no Sistema Europeo de Contas 
Nacionais e Rexionais ( SEC-10). 

A continuación sinálanse os axustes máis habituais, que ao tratarse do Orzamento 
do exercicio 2019, fanse unha serie de previcións destes axustes, tendo en conta os 
tres exercicios anteriores, 2016,2017 e a previsión de 2018.

 Axuste 1. Rexistro en Contabilidade Nacional de Impostos, Taxas e outros 
ingresos.

 Axuste  14.  Gastos  realizados  no  exercicio  e  pendentes  de  aplicar  ao 
orzamento de gastos da Corporación Local.

 Axuste de inexecución no Orzamento.

De tal xeito co importe de Axustes SEC é de 460.688,12

B. A avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria con motivo 
da aprobación do orzamento do exercicio 2019, do Concello de Chantada, unha vez 
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realizados os axustes SEC-10 detallados no punto anterior, presenta os seguintes 
resultados:

ORZAMENTO DE 
INGRESOS

CONCELLO
ENTE 

DEPENDIEN
TE

CONSOLI
DADO

Capítulo 1: Impostos Directos 2.487.754,40  
2.487.754,4

0
Capítulo 2: Impostos 
Indirectos 70.000,00      70.000,00
Capítulo 3: Taxas e outros 
ingresos 654.647,42  654.647,42
Capítulo 4: Transferencias 
correntes 2.722.017,79  

2.722.017,7
9

Capítulo 5: Ingresos 
patrimoniais      6.308,06  6.308,06
Capítulo 6: Enaxenación de 
inversions              0,00  0,00
Capítulo 7: Transferencias de 
capital 432.387,21  432.387,21
A) TOTAL INGRESOS 
(Capítulos I a VII)

6.373.114,88 0,00 6.373.114,88 

 

ORZAMENTO DE 
GASTOS

CONCELLO
ENTE 

DEPENDIEN
TE

CONSOLI
DADO

Capítulo 1: Gastos de persoal 2.857.375,28  
2.857.375,2

8
Capítulo 2: Compra de bens e 
servizos 2.271.610,62  

2.271.610,6
2

Capítulo 3: Gastos financeiros 16.570,21  16.570,21
Capítulo 4: Transferencias 
correntes 278.788,84  278.788,84
Capítulo 5: Fondo de 
Contigencia 0,00  0,00

Capítulo 6: Inversiones reales 739.486,57  739.486,57
Capítulo 7: Transferencias de 
capital 0,00  0,00
B) TOTAL GASTOS 
(Capítulos I a VII)

6.163.831,52 0,00 
6.163.831,5

2 

A - B = C)  
ESTABILIDADE/

209.283,36 0,00 209.283,36
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 NON ESTABILIDADE 
ORZAMENTARIA

D) AXUSTES SEC-10 460.688,12  460.688,12
C+D= F) ESTABILIDADE/ 
NON/ESTABILIDADE 
ORZAMENTARIA

669.971,48 0,00 669.971,48 

C. En  base  aos  cálculos  precedentes  e  aos  datos  presentados,  resultando  necesario 
realizar  os axustes detallados,  obsérvase a  nivel individualizado que a suma dos 
Capítulos I a VII do Orzamento de Ingresos, é maior, á suma dos Capítulos I a VII 
do Orzamento de Gastos, o que representa unha situación de superávit orzamentario. 

É dicir, os ingresos dos capítulos I a VII do Orzamento son suficientes para financiar 
os gastos dos mesmos capítulos do Orzamento de gastos,  o que representa unha 
situación de superávit orzamentario. 

En  consecuencia,  con  base  nos  cálculos  detallados  cúmprese  o  obxectivo  de 
estabilidade orzamentaria de acordo co artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007 do 2 
de  novembro,  polo  que  se  aproba  o  regulamento  de  desenvolvemento  da  Lei 
18/2001, do 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria na súa aplicación ás 
Entidades Locais.

SEXTO.-  A  regra  de  gasto calcularase  comprobando  que  a  variación  do  gasto 
computable non supere a taxa de referencia do crecemento do Produto Interior Bruto, 
publicada polo Ministerio de Economía e Competitividade, de acordo coa metodoloxía 
utilizada pola Comisión Europea en aplicación da súa normativa. 

Esta taxa publicarase no informe de situación da economía española. A taxa de 
referencia  de  crecemento  do  PIB  da  economía  española  a  medio  prazo  para  o 
Orzamento do ano 2019 é de 2,70%, de maneira que o gasto computable do Concello de 
Chantada neste exercicio, non poderá aumentar por encima da mesma. Entenderase por 
gasto  computable  aos  empregos  non  financeiros  definidos  en  termos  do  Sistema 
Europeo de Contas Nacionais e Rexionais, excluídos os intereses da débeda, o gasto non 
discrecional en prestacións por desemprego, a parte  do gasto financiado con fondos 
finalistas  procedentes  da  Unión  Europea  ou  doutras  Administracións  Públicas  e  as 
transferencias ás Comunidades  Autónomas e  ás  Corporacións Locais vinculadas aos 
sistemas de financiamento.

A avaliación do cumprimento da regra de gasto con motivo da aprobación do 
orzamento do exercicio 2019, presenta os seguintes resultados:

 

Previsión 
Liquidación 

2018

Orzamento 
2019CÁLCULO DA REGLA DE GASTO (art. 12 Lei Orgánica 2/2012)

= A) EMPLEOS NON FINANCEIROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7) 6.153.228,17 6.163.831,52 
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(-) Intereses de la deuda 23.897,04 11.470,21 

= B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) 6.129.331,13 6.152.361,31

(-) Enaxenación   

(+/-
) 

Inversions realizadas por conta da Corporación Local   

(-) Inversions realizadas pola Corporación Local por conta doutras AAPP   

(+) Execución de Avais   

(+) Aportacions de capital   

(+) Asunción e cancelación de debedas   

(+/-
) 

Gastos realizados no exercicio pendentes de aplicar ao orzamento  376.555,89 

(+) Pagos a socios privados no marco de Asociacions público privadas   

(+/-
) 

Adquisicions con pago aprazado   

(+/-
) 

Arrendamiento financeiro   

(+) Préstamos fallidos   

(+/-
) 

Grado de execución do Gasto            -712.028,58 

(-) Ajustes Consolidación presupuestaria   

(-) Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP   

(-) Inversions Financeiramente Sostibles   

= D) GASTO COMPUTABLE 6.129.331,13          5.816.888,62

    

(-) Aumentos permanentes de recadación (art. 12.4)  

(+) Reduccions permanentes de recadación (art. 12.4)  

= E) GASTO COMPUTABLE AXUSTADO  año  n = Gº computable +/- 
Aumento/reducción permanente recadación

 5.816.888,62

LIMITE DE GASTO NON FINANCEIRO         6.294.823,07

a Variación do gasto computable -5,10%

b Taxa de referencia crecimiento PIB m/p  2,70%

CUMPRE COA REGRA DE GASTO  b > a 477.934,45

En base aos cálculos precedentes e aos datos presentados, resultando necesario 
realizar  os  axustes  detallados,  obsérvase  que  o  gasto  computable  consolidado  do 
Concello de Chantada, é de 6.129.331,13 euros no ano 2018, e de 5.816.888,62 euros no 
ano 2019. Por tanto, a variación do gasto computable é do – 5,10 %, menor á taxa de 
referencia  de  crecemento  do  Produto  Interior  Bruto  de  medio  prazo  da  economía 
española, situada no 2,70% para o exercicio 2019. 

En consecuencia,  con base  nos  cálculos  detallados  cúmprese  o obxectivo  da 
Regra do Gasto de acordo co artigo 12 do Regulamento de Desenvolvemento da Lei 
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18/2001,  do  12  de  decembro,  de  Estabilidade  Orzamentaria  na  súa  aplicación  ás 
Entidades Locais aprobado polo Real Decreto 1463/2007 do 2 de novembro. 

SÉPTIMO.- As Entidades Locais terán a obrigación de non pasar o límite de Débeda 
Pública,  de  conformidade  co  recollido  en Lei  Orgánica  2/2012,  do  27 de  abril,  de 
Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira no seu artigo 13. 

Considerando que para a Administración Local non se estableceu en termos de 
ingresos non financeiros este obxectivo, e que en consecuencia resultan de aplicación os 
que xa establecía o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais no seu 
artigo  53,  efectúase  este  cálculo  a  efectos  de  determinar  se  o  Concello  cumpre  co 
obxectivo de débeda Pública. 

O  volume  de  débeda  viva  a  31/12/2019  en  termos  de  porcentaxe  sobre  os 
ingresos correntes consolidados, arroxa o seguinte resultado: 

Débeda viva estimada a 
31/12/2019

732.491,8
5

Ingresos correntes previstos para 
2019

5.940.727,
67

Porcentaxe carga viva 12,33%

OITAVO.- Á vista dos cálculos precedentes e con motivo da aprobación do Ozamento 
do exercicio 2019 do Concello de Chantada, cabe informar, de acordo co Regulamento 
de Desenvolvemento da Lei 18/2001, do 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria 
na súa aplicación ás Entidades Locais aprobado polo Real Decreto 1463/2007 do 2 de 
novembro, do seguinte resultado obtido: 

A. Que  esta  Entidade  Local  cumpre  o  obxectivo  de  Estabilidade  Orzamentaria 
entendido  como  a  situación  de  equilibrio  ou  de  superávit  en  termos  de 
capacidade de financiamento de acordo coa definición contida no SEC 2010. 

B. Que esta  Entidade  Local  cumpre  o obxectivo  da  Regra  do  Gasto,  entendido 
como a situación na que a variación do gasto computable non supera a taxa de 
referencia de crecemento do PIB correspondente a este exercicio. 

C. Que esta Entidade Local cumpre o obxectivo do límite de Débeda Pública, de 
acordo coa normativa vixente. 

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

 Chantada, na data da sinatura electrónica no 2019.

A Interventora, acc.

Asdo. Susana Martínez Rodríguez.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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