
APROBACIÓru On UOU¡OAC¡óN DO ORZAMENTO 2017. Concello de Ferrol.

INFoRME DE INTERVENCIóN DE AvALrAc¡ót¡ Do cUMPRIMENTo DA REGRA DE cASTo

Con motivo da elaboración da liquidación do exercicio 2017 e en cumprimento do previsto no

artigo 16.2 do Real decreto 146312007, de 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de

desenvolvemento da Lei 1812001, de 12 de decembro, de estabilidade orzamentaria, na súa

aplicación ás entidades locais, emito o seguinte

INFORME

PRIMEIRO. 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 lnterior Bruto de medio prazo da economía española'

Entenderase por gasto computable para os efectos previstos no parágrafo anterior, os empregos

non financeiros definidos en termos do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais,

excluídos os xuros da débeda, o gasto non discrecional en prestacións por desemprego, a parte

do gasto financiado con fondos finalistas procedentes da Unión Europea ou de outras

administracións públicas e as transferencias ás comunidades autónomas e ás corporacións locais

vinculadas a los sistemas de financiamento.

A taxa de referencia de crecemento do Produto lnterior Bruto de medio prazo da economía

española, será calculada 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'

SEGUNDO. En virtude da regra de gasto, o gasto computable do Concello de Ferrol no exercicio

2017 non poderá aumentar por encima do 2,1% sobre o importe liquidado no exercicio anterior.

No caso de que o resultado da avaliación sexa de lncumprimento da regra de gasto, a entidade

local formulará un Plan económico-financeiro de conformiclade co disposto nos artigos 21 e 23 da

Lei orgánic a 212012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade f inanceira.
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APROBACIóÌ¡ On UOU¡OACIÓN DO ORZAMENTO 2017. Concello de Ferrol

TERCEIRO. A regra de gasto calcularase comprobando que a variación do gasto computable non

supere a taxa de referencia do crecemento do Produto lnterior Bruto, publicada polo Ministerio de

Economía e Competitividade.

A taxa de referencia de crecemento do PIB da economía española a medio prazo para o

Orzamento do ano 2017 é do 2,1o/o.

CUARTO. A taxa de variación do gasto computable dun exercicio calcúlase de acordo coa

seguinte fórmula:

Gasto computable ano n
Taxa de variación do gasto computable (/o) = ( 1

)
x 100

Gasto computable ano n - 1

O cálculo do gasto computable do ano n - 1 realizarase a partir da liquidación do Orzamento do

dito exercicio. No caso de non dispoñer da liquidación tomarase unha estimación desta.

O gasto computable do ano n obterase tomando como base a información dispoñible no momento

do seu cálculo: orzamentos, execución ou liquidacién.

QUINTO. Entenderase por "gasto computable" os empregos non financeiros definidos en termos

do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC-10), excluídos os xuros da débeda e

os gastos financiados con fondos finalistas ou afectados.

Considéranse "empregos non financeiros" os gastos dos capítulos I a Vll do Orzamento.

Descontando os gastos relacionados cos xuros da débeda (Capítulo lll. Gastos financeiros, salvo

os gastos de emisión, formalización, modificación e cancelación de préstamos, débedas e outras

operacións financeiras, así como os gastos por execución de avais), obteremos os "empregos non

financeiros (excepto os xuros da débeda)".

Atendendo á metodoloxía de cálculo da normativa vixente, é necesaria a realización dos seguintes

axustes:
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Axustes necesarios para adecuar os gastos orzamentarios da entidade local ao

concepto de empregos non financeiros segundo os criterios do Sistema Europeo de

Contas (SEC-I0):

Alleamento de investimentos: Non se aplica.

lnvest¡mentos realizadas por empresas que non son administracións Þúblicas

por conta dunha corporación local: Non se aplica.

realizadas oola local por doutra

administración pública: Non se aplica

Execución de avais: Non se aPlica.

Acheqas de capital: Non se aPlica.

Asunción e cancelación de débedas: Non se aplica.

Gastos realizados no exercicio e pendentes de aplicar ao orzamento de

qastos da corporación local:

[Diferenza entre o satdo inicial e o satdo final da conta 413 "Acredores por operacións

pendentes de aplica.r ao orzamento"l

Axuste positivo (+): to satdo finat da conta 413 é maior que o saldo inicial'l

Axuste negativo (-): fo satdo finatda conta 413 é menor que o saldo inicial.l

Axuste : 258.920,99 €.

Paqamentos a socios privados lno marco de asociacións público privadasl:

Non se aplica.

Adquisicións con paqamento aprazado e arrendamento financeiro: Non se

aplica.

11.743,06 € 270.664,05 €2017
coNTA 413

Ano Conta 413

Saldo inicial Saldo final
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I

T

Préstamos fallidos: Non se aPlica

Axuste positivo (+): [importe dos préstamos concedidos fallidos que se produzan no

exerciciol

Axustes por consolidación: Xa que a Sociedade Mixta de Turismo se financia casei

exclusivamente con achegas municipais que xa se reflicten no estado de gastos municipal,

estímase como non significativo este axuste.

Axustes sobre os compoñentes do gasto que non teñen un carácter fixo ou que

teñen un carácter preferente non sometido a limitación de crecemento:

Gastos financiados con fondos finalistas da Unión Europea e doutras

administracións púbticas: son gastos que teñen a súa contrapartida en ingresos,

non se limita o seu crecemento ao non supoñer un crecemento do gasto en termos

estruturais.

Diminución do gasto computable por investimentos financeiramente sostibles

(DA 6" LO 2t2O12): Consta a realización de expedientes de execución de gasto

conforme coa DA 6o LO 212012 que segundo datos ccnsignados pola

Viceintervención ascende a 224.542,76 €

Aumentos/Reducións permanentes da recadación: Estímase non significativo este

axuste para o ano 2017.

SÉïMO. A avaiiación do cumprimento da regra de gasto con motivo da aprobación da liquidación

do exercicio 2017, presenta os seguintes resultados:
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cÁtcuto DA REGRA DE GASTO (art.12 LelOrgánica 2l20t2l
uqurDAcÉN 2017Llquldación zoro

AI'EäPREGOS NON FrúAiTCEIROS (SUMA DOSCAPfTIOS 1A 7)

-Xuros da débeda

Dl EMPßEGoS Noil FlilANcElRos (excepto xuroa da débedal

Alleamento

lnvestimentos realizadas por conta da corporación local

lnvestimentos realizadas pola corporación local por conta doutras
AAPP

Execución de avais

Achegas de capital

Asunción e cancelación de débedas

Gastos realizados no exercicio pendentes de aplicar ao orzamentol

Pagamentos a socios privados no marco de asociacións público

privadas

Adquisicións con pagamento aprazado

Arrenda mento fina nceiro

Préstamos fallidos

Grao de execución Oò gasto

-Axustes de consolidación orzamentaria

-Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP

10.842,54 € 258.920,99 €

Non se aplica Non se aplica

-4.271.,377,56 € -5.129.378,02€

--224.542,16€

36.397.635,02 €?8.426.574,99e

42.858.165,74 e,

171.L75,73 €

42.687.050,01€

41.4?7.734,¿15 €

145.100,24 €

4t.492.634,2t€,

-l nvestimentos financeiramente sostibles

DIGASTO COMPTTTABTE

Él6AtfO æMpt TAitE A¡(U9fADO ano n = Ga¡toæmputable +/'
Aúrunro/roduclón pcrmanente da recadaclón

38.426.57499C 36.397.635,02€

a.-Variación do gasto computable

CUMPRE COA REGRA DE GASTO b > A

-5,28%

2.835.898,04 €

cÁtcuto Do tfMlTE DE GASTO NON FINANCEIRO

DlcAgTO COMPI'TABLE

Aumentos permdnentes de recadacíón

Reducións permanentes de recadación

Xuros da débeda

36.397.635,02 €
0,00

0,00

145.100,24 €.

Para o ano 2016 tómanse os datos que fai constaro intervenfor para esa liquidación.
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Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP

Diminución do gasto computable por investimentos financeiramente sostibles

Axustes SEC 10

Marxe de aumento ata o límite da taxa de referencia

I

Ascio.: Manuel Roel-

ì:it ,' l'

5.129.378,02€

224.542,L6€
-258.920,99 €

2.835.898,04 €.

uMtrE DE GASrO NOil rlf{AllÜclRo 4.473.632,49€

OITAVO. Con base nos cálculos precedentes e nos datos presentados, resultando necesario

realizar os axustes detallados, obsérvase que o gasto computable consolidado do Concello de

Ferrol, e de 38.426.574,99 euros no ano 2016, e de 36.397.635,02 euros en o ano 2017.

Por tanto, a variación do gasto computable é do -5,287o, menor que a taxa de referencia de

crecemento do Produto lnterior Bruto de medio prazo da economía española, situada no 2,10o/o

para o exercicio 2017.

NOVENO. Obsérvase igualmente que o límite de gasto non financeiro do Concello de Ferrol para

o exercicio 2017 se sitúa en 44.473.632,49 euros.

DÉClMO. A este respecto cabe informar do seguinte resultado obtido

tr CUMPRIMENTO

Con base nos cálculos detallados no expediente motivo do informe, cúmprese o

obxectivo da regra de gasto, de acordo co artigo 12 da Lei orgánica 212012, de

27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.

En Ferrol, o 15 de ma'zo de 2018

O lnterventor Xeral.
de

(,

4e rnán{qaGerrano
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