
PLAN ECONOMICO FINANCIERO DO CONCELLO DE CERDIDO 2018-2019

I . Introdución

A elaboración, aprobación e execución dos Orzamentos e demais actuacións que afecten os gastos
ou  ingresos  das  entidades  locais  someteranse  aos  principios  de  estabilidade  orzamentaria  e
sustentabilidade financeira, coherente coa normativa europea e de conformidade co establecido nos
artigos 3, 4, 11, 12 e 13 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financeira (LOEPSF).

Entenderase por Estabilidade Orzamentaria das Administracións Públicas a situación de equilibrio
ou superávit estrutural. De acordo co artigo 11.3 e 11.4 da LOEPSF, as corporacións locais non
poderán  presentar  déficit  estrutural,  definido  como déficit  axustado  ao  ciclo,  neto  de  medidas
excepcionais e temporais.

Igualmente,  deberase  cumprir  co  principio  de  Sustentabilidade  Financeira,  entendido  como  a
capacidade  para  financiar  compromisos  de  gasto  presentes  e  futuros  dentro  dos  límites  de
déficit,débeda pública e morosidade da débeda comercial  de acordo co establecido nesta Lei,  a
normativa sobre morosidade e na normativa europea.

Finalmente, avaliarase o cumprimento da Regra do Gasto, para os efectos 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 

Mediante Decreto de Alcaldía do 09.04.2018  apróbase a liquidación do orzamento municipal 2017,
onde se pon de manifesto o incumprimento da estabilidade presupostaria .

Este feito implica a necesaria formulación dun Plan Económico-Financeiro que permita, no ano en
curso e o seguinte, o cumprimento da estabilidade presupuestaria , de conformidade co disposto nos
artigos 21 e 23 da LOEPSF.

II. Contido e tramitación.

De acordo co artigo 21 da LOEPSF, o Plan Económico-Financeiro conterá,como mínimo, a seguinte
información:
a) As causas do incumprimento do obxectivo establecido 
b) As previsións tendenciais de ingresos e gastos, baixo o suposto de que non se producen cambios
nas políticas fiscais e de gastos.
c) A descrición, cuantificación e o calendario de aplicación das medidas incluídas no
plan, sinalando as partidas orzamentarias ou rexistros extrapresupuestarios en que se contabilizarán.
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d)  As  previsións  das  variables  económicas  e  orzamentarias  das  que  parte  o  plan,así  como  os
supostos sobre os que se basean estas previsións, de acordo co previsto no informe a que se fai
referencia no apartado 5 do artigo 15.

e) Unha análise de sensibilidade considerando escenarios económicos alternativos.

O Plan Económico-Financeiro será presentado, no prazo máximo dun mes desde que se constate
o incumprimento, ante o Pleno da Corporación, quen deberá aprobalo no prazo máximo de dous
meses desde a presentación e a súa posta en marcha non poderá exceder de tres meses desde a
constatación do incumprimento

III.Situación actual .

Diagnostico  económico -financeira . 
Para   levar  a  cabo  o  estudio  da  situación  económica  -financeira  do  Concello  de  Cerdido   ,
realizaremos un estudo  e análise dos datos da liquidación dos últimos tres exercicios  , que son
2015,2016 e 2017 , xa que o análise dos tres últimos exercicios permiten  obter a información
necesaria para determinar as causas  que levaron o incumprimento   da estabilidade presupostaria ,
posta de manifesto coa aprobación da liquidación do ano 2017 por Decreto da Alcaldía  do día
09.04.2018

 A.- 

Cap 2017 2016 2015
1 Impostos  directos 175.88,49 € 179.659,68 € 177.769,31
2 Impostos  indirectos 1.184,26 € 2.550,79 € 1.864,11
3 Taxas e  outros ingresos 114.849,48€ 100.740,41 € 113.017,92
4 Transferencias correntes 656.356,06 € 594.517,43 € 577.191,98
5 Ingresos patrimoniais 17,662,83 € 13.189,01 € 16902,75
6 Alleamentos de investimentos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Transferencias de capital 119.324,65 € 252.966,58 € 258.404,44
8 Activos financeiros 
9 Pasivos Financeiros 

1.084,465,77 € 1.143.623,90 € 1.145.150,51

Destaca da información anterior  ,  a    gran redución no ano 2017  dun 52,82 % das transferencias 
de capital recibidas respecto 2016  ,  cun menor ingreso de 133.616,94 €, así como un aumento dun 
10,40 % das transferencias correntes do ano 2017 respecto do ano 2016
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B.- 

Cap 2017 2016 2015
1 Gastos de persoal 467.035,12€ 468.143,87 € 435.047,45
2 Compra de bens e servizos 353.158,65 € 345.033,45 € 370.424,78
3 Gastos  financeiros 0,00 0,00 0,00
4 Transferencias correntes 12.886,04 € 14.246,48 € 11.642,69
6 Investimentos reais 266.046,71 € 295.817,95 € 296.280,43
7 Transferencias de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Activos   financeiros 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Pasivos Financeiros 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.099.126,52 € 1.123.241,75 € 1.113.395,35

Destaca  os gastos de investimentos no ano 2017  , que sufriron  unha redución dun 10,06 %  cun 
total de 29.771,24 € respecto o ano 2016 

Os investimentos  municipais    foron financiados  cunha maior porcentaxe de achega municipal  
que no ano 2016   , un 55,14 % de achega municipal do ano 2017  fronte   a un  14,48 %  de achega 
municipal  no ano 2016.

Análise   das principais variables   financeiras

 A.-

Liquidación 2017
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Liquidación  2016

Liquidación 2015,

B.- 

Liquidación 2017
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Liquidación 2016

Liquidación 2015

C.

Como  xa se indicou nos informes de liquidación   o saldo de débeda  viva ,é nulo , e dicir  non hai 
capital financeiro   pendente de cancelar  ao final do exercicio 

DEBEDA COMERCIAL E PMP 

2017:PMP  -22,41
2016: PMP -16,95
2015: PMP  12,61  
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IV. Conclusión e causas do incumprimento da estabilidade presupostaria .

→ Estabilidade presupostaria  : 

No ano 2017  incumpriuse a estabilidade    presupostaria por   un desfase de ingresos e gastos  de
7924,13  euros ,  cantidade  de  importancia relativa  ,tendo en conta  que se realizaron  uns gastos
de investimentos  financiados con remanente de tesoureira por un importe de  75.273,89 €

→Regra de  gasto 
Cumpriuse durante  os exercicios do ano 2016 e 2017 

→Débeda  Publica 
Inexistente durante os tres exercicio 

→Débeda comercial 

 O período medio de pago ( PMP ) cumpre dabondo co  prazo legal establecido  . 

Causa do incumprimento  e previsión tendencial 

Utilización do remanente de tesoureira como recurso para financiar modificacións de crédito , que
deron lugar a   Obrigas  recoñecidas durante o exercicio de 2017 por un importe de  75.273,89  € 

Exercicio 2017 2016 2015

Orzamento inicial 1.274.285,00 1.151,000,00 € 1.043.200,00 €

Remanente de tesoureira 175.621,08 € 173.166,22 € 123.159,15 €

Modificación  de  crédito
financiadas  por  remanente
de tesourería 

153.674,12 € 98,874,24 € 0,00

Orzamento definitivo 1.650,095,56 1.587.277,82€ 1.421.049,17€

Atendendo a  criterios  presupostarios,  a  Orde  EHA 3565/2008,  do 3 de  decembro,  pola  que  se
aproba a Estrutura dos Presupostos das Entidades locais, dispón que as aplicacións ao presuposto
dos ingresos contidos no remanente de tesouraría recolleranse, ao longo do exercicio, no capítulo 8
do presuposto de ingresos de cada entidade local, sen que en ningún caso tales ingresos poidan
formar parte dos créditos iniciais do presuposto. Considerando o exposto, o remanente de tesouraría
configúrase como un ingreso financeiro cuxa utilización esixe a tramitación dun expediente de
modificación presupostaria para destinalo ao financiamento do fin imposto por unha norma con
rango de lei de forma que, se financia gastos de carácter non financeiro, dará lugar necesariamente a
un incumprimento do principio de estabilidade presupostaria e, posiblemente, o límite fixado pola
regra de gasto. 
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En relación aos efectos da estabilidade presupostaria  a esta utilización  do remanente  e seguindo as
consideración  recollidas  na  plataforma  de  COSITAL netwok  do   Director  do  Observatorio  de
Estabilidade Presupostaria da Intervención xeral do Estado ( IGAE) de data    fecha 17 de maio de
2013    considero que :

O  remanente de tesouraría configúrase como un ingreso financeiro que,  financia gastos de carácter
non  financeiro,  dará  lugar  necesariamente  a  un  incumprimento  do  principio  de  estabilidade
presupostaria e, posiblemente, do límite fixado pola regra de gasto e esixirá a aprobación dun plan
económico financeiro, posto que, conforme á normativa actual, xera inestabilidade presupostaria no
momento  de  executar  a  modificación  presupostaria, O remanente  de  tesouraría,  aínda  cando se
configura contablemente como un activo financeiro, a súa natureza identificaríase co aforro que
xera  unha  entidade  local  nun exercicio  como consecuencia  do  desfase  entre  a  execución  duns
ingresos presupostarios e as obrigas recoñecidas ás que están afectados de forma tal que ese aforro
haberá de ser utilizado como fonte de financiamento das obrigas de exercicios posteriores a aquel
no que se obtivo. En consecuencia, non cabe admitir que a utilización do remanente de tesouraría
afectado por unha entidade local sexa determinante dunha situación de déficit estrutural, é máis,
habería de identificarse cunha situación de superávit presupostario no momento da liquidación do
presuposto.

Sentada a natureza do remanente de tesouraría afectado cabe entender que os seus efectos sobre a
situación  económico  financeira  dunha  entidade  local  en  nada  coinciden  cos  derivados  doutros
recursos financeiros que esixen un reembolso das cantidades recibidas e por iso parece lóxico que o
tipo  de  medidas  a  implementar  no  plan  económico  financeiro  deban  acomodarse  á  situación
descrita. Sobre a base do exposto, cabe afirmar que a recuperación dos obxectivos de estabilidade
presupostaria  e,  se  é  o  caso,  da regra  de  gasto,  incumpridos  pola  utilización  do remanente  de
tesouraría afectado se lograría  coa simple aprobación do presuposto do exercicio seguinte en
situación de equilibrio presupostario e dentro do límite de variación do gasto computable,  sen
necesidade de medida estrutural ningunha dada a natureza do remanente de tesouraría afectado no
ámbito da Administración local. 

Cumprimento de estabilidade financeira na execución do primeiro trimestre do ano 2018
.

 Liquidación de ingresos 
Dereitos recoñecidos netos 

Liquidación de gastos 
Obrigacións recoñecidas  netas 

Capitulo 1 103.934,78 Capitulo 1 94.906,43
Capitulo 2 1.564,64 € Capitulo 2 55.710,23
Capitulo 3 27708,80 Capitulo 3 0,00
Capitulo 4 147.148,72 € Capitulo 4 0,00
Capitulo 5 3823,84 Capitulo 5 0,00 €
Capitulo 6 Capitulo 6 97,015,05
Capitulo 7 32097,23 Capitulo 7 
TOTAL 316.278,01€ TOTAL 249.839,00 €
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Previsión tendencial . Estabilidade  e cumprimento da  regra do gasto , tómanse como valores  os
mesmo da liquidación do ano 2016 , tanto  en  DR como OR ,   PMP   do  ultimo trimestre do ano
2017 ,así como os  datos  do presuposto do ano  2018 dado que  no se preveen   grandes alteracións
en materia de ingresos ou gastos  segundo os seguintes datos   que son   unha mera previsión .

2018/2019. Datos establecidos nos marcos presupuestario remitidos 

Ingresos no
financeiros

Gastos no
financeiros

Axustes
propia
entidad

e

Axustes por
operaciones

internas

Capacidade/
necesidade

financiación

1.189.347,00 1.189.347,00 0,00 0,00 0,00

Regra de  gasto 2018

Exercicio 2018

Base Gasto computable
- IFS liquidación 2017

Tasa referencia
2018

Aumentos
y

disminucio
nes

(art.12.4)

Límite
regra gasto

2018

Gasto
computabl

e
liquidació

n 2018

Cumprimento regra de
gasto 

644.150,88 659.610,50 0,00 659.610,50
659.610,50

Regra do gasto 2019

Exercicio 2019

Base Gasto computable -
IFS liquidación 2018

Tasa referencia 2019
Aumentos y

disminuciones
(art.12.4)

Límite
regra

gasto 2019

Gasto
computable
liquidación

2019

Cumprimento
regra gasto

659.610,50 677.419,98 0,00 677.419,98 659.610,50
659610,50
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Sostenibilidad Financeira -

Deuda Pública

No n se preveen a  asinado de   operacións de crédito  ,

PMP 

Prevese a mesma  situación que no    ultimo trimestre do ano 2017

V.-Medidas a adoptar para corrixir a situación.

Dado que a causa  do incumprimento  é a utilización do remanente de tesourería e non existe un
déficit   estrutural    ,  non  se  precisan  medidas  correctoras   ,  tendo  este  plan  unha  natureza
meramente explicativa pero non correctiva 

Conclusión e obxectivos . 
A  xestión do  orzamento do ano 2018  deber ter  en conta  na tramitación  das  modificacións de
crédito   , o obxectivo  de estabilidade presupostaria marcado polo  Goberno estatal 

Cerdido, 19 de abril de 2018

  O  Alcalde, Benigno Galego Castro
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