CONCELLO DE VIGO
Intervención General
Tlfn. 986 810 130
ofi.intervencion@vigo.org

Asunto:

Aprobación do Plan Económico Financeiro con motivo do incumprimento
do obxectivo de estabilidade orzamentaria e da regra de gasto na
liquidación dos orzamentos do exercicio 2018.

Expediente número: 60/142
Informe de Intervención Xeral
Recibida nesta Intervención Xeral, conforme ao establecido no artigo 21 da Lei Orgánica
2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, expediente
formulado pola concellería de Orzamentos e Facenda relativo á aprobación dun Plan EconómicoFinanceiro para o período 2019-2020 do sector administracións públicas do Concello de Vigo,
calculado en termos consolidados segundo a normativa de estabilidade orzamentaria.
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Para esta consolidación empregouse a clasificación dos axentes do sector público local
pertencentes ao Concello de Vigo (artigo 4.1 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que
se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei de estabilidade orzamentaria na súa aplicación
ás entidades locais), segundo o perímetro definido no inventario de entes do sector público local, que
clasifica como subsector Administracións Públicas os seguintes:
•
•
•
•
•

Administración Xeral do Concello de Vigo.
Organismo Autónomo Local Xerencia Municipal de Urbanismo.
Fundación Marco.
Fundación Agencia Intermunicipal de la Energía de Vigo (FAIMEVI).
Fundación Vigo Convention Bureau.

No expediente achégase a documentación seguinte:
i. Resolución de incoación do expediente.
ii. Plan Económico-financeiro elaborado polo responsable de contabilidade e orzamentos.
iii. Proposta de elevación do acordo á Xunta de Goberno Local e ao Pleno.
Antecedentes.
No informe de intervención emitido con motivo da liquidación do Orzamento Xeral do Concello
de Vigo do ano 2018 púxose de manifesto o incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria
e da regra de gasto.
Así, a citada liquidación incumpriu o obxectivo de estabilidade orzamentaria, botando una
necesidade de financiamento (déficit do exercicio 2018) de 3.741.475,63 euros, e tamén incumpriu o
obxectivo da Regra de Gasto, xa que o gasto computable do exercicio 2018 superou o límite máximo
de gasto non financeiro calculado na forma que establece a regra de gasto en 13.504.563,88 euros.
Normativa de aplicación.
•

Regulamento (CE) nº 479/2009 do Consello, do 25 de maio de 2009, relativo á aplicación do
Protocolo sobre o procedemento aplicable en caso de déficit excesivo.
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•

•
•

•

•
•

•

•

Regulamento nº 549/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013
(DOCE do 26-06-2013), relativo ao Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da
Unión Europea (SEC 2010).
Artigo 135 da Constitución Española.
Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade
Financeira (LOEOSF), e Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o
regulamento de desenvolvemento da Lei de estabilidade orzamentaria na súa aplicación ás
entidades locais (RDLEP).
Lei Orgánica 6/2015, do 12 de xuño, de modificación da Lei Orgánica 8/1980, do 22 de
setembro, de financiamento das Comunidades Autónomas e da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de
abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.
Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais (TRLRFL).
Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigacións de
subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de
Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, modificada pola
Orde
HAP/2082/2014, de 7 de novembro.
Manual de cálculo do Déficit en Contabilidade Nacional adaptado ás Corporacións Locais,
publicado pola Intervención Xeral da Administración do Estado, Ministerio de Economía e
Facenda.
Guía para a determinación da Regra de Gasto do artigo 12 da LOEOSF para corporacións
locais, 3ª edición. IGAE.
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Obrigatoriedade do PEF.
Conforme ao disposto nos artigos 21 da LOEOSF e 9.2 da Orde HAP/2105/2012, o PEF resulta
de obrigada aprobación tendo en conta os incumprimentos do obxectivo de estabilidade orzamentaria
e da regra de gasto producidos na liquidación do orzamento xeral do exercicio 2018.
Tramitación.
En canto á tramitación dos plans económico-financeiros o artigo 23 da LOEPSF, prescribe que
os plans económico-financeiros deberán aprobarse polo Pleno da Corporación e, os correspondentes
ás corporacións incluídas no ámbito subxectivo definido no artigo 111 do Texto Refundido de a Lei
Reguladora das Facendas Locais, serán remitidos ao órgano competente da Xunta de Galicia para a
súa aprobación definitiva e seguimento. Devanditos plans deberán ser presentados ante o Pleno no
prazo máximo dun mes desde que se constate o incumprimento, e deberán ser aprobados polo
devandito órgano no prazo máximo de dous meses desde a súa presentación, e a súa posta en
marcha non poderá exceder de tres meses desde a constatación do incumprimento.
Tendo en conta que a liquidación do orzamento de 2018 aprobouse o 13 de febreiro de 2019, o
PEF debe presentarse ante o Pleno antes do 13 de marzo de 2019.
Os PEFs remitiranse para o seu coñecemento á Comisión Nacional de Administración Local, e
darase aos mesmos a mesma publicidade que a establecida polas leis para os Orzamentos da
entidade.
Situación actual.
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Da liquidación do Orzamento Xeral do Concello de Vigo do exercicio 2018 obtivéronse as magnitudes
seguintes:
Concello de Vigo

Estados
consolidados

Resultado orzamentario axustado

29.236.516,07

30.221.683,45

Aforro Neto artigo 53 TRLRFL

30.800.821,26

31.855.019,87

Saldo de operacións correntes

34.185.539,30

35.217.737,91

Saldo de operacións ordinarias (nivelación interna)

33.153.610,56

34.185.809,17

Saldo orzamentario de operacións non financeiras

-5.118.062,40

-1.845.284,19

Capacidade (+) ou necesidade (-) de financiamento

-6.609.945,80

-3.741.475,63

Regra de gasto (límite de gasto – gasto computable)

-18.514.737,77

-13.504.563,89

132.336.337,94

145.144.039,94

Remanente de Tesourería para Gastos Xerais

76.489.706,16

80.609.468,62

Tesourería

78.468.136,97

89.971.618,35

Obrigas pendentes de pagamento do orzamento corrente

11.941.554,08

11.970.105,42

Magnitude
Magnitudes do exercicio 2018

Magnitudes representativas da situación financeira
Remanente de Tesourería Total

Obrigas pendentes de pagamento dos orzamentos pechados
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Coeficiente de endebedamento (débeda viva/ingresos correntes)
Período Medio de Pagamento global

0,00

358,72

0,00 %

0,00 %

Inferior ao prazo legal

Inferior ao prazo legal

Se temos en conta unha visión máis ampla da que esixe a avaliación do cumprimento anual das regras
fiscais, e consideramos os criterios e magnitudes cuxa combinación define a situación de
sustentabilidade dunha Entidade Local a medio e longo prazo prazo, e que son os que se definen a
continuación:
1. Como variable áncora e indicador de sustentabilidade financeira, a cociente de débeda viva
sobre ingresos correntes.
2. Como indicador de sustentabilidade da débeda comercial, o remanente de tesourería para
gastos xerais.
3. Como alerta da morosidade na débeda comercial, o período medio de pago a provedores.
Podemos concluír que o Concello de Vigo non presenta problemas ou riscos de sustentabilidade a
medio e longo prazo, mantendo unha situación financeira saneada.
Causas do incumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e da regra de gasto.
O incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e da regra de gasto no exercicio
2018, produciuse como consecuencia de aplicar ao peche de 2018 a totalidade do importe da
liquidación do contrato de concesión de obra pública para a construción e explotación do AuditorioPazo de Congresos na Avda. de Beiramar en Vigo por un importe de 35.214.290,04 euros, operación
non recorrente que non se replicará en futuros exercicios, dos que 23.614.920,04 euros financiáronse
a través de modificacións orzamentarias financiadas con Remanente Líquido de Tesourería. Destes
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23,6 millóns de euros, 4 proceden do superávit SEC-2010 obtido na liquidación do ano 2017, polo que
non considérase gasto computable a efectos dá aplicación dá regra de gasto.
Así o crédito orzamentario da aplicación 9330.6220070 “Liquidación contrato Pazo de
Congresos” obtívose a través das seguintes modificacións orzamentarias:
1. Modificación Orzamentaria nº 29/2018 baixo a modalidade de crédito extraordinario na que se
destinan 8.000.000,00 de euros ao pago da liquidación, dos que 4.000.000,00 proceden do
superávit SEC-2010 obtido na liquidación do ano 2017, financiándose na súa totalidade con
cargo ao Remanente Líquido de Tesourería.
2. Xeración de crédito por importe de 2.626.000,00 euros polos recursos obtidos polo alleamento
da parcela na que se ubicaba o antiguo hotel Samil, nº de inventario 3928.
3. Xeración de crédito por importe de 5.615.168,00 euros polos recursos obtidos polo alleamento
ao Consorcio da Zona Franca de Vigo das edificacións coñecidas como “Antiguo Rectorado” e
“Anexo” sitas nos números 46 da Rúa Areal e 1 da Rúa Oporto.
4. Modificación de crédito nº 94/2018 baixo a modalidade de suplemento de crédito por importe
de 15.614.920,04 euros financiándose con cargo ao Remanente Líquido de Tesourería.
5. Xeración de crédito por importe de 4.000.000,00 euros pola transferencia da XMU por recursos
obtidos polo alleamento do Patrimonio Municipal do Solo.
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Descontando o pago da liquidación citada e as operacións asociadas ao seu financiamento, a
liquidación orzamentaria cumpriría o obxectivo de estabilidade orzamentaria, botando una capacidade
de financiamento ou superávit de 19.231.646,41 euros, e tamén cumpriría a regra de gasto, sendo a
diferencia entre o límite da regra de gasto e o gasto computable do exercicio de 5.468.558,15 euros.
Simulación de cálculo da estabilidade orzamentaria e da regra de gasto sen considerar o pago da
liquidación do Auditorio e as operacións asociadas ao seu financiamento.
a) Estabilidade orzamentaria.
INGRESOS (DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS)
Impostos Directos
Impostos Indirectos

CONCELLO DE VIGO

XERENCIA URBANISMO

110.306.866,98

0,00

9.096.860,78

0,00

Taxas e outros Ingresos

42.591.427,98

1.277.719,99

Transferencias Correntes

78.920.695,95

6.065.365,00

Ingresos Patrimoniais
Total Ingresos Corrientes
Enaxenación Inversións Reais
Transferencias de Capital
Total Ingresos por Oper. de Capital non Financeiras
Total Ingresos por Operacións non Financeiras
GASTOS (OBRIGAS RECOÑECIDAS)
Gastos de persoal
Gastos en bens ctes. e servizos
Gastos financeiros
Transferencias correntes

2.643.510,64

41.771,84

243.559.362,33

7.384.856,83

0,00

635.166,79

3.757.199,58

1.944.998,24

3.757.199,58

2.580.165,03

247.316.561,91

9.965.021,86

CONCELLO DE VIGO

XERENCIA URBANISMO

61.477.521,34

3.618.224,67

116.263.999,08

1.408.921,08

0,00

0,00

31.632.302,61

1.325.512,47

Fondo de continxencia

0,00

0,00

Total Gastos Correntes

209.373.823,03

6.352.658,22

19.817.208,49

380.155,24

Inversións Reais
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Transferencias de Capital

270.470,75

293.231,62

Total Gastos por Oper. de Capital non Financeiras

20.087.679,24

673.386,86

Total Gastos por Operacións non Financeiras

229.461.502,27

7.026.045,08

17.855.059,64

2.938.976,78

Resultado das Operacións non Financeiras
CONCEPTOS

CONCELLO DE VIGO

XERENCIA URBANISMO

Dereitos Recoñecidos cap. I a VII orzamento corrente

247.316.561,91

9.965.021,86

Obrigas Recoñecidas cap. I a VII orzamento corrente

229.461.502,27

7.026.045,08

17.855.059,64

2.938.976,78

Axuste Capitulo 1

-1.850.205,57

0,00

Axuste Capitulo 2

-46.201,81

0,00

Axuste Capitulo 3

-2.532.505,72

-147.796,82

3.094.161,62

0,00

-157.131,92

0,00

Axuste por devolucións de ingreso pendentes de aplicar

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

b) TOTAL AXUSTES

-1.491.883,40

-147.796,82

c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (a + b)

16.363.176,24

2.791.179,96

a) SALDO ORZAMENTARIO NON FINANCEIRO
AXUSTES

Axuste por Impostos cedidos e FCF
Gastos do exercicio pend. aplicar ao orzamento

Ingreso non
financeiro

Gasto non
financeiro

Axustes propia
entidade

Axustes por
operac. internas

247.316.561,91

229.461.502,27

-1.491.883,40

0,00

Capacidade/
Necesidade de
financ.
16.363.176,24

9.965.021,86

7.026.045,08

-147.796,82

0,00

2.791.179,96

Fundación Marco

795.811,53

758.527,13

0,00

0,00

37.284,40

Fundación Vigo Convention Bureau

481.670,07

451.840,64

0,00

0,00

29.829,43

22.818,48

12.642,10

0,00

0,00

Entidade
Concello Vigo
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Xerencia Urbanismo

FAIMEVI

CAPACIDADE (+) OU NECESIDADE (-) DE FINANCIAMENTO

10.176,38
19.231.646,41

b) Regra de gasto.

229.461.502,27

XERENCIA
URBANISMO
7.026.045,08

(-) Alleamento inversións reais

0,00

-635.166,79

(+/-) Inversións realizadas por conta doutra AAPP

0,00

0,00

(+/-) Execución de avais

0,00

0,00

(+) Achegas de capital

0,00

0,00

(+/-) Asunción e cancelación de débedas

0,00

0,00

157.131,92

0,00

(+/-) Gastos pendentes de aplicación conta 555

0,00

0,00

(+/-) Pagos a socios privados no marco das Asoc. Público Priv.

0,00

0,00

(+/-) Adquisicións con pago aprazado

0,00

0,00

(+/-) Arrendamento financeiro

0,00

0,00

(+) Préstamos

0,00

0,00

(-) Mecanismo extraordinario de pago a provedores 2012

0,00

0,00

(-) Pagos a outras AAPP vinculadas ao financiamento global da súa
actividade (MAIV, ELM Bembrive)

-452.183,27

0,00

Total axustes SEC

-295.051,35

-635.166,79

CONCEPTO

CONCELLO

Empregos non financeiros excepto intereses débeda
AXUSTES según o SEC

(+/-) Gastos do exerc. pendentes de aplicar ao presuposto
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Empregos non financeiros SEC excepto intereses débeda

229.166.450,92

6.390.878,29

(-) Pagos por transferencias y otras operacións internas

6.958.400,00

1.465.471,47

Transferencia á Xerencia Municipal de Urbanismo

5.823.400,00

0,00

605.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

Transferencia á Fundación Liste

125.000,00

0,00

Transferencia á Fundación Vigo en Deporte (VIDE)

125.000,00

0,00

Transferencia á Fundación Vigo Convention Bureau

200.000,00

0,00

0,00

1.465.471,47

10.350.396,87

346.237,62

Transferencia á Fundación Marco
Transferencia á Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxía
Transferencia á Fundación Laxeiro

Transferencia ao Concello de Vigo
(-) Gasto financiado con fondos finalistas da UE e AAPP
UE

387.499,23

0,00

Estado

1.437.942,03

57.561,48

Comunidade Autónoma

4.600.473,08

288.676,14

Deputacións

3.924.482,53

0,00

211.857.654,05

4.579.169,20

Total de Gasto computable do exercicio
Diminución gasto computable por IFS (DA 8 LO 9/2013)
Gasto computable a efectos de verificar o cumprimento da regra

7.412.468,42

0,00

204.445.185,63

4.579.169,20

Gasto máximo admisible Regla de Gasto
Entidade

Fundación Marco
FAIMEVI
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Concello de Vigo
Vigo Convention Bureau

Gasto
computable
Liquid. 2017 (1)
823.266,02

Gasto computable
(+/-) Recaudación por
Límite regla de gasto liquidación 2018(5)
cambios normativos
(4)=(2)+(3)
2018 (3)
843.024,40
0,00
843.024,40
757.094,27

(2) =
(1)*(1+TRCPIB)

360.923,43

369.585,59

0,00

369.585,59

12.608,36

201.713.759,81

206.554.890,05

2.348.679,86

208.903.569,90

204.445.185,63

398.623,57

408.190,54

0,00

408.190,54

451.840,64

Xerencia Urbanismo

5.068.443,18

5.190.085,82

0,00

5.190.085,82

4.579.169,20

Total Gasto comput.

208.365.016,01

213.365.776,39

0,00

215.714.456,25

210.245.898,10

TRCPIB 2018

2,40 %

Diferencia entre el límite de la Regla de Gasto y el Gasto computable liquidación 2018 (4)-(5)

5.468.558,15

% Incremento gasto computable en 2018 sobre 2017 (6)=((5)-(1))/(1)

0,90 %

Contido do PEF.
A regulación sobre o contido do Plan Económico-Financeiro atópase nos artigos 21 da
LOEOSF e 9 da Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigacións de
subministración de información previstas na LOEPSF, e a súa concreción no Manual da aplicación
PEFEL2, elaborado polo MINHAPF sobre o modelo de plan económico financeiro desenvolto en
aplicación do art. 21 da lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e
sustentabilidade financeira, que ten por obxecto facilitar a elaboración e remisión de os Plans
Económico Financeiros (PEF) de acordo o disposto no art. 5 da Orde HAP/2015/2012, mediante a
introdución dun modelo único e normalizado de PEF para o subsector Administración Local, a elaborar
en caso de incumprimento das regras fiscais previstas en a LOEPSF, garantindo o contido proposto no
art. 21.2 da LOEPSF, así como polo disposto no art. 9.2 da orde HAP/2105/2012, cunha correcta
adaptación ás particularidades das corporacións locais.
Neste sentido, o PEF incorpora os seguintes aspectos:
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a) Causas do incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e do incumprimento da regra
de gasto, concretadas no rexistro e aboamento do importe da liquidación do contrato de concesión de
obra pública para a construción e explotación do Auditorio-Pazo de Congresos.
b) Diagnóstico da situación. Magnitudes obtidas na liquidación do orzamento do ano 2018.
c) Tramitación e contido.
d) Previsións tendenciais de ingresos e gastos, baixo o suposto de que non se producen cambios nas
políticas fiscais e de gastos, considerando as porcentaxes de execución dos exercicios anteriores.
e) Previsión de cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e da regra de gasto dos
orzamentos proxectados dos anos 2019 e 2020, baixo a premisa de que non se adoptan medidas para
a corrección dos desequilibrios, xa que éstes producíronse exclusivamente como consecuencia dunha
operación puntual ou atípica, non recorrente, imputada integramente no exercicio 2018, sen efecto nos
exercicios posteriores. O cumprimento do límite de débeda, as magnitudes de aforro bruto e neto, a
estimación dos saldos de tesourería e o remanente de tesourería.
f) Conclusións.
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Medidas a adoptar para corrixir a situación.
Como temos visto, no PEF proposto non se adoptan medidas para a corrección dos
desequilibrios, xa que éstes producíronse exclusivamente como consecuencia dunha operación
puntual ou atípica, non recorrente, imputada integramente no exercicio 2018, sen efecto nos exercicios
posteriores.
Neste sentido, na contestación á consulta número 56 do documento: “Aplicación de la
normativa de estabilidad presupuestaria a las entidades locales. contestaciones a las consultas más
frecuentes” (1ª edición, marzo de 2018) elaborado pola Subdirección General de Estudios y
Financiación de Entidades Locales de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del
MINHAFP, prevé, para este tipo de supostos que: “Sin embargo, a pesar de tener que elaborarlo, el
origen del incumplimiento no es estructural, es más, se deriva de la aplicación de la normativa
presupuestaria local y de la utilización de los “ahorros” de la entidad local, por lo que las medidas de
ajuste en realidad no existirían.”.
Conclusións.
I.

Como consecuencia do incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e da regra
de gasto na liquidación do Orzamento Xeral do exercicio 2018, en aplicación do artigo 21
LOEPSF, o Concello de Vigo debe formular un Plan Económico-Financeiro que permita o
cumprimento dos citados obxectivos e regras fiscais, iniciándose no presente exercicio 2019 e
finalizando no exercicio 2020.

II. O PEF, unha vez aprobado polo Pleno da corporación, de acordo co disposto no artigo 23.4
LOEPSF, deberá ser remitido ao órgano competente da Xunta de Galicia para a súa
aprobación definitiva, dado que o Concello de Vigo atópase comprendido no ámbito de
aplicación do artigo 111 TRLRHL e, no noso caso, a Xunta de Galicia ten competencias para o
exercicio da tutela financeira das entidades locais.
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III. Mediante o PEF proposto, considerando unicamente as previsións tendenciais de ingresos e
gastos, sen necesidade de adoptar medida algunha, as liquidacións orzamentarias
correspondentes aos exercicios 2019 e 2020 cumprirían os obxectivos de estabilidade
orzamentaria e sustentabilidade financeira, así como a regra de gasto, polo que se da
cumprimento ao disposto no artigo 21 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.
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Vigo, na data indicada
O Interventor Xeral
Asdo. Alberto Escariz Couso
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