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INFORME DE INTERVENCIÓN

 

 

Esta Intervención, en virtude das atribucións de control citadas e establecidas no artigo 213 do
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, e desenvolvidas no Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se
regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local; en atención ás
facultades recollidas no artigo 4.1.b).2.º do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se
regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, emito o seguinte

 

INFORME

PRIMEIRO. O artigo 162 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado
polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo define aos Orzamentos Xerais das
Entidades locais, establecendo que constitúen a expresión cifrada, conxunta e sistemática das
obrigacións que, como máximo, poden recoñecer a Entidade e os seus Organismos Autónomos,
e dos dereitos que prevexan liquidar durante o correspondente exercicio, así como das
previsións de ingresos e gastos das Sociedades Mercantís cuxo capital social pertenza
integramente á Entidade local correspondente.

 

Pola súa banda, o artigo 112 da Lei 7/1985, de Bases de Réxime Local recolle que as entidades
locais aproban anualmente o devandito orzamento único.

 

Así as cousas, o Orzamento Xeral dunha Entidade local coincidirá co ano natural e estará
integrado polo da propia entidade e os de todos os organismos e empresas locais con
personalidade xurídica propia dependentes daquela.

 

SEGUNDO. A Lexislación aplicable é a seguinte:

 

— Artigo 168.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Artigo 18.4 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capitulo
primeiro do Título sexto da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais,
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en materia de orzamento.

 

TERCEIRO. O Proxecto do Orzamento Xeral de Concello de Cuntis para o exercicio económico
de 2022, formado polo Presidente da entidade, ascende á cantidade de 4.652.373,26 euros no
Estado de Gastos e de 4.652.373,26 euros no Estado de Ingresos, non presentando en
consecuencia déficit inicial cumprindo o previsto no artigo 165.4 do Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

O Proxecto do Orzamento Xeral de Concello de Cuntis para o exercicio económico de 2022,
formado polo Presidente da entidade, queda integrado por:

 

● O Orzamento da propia entidade, o cal ascende ás seguintes cantidades:

              ou Estado de gastos: 4.652.373,26

              ou Estado de ingresos: 4.652.373,26

 

De conformidade co anterior, o Proxecto de Orzamento Xeral Consolidado de Concello de Cuntis
para o exercicio económico 2022, ascende á cantidade de 4.652.373,26 euros no Estado de
Gastos e de 4.652.373,26 euros no Estado de Ingresos, non presentando en consecuencia
déficit inicial cumprindo o previsto no artigo 165.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

CUARTO. O proxecto de Orzamento Xeral para o exercicio 2022 que se deberá someter á
consideración do Pleno da Corporación, está estruturado e adaptado ao previsto na Orde
EHA/3565/2008, de 3 de decembro de 2008, pola que se aproba a estrutura dos Orzamentos
das Entidades Locais.

 

Así, os estados de ingresos do Orzamento que ascende a 4.652.373,26 euros,
confeccionáronse conforme ao regulado nos apartados 1 e 2 do artigo 167 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais e na Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a Estrutura
dos Orzamentos das Entidades Locais, modificada pola Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo.

 

Do mesmo xeito, os estados de gastos que ascenden a 4.652.373,26 euros atenden ao disposto
no artigo 167 TRLRHL e na Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a
Estrutura dos Orzamentos das Entidades Locais, modificada pola Orde HAP/419/2014, de 14 de
marzo.

 

A aplicación orzamentaria definiuse, polo menos, pola conxunción das clasificacións por
programas e económica, a nivel de grupos de programas e concepto, respectivamente.

Por outra banda e, en canto ao estado de ingresos, e respecto de algunhas partidas, cabe
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sinalar e apuntar o seguinte:

1/ Tanto a aplicación orzamentaria 290.00, ICIO, como a 321.00, Taxa por licenzas de obras, son
partidas cun orzamento inicial de ingresos sobredimensionado. Esto é así porque, segundo o
disposto na memoria explicativa do orzamento, a execución e desenvolvemento do polígono
industrial vai supoñer a instalación de diverso texido industrial que vai a xerar e devengar o
imposto e a taxa correspondentes.

2/ Tanto a aplicación orzamentaria 349.00, festa do lacón, como a 470.00, festas patronais, son
partidas cun orzamento inicial de ingresos de dubidosa recadación debido a incdertidume da
situación provocada pola pandemia de SARS-COVID19.

Segundo o disposto na memoria explicativa do orzamento, o descoñecemento sobre a evolución
epidemioloxica e a adopción das distintas medidas a aplicar que condicionen a celebración de
eventos, fai necesario recoller a posibilidade de que estos poidan celebrarse e que a dita
recadación sexa factible.

Pola outra banda e, en canto ao estado de gastos,  cabe sinalar  o seguinte:

1/ Respecto da partida 413 :Tendo en conta o dito importe, cumpre adoptar medidas para liquidar
a dita débeda pendente cos proveedores municipais. A pesares de que no dito orzamento non se
recolle aplicación algunha para facerlle frente , segundo o disposto na memoria explicativa do
orzamento, vaise proceder a solicitar un Fondo de Financiación a Entidades Locais para atender
as obligacions pendentes de pago a proveedores de determinadas Entidades Locais,
contemplado na Disposición adicional nonagésima cuarta da Lei 22/2021, do 28 de diciembro,
de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 contempla a posta en
marcha dun procedimento extraordinario de financiación que permitirá a cancelación
das obligacions pendentes de pago líquidas, vencidas e esixibles anteriores a 1 de
xullo de 2021, de aquelas Entidades Locais que sexan perceptoras da participación en
tributos do Estado e cuxo período medio de pago a proveedores superara os 30
días en decembro de 2020 ou marzo ou juño de 2021.

2/ Ainda que a liquidación do exercicio non está rematada e descoñecese o resultado do seu
remanente de Tesourería, hai que ter en conta que, si o Remanente de tesourería é negativo, a
lexislación vixente é tallante respecto diso. De acordo co establecido no artigo 193 do TRLRHL,
o Pleno da Corporación deberá proceder a reducir o gasto do novo orzamento por contía igual ao
déficit producido na primeira sesión que celebre. Esta redución pode ser revogada por acordo
plenario, a proposta do Presidente e previo informe da Intervención, cando o desenvolvemento
normal do orzamento permítao.

Si a redución do gasto non fose posible, poderíase realizar unha operación de crédito polo este
importe baixo determinadas condicións, para o que é necesaria a elaboración dun plan de
saneamento financeiro. A falta de cumprimento das actuacións anteriores obriga á entidade a
aprobar o orzamento do exercicio seguinte cun superávit de contía non inferior á do mencionado
déficit.

QUINTO. Así mesmo e de conformidade co disposto nas bases de execución do Orzamento, nos
créditos do estado de gastos e respecto da Clasificación por Programas, o nivel de vinculación
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xurídica é, como mínimo, a nivel de Área de Gasto, e respecto da Clasificación económica é,
como mínimo, o do Capítulo, cumprindo o previsto no artigo o artigo 29 do Real Decreto
500/1990 para os niveis de vinculación.

 

A vinculación xurídica expresa a que nivel actúa o principio de especialidade cualitativa. A fin de
facilitar a xestión do orzamento e evitar a necesidade de realizar continúas modificacións do
mesmo, co trámite que iso leva, é posible establecer niveis máis amplos que a aplicación
orzamentaria. Aínda que, o control contable dos créditos, tal e como se explicou anteriormente,
sempre se deberá realizar en relación á aplicación orzamentaria, o control fiscal realizarase
sobre o nivel que se estipule na vinculación xurídica.

 

É dicir, o «nivel de vinculación xurídica» fai referencia ao nivel (entre os distintos que se
establecen nos orzamentos, segundo a clasificación ou ordenación do gasto) a partir do cal, os
créditos agrupados nos niveis inferiores poderán ver alterado o seu destino inicial, a condición de
que os devanditos créditos se destinen a outros obxectivos incluídos dentro do nivel de
vinculación xurídica establecido].

SEXTO. Conforme ao disposto nos artigos 164 a 166 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, ao orzamento
deberá de unirse a seguinte documentación:

 

● Memoria explicativa do Orzamento.
● Liquidación do orzamento do exercicio anterior e avance da do corrente, referida, polo

menos, a seis meses do exercicio corrente.
● Estado de gastos e estado de ingresos para cada un dos orzamentos que nel intégranse.
● Bases de execución do orzamento.
● Anexo de persoal da Entidade Local.
● Anexo de investimentos.
● Anexo de beneficios fiscais en tributos locais.
● Anexo de convenios subscritos coas Comunidades Autónomas en materia de gasto

social.
● Anexo do Estado da Débeda.
● Informe económico-financeiro.
● Informe do cálculo da Estabilidade Orzamentaria e a Sustentabilidade Financeira.
● Así como, no seu caso:

● Documentación dos Organismos Autónomos
● Documentación das Sociedades Mercantís Municipais

 

De conformidade co disposto nos artigos mencionados do Texto Refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o
expediente contén toda a documentación esixida, contén todas as previsións que a normativa
establece, así como cumpre todos os trámites esixidos.
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SÉTIMO. Así mesmo e, de conformidade coa normativa vixente en materia orzamentaria, o
orzamento está sometido a unhas regras básicas que determinan o seu contido, ámbito temporal
así como determinados aspectos do mesmo, os chamados principios orzamentarios.

 

Tal e como se desprende deste informe así como da documentación que obra en expediente,
entre os citados principios, que se cumpren na súa totalidade, cabería destacar os seguintes:

 

O principio de universalidade, pois o orzamento debe recoller a totalidade dos ingresos e dos
gatos da entidade.

 

O principio de orzamento bruto na súa vertente contable do principio de universalidade, pois as
aplicacións orzamentarias aparecen polo seu valor bruto, sen minoracións.

 

O principio de unidade orzamentaria pois toda a actividade da entidade queda recollida nun
único estado de ingresos e gastos.

 

O principio de anualidade, pois o orzamento se refire ao ano natural.

 

O principio de equilibrio orzamentario, pois os gastos orzamentarios financian aos ingresos
públicos, sen existir déficit inicial.

 

O principio de Desafectación, pois os ingresos se destinan a financiar a totalidade dos gastos,
sen que, en xeral, vincúlense determinados gastos a determinados ingresos, salvo no caso de
ingresos específicos afectados a fins determinados.

 

Sendo o resultado do control permanente previo do expediente:

□ Favorable

□ Desfavorable, polos seguintes motivos:

_______________________________

 

Coas seguintes observacións ao expediente: ____________________________

 

 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE


