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PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBAN OS PLANS ORZAMENTARIOS A MEDIO
PRAZO 2018-2020

DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA,

I.- LIMIAR
As Corporacións Locais están suxeitas ao establecido no artigo 135 da Constitución
española e a Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e
Sustentabilidade financeira segundo indica o seu artigo 2.1. Engadindo no seu artigo 4.2
que entenderá por sustentabilidade financeira a capacidade para financiar compromisos de
gasto presentes e futuros dentro dos límites de déficit e débeda pública, conforme ao
establecido nesta Lei e na normativa europea. Na súa actual redacción, o artigo 29 regula o
denominado plan orzamentario a medio prazo nos seguintes termos:
“Artigo29. Plan orzamentario a medio prazo.
1. Elaborarase un plan orzamentario a medio prazo que se incluirá no Programa de Estabilidade, no
que se enmarcará a elaboración dos orzamentos anuais e a través do cal se garantirá unha programación
orzamentaria coherente cos obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública e de conformidade
coa regra de gasto.
2. O plan orzamentario a medio prazo abarcará un período mínimo de tres anos e conterá, entre outros
parámetros:
a) Os obxectivos de estabilidade orzamentaria, de débeda pública e regra de gasto das respectivas
Administracións Públicas.
b) As proxeccións das principais partidas de ingresos e gastos tendo en conta tanto a súa evolución
tendencial, é dicir, baseada en políticas non suxeitas a modificacións, como o impacto das medidas previstas
para o período considerado.
c) Os principais supostos nos que se basean ditas proxeccións de ingresos e gastos.
d) Unha avaliación de como as medidas previstas poden afectar á sustentabilidade a longo prazo das
finanzas públicas.
3. As proxeccións adoptadas no plan orzamentario a medio prazo basearanse en previsións
macroeconómicas e orzamentarias elaboradas conforme as metodoloxías e procedementos establecidos no
proceso orzamentario anual.
4. Toda modificación do plan orzamentario a medio prazo ou desviación respecto ao mesmo deberá ser
explicada”.

Pola súa banda, o artigo 6 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se
desenvolven as obrigacións de subministración de información previstas na Lei Orgánica
de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas (BOE nº 240, de 5 de outubro) establece que antes do quince de
marzo de cada ano, de acordo coa información sobre o obxectivo de estabilidade
orzamentaria e de débeda pública que previamente forneza o Estado, remitiranse os
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marcos orzamentarios a medio prazo nos que se enmarcará a elaboración dos seus
Orzamentos anuais.
II.- PLAN ORZAMENTARIO A MEDIO PRAZO
Para dar cumprimento a estas obrigacións legais elaborouse pola Intervención provincial o
escenario ou marco orzamentario desta Deputación (a nivel consolidado co Consorcio
Provincial Contra incendios) para os exercicios citados, segundo o informe que consta no
expediente. Para a súa elaboración seguiuse a metodoloxía e utilizado as hipóteses que se
describen no citado informe ao que se remite para maior detalle.

III.- LÍMITE DO GASTO NON FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
Como resultado de todo iso, derívase do escenario ou marco orzamentario un gasto non
financeiro máximo (GNF) e total para os citados exercicios orzamentarios polos importes
que a continuación se indican:
Exercicio

2018

2018

2020

GNF

158.939.877,55

162.595.494,74

166.660.382,11

Gasto total

193.383.206,27

198.641.863,25

204.050.916,86

IV.- OBXECTIVOS DA DÉBEDA PÚBLICA PROVINCIAL
Conforme ao disposto na disposición final trixésima primeira dos Orzamentos Xerais do
Estado de 2013 (Lei 17/2012, de 27 de decembro) e o artigo 53 do Texto refundido da Lei
de Facendas locais (aprobado Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo), o límite de
endebedamento das entidades locais vén determinado pola regra de que o capital vivo das
operacións de crédito pendentes non poderá ser superior ao 110 por 100 dos ingresos
correntes liquidados.
Como se pode comprobar no plan orzamentario a medio prazo, está previsto que nos
próximos exercicios non leven a cabo operacións de endebedamento con entidades
financeiras.
Evidenciándose no cadro anterior que se cumpren satisfactoriamente en todos os anos
previstos os obxectivos de nulo endebedamento.
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Exercicio
Débeda con entidades financeiras a 31
de decembro sobre/previsión inicial.
Débeda con entidades financeiras a 31
de decembro sobre/previsión axustada.

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortización anticipada

0,00

0,00

0,00

Débeda total

0,00

0,00

0,00

0%

0%

0%

% Débeda financeira/ingresos correntes
liquidados.

RESOLVO:
PRIMEIRO: Aprobar o límite do gasto non financeiro e total dos exercicios indicados:
Exercicio

2018

2019

2020

GNF

158.939.877,55

162.595.494,74

166.660.382,11

Gasto total

193.383.206,27

198.641.863,25

204.050.916,86

SEGUNDO: Aprobar os obxectivos da débeda pública provincial expresados:
Exercicio
Débeda con entidades financeiras a 31
de decembro sobre/previsión inicial.
Débeda con entidades financeiras a 31
de decembro sobre/previsión axustada.

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortización anticipada

0,00

0,00

0,00

Débeda total

0,00

0,00

0,00

0%

0%

0%

% Débeda financeira/ingresos correntes
liquidados.
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TERCEIRO: Revisar o escenario orzamentario e financeiro a medio prazo, os límites de
gasto non financeiro e total, e os obxectivos de débeda pública provincial unha vez téñase
coñecemento das previsións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas sobre os
ingresos procedentes do Estado en concepto de impostos cedidos e fondo complementario
de financiamento para o exercicio actual ou se actualice novamente o programa de
estabilidade do Reino de España para o período referido, elaborado polo Ministerio de
Economía.
CUARTO: Dar conta desta Resolución ao Pleno provincial na vindeira sesión que celebre.

