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Referencia: 2021/12411A

Procedemento:: Expedientes de aprobación y modificación de los presupuestos generales de la DPO

Interesado:  
Representante:  
INTERVENCIÓN (4855) 

INFORME DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA

Asunto: Análise do cumprimento da estabilidade orzamentaria con motivo da 

aprobación do Orzamento do exercicio 2022

Mónica Legaspi Díaz, Interventora Xeral da Excma. Deputación Provincial de Ourense, en 

cumprimento do art.16.2 do Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o 

regulamento de desenrolo da Lei de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación ás entidades 

locais, así como do disposto na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade 

Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira,  informa o seguinte en relación co cumprimento 

do principio de estabilidade orzamentaria do orzamento de 2020 e do límite de débeda:

 1.- Normativa aplicable

 Constitución Española de 1978

 Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade 

Financeira.

 Orden HAP/2105/2012, do 1 de outubro, polo que se desenvolven as obrigas de 

subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, modificada pola Orden 

HAP/2082/2014,  de 7 de novembro.

 Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que aproba o regulamento de 

desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de estabilidade orzamentaria, na 

súa aplicación ás entidades locais.

 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da 

Lei reguladora das facendas locais.

 Real Decreto Lei 17/2014, do 26 de decembro, de medidas de sustentabilidade financeira 

das Comunidades Autónomas e entidades locais e outras de carácter económico.
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 Lei  Orgánica 9/2013, do 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector 

público.

 Manual de Cálculo do Déficit Público, adaptado ás Corporacións Locais, publicado pola 

IGAE.

 Real Decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control 

interno das entidades do Sector Público Local. 

 Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos 

funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional.

2.- Concepto da estabilidade orzamentaria

A  Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira (en 

adiante LOEOSF) ten como obxecto o establecemento dos principios reitores, que vinculan a 

todos os poderes públicos, aos que deberá adecuarse a política orzamentaria do sector público 

orientada á estabilidade orzamentaria e á sustentabilidade financeira, como garantía do 

crecemento económico sostido e a creación de emprego, en desenvolvemento do artigo 135 da 

Constitución Española (reformado en setembro do 2011). Este artigo sinala expresamente: 

“1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de 

estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que 

supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados 

Miembros.

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las 

Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales 

deberán presentar equilibrio presupuestario”.

…

Segundo o art. 3 da LO 2/2012: “la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos 

y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos 

en el ámbito subjetivo de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, 

coherente con la normativa europea”.
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A LOEOSF define o principio de estabilidade orzamentaria como a situación de equilibrio 

ou superávit estrutural e establece que a elaboración, aprobación e execución dos Orzamentos 

e demais actuacións que afecten aos gastos e ingresos das Administracións Públicas e demais 

entidades que forman parte do sector público someteranse ao principio de estabilidade 

orzamentaria.

Ademais do cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria, a LOEOSF esixe o 

cumprimento da Regra do Gasto e o principio de sustentabilidade financeira, referida esta 

última ao volume de débeda pública.

En canto ao principio de sustentabilidade financeira, o artigo 13 da LOEOSF establece o 

seguinte: “1. El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre 

Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas no podrá 

superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en téminos 

nominales, o el que se establezca por la normativa europea.

Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos 

nominales del Producto Interior Bruto nacional: 44 por ciento para la Administración 

Central, 13 por ciento para el conjunto de las Comunidades Autónomas y 3 por ciento para el 

conjunto de las Corporaciones Locales…..

2. La Administración Pública que supere su límite de deuda pública no podrá realizar 

operaciones de endeudamiento neto.

……

5. La autorización del Estado, o en su caso de las Comunidades Autónomas, a las 

Corporaciones Locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrá 

en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, 

así como el cumplimiento de los principios y las obligaciones que se derivan de la aplicación 

de esta Ley”.

No primeiro semestre de cada ano, o Goberno, mediante acordo do Consello de Ministros, 

fixará os obxectivos de estabilidade orzamentaria, en termos de capacidade ou necesidade de 

financiación de acordo coa definición contida no Sistema Europeo de Contas Nacionais e 
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Rexionais, e o obxectivo de débeda pública referidos aos tres exercicios seguintes, tanto para 

o conxunto de Administracións Públicas como para cada un dos seus subsectores.

En caso de incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, do obxectivo de 

débeda pública ou da regra de gasto, o artigo 21 da LOEOSF senta a obriga de que a 

administración incumpridora formule un plan económico financeiro que permita no ano en 

curso e no seguinte o cumprimento dos obxectivos ou da regra de gasto, co contido e alcance 

previstos neste artigo. O plan económico financeiro elaborado deberá ser presentado ante o  

Pleno da Corporación no prazo máximo dun mes dende que se constate o incumprimento, 

aprobado no prazo máximo de dous meses dende a súa presentación, e a súa posta en marcha 

non poderá exceder de tres meses dende a constatación do incumprimento.

O Regulamento de desenvolvemento da Lei de Estabilidade Orzamentaria na súa aplicación 

ás Entidades Locais estableceu (artigo 16.2) que “...a Intervención local elevará ao Pleno un 

informe sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade da propia entidade local e dos 

seus organismos e entidades dependentes.

O informe emitirase con carácter independente e incorporarase aos previstos nos artigos 

168.4, 177.2 e 191.3 do texto refundido da Lei reguladora das facendas Locais, referidos, 

respectivamente, á aprobación do orzamento xeral, ás súas modificacións e á súa 

liquidación.

O Interventor local detallará no seu informe os cálculos efectuados e os axustes practicados 

sobre a base dos datos dos capítulos 1 a 9 dos estados de gastos e ingresos orzamentarios, en 

termos de Contabilidade Nacional, segundo o Sistema Europeo de Contas Nacionais e 

Rexionais.

Así mesmo, a Intervención da entidade local elevará ao Pleno informe sobre os estados 

financeiros, unha vez aprobados polo órgano competente, de cada unha das entidades 

dependentes do artigo 4.2 do presente regulamento.

Cando o resultado da avaliación sexa de incumprimento, a entidade local remitirá o informe 

correspondente á Dirección Xeral de Coordinación Financeira con Entidades Locais ou ao 

órgano competente da comunidade autónoma que exerza a tutela financeira, no prazo 

máximo de 15 días hábiles, contados desde o coñecemento do Pleno”.
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Para dar cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei Orgánica 2/2012,  de 27 de abril de 

Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, mediante acordo do Consello de 

Ministros de 11 de febreiro de 2020, determináronse os obxectivos de estabilidade 

orzamentaria e de débeda pública para o conxunto das Administracións Públicas e de cada un 

dos seus subsectores para o período 2021-2023. O obxectivo para as Entidades Locais 

consiste en obter cada ano do citado período o equilibrio financeiro ou, por dicilo doutro 

xeito, que o resultado do indicador capacidade (+) ou necesidade (-) de financiamento para as 

Entidades Locais sexa 0,0 en cada anualidade do período considerado.

2021 2022 2023

0,00 0,00 0,00

Canto se expuxo permite formular unha primeira consideración, que se refire á necesidade de 

avaliar o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria con motivo da aprobación 

do Orzamento, das modificacións de créditos que consistan en créditos extraordinarios e 

suplementos de crédito e da liquidación do orzamento das Entidades Locais. Unha segunda 

consideración, vinculada á expresada, implica interpretar que corresponde aos Servizos da 

Intervención Local informar o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria ao 

tramitarse o Orzamento, as modificacións daquel relativas a créditos extraordinarios e 

suplementos de crédito e a súa liquidación.

A tal fin elaborouse, pola Intervención Xeral da Administración do Estado o “Manual de 

cálculo do déficit en Contabilidade Nacional adaptado ás Corporacións Locais” (1ª Edición). 

Á vista do contido do dito Manual é necesario efectuar as consideracións previas seguintes:

1ª) Da información documental dispoñible na Intervención Provincial dedúcese que forma 

parte da “Unidade Institucional” Deputación Provincial de Ourense como entidade 

dependente, o Organismo Autónomo Local de natureza administrativa: INORDE (Instituto 

Ourensán de Desenvolvemento Económico). En aplicación do artigo 4.1 do Real Decreto 

1463/2007, os organismos autónomos e entes públicos dependentes que presten servizos ou 

produzan bens non financiados maioritariamente con ingresos comerciais, aprobarán, 

executarán e liquidarán os seus respectivos orzamentos consolidados axustándose ao principio 

de estabilidade orzamentaria.
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2ª) Faise necesario, por tanto, avaliar o cumprimento do obxectivo de estabilidade 

orzamentaria para cada unha das Entidades citadas e polo conxunto adecuadamente 

consolidado.

 3.-  Avaliación do obxectivo de estabilidade orzamentaria para a Deputación Provincial 

de Ourense e o INORDE con motivo da aprobación do orzamento do exercicio 2022.

O obxectivo de estabilidade orzamentaria vén expresado en termos de contabilidade nacional; 

é dicir, aplícanse os criterios metodolóxicos do Sistema Europeo de Contas (SEC 2010). Para 

determinar o cumprimento deste obxectivo no Orzamento Xeral da Deputación de Ourense de 

2022, faise necesario establecer a equivalencia entre o saldo orzamentario por “operacións 

non financeiras” e o saldo de contabilidade nacional (capítulos I a VII).

Para a realización destes axustes, seguiranse os criterios especificados pola IGAE no "Manual 

de cálculo do déficit na contabilidade nacional adaptado ás corporacións locais". 

Os axustes que se van realizar, como consecuencia das diferenzas de criterio entre a 

contabilidade orzamentaria e a contabilidade nacional, refírense aos seguintes supostos:

A) INGRESOS: 

Axustes a realizar: 

- Capítulos 1, 2 e 3 do Estado de Ingresos

(No citado manual establécese que “a capacidade/necesidade de financiación das 

administracións públicas non pode verse afectada polos importes de impostos e cotizacións 

sociais cuxa recadación sexa incerta”, polo tanto interpretase que, como para elaborar o 

orzamento se utilizan como referencia os dereitos recoñecidos e non os recadados en 

exercicios anteriores, procede facer o axuste que se describe despois sobre os ingresos dos 

capítulos 1 a 3.)
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DEPUTACIÓN DE OURENSE

Recadación 2020

Capítulos a)DR  2020 b) Exercicio 

corrente

c) 

Exercicios 

pechados

d) Total 

recadación

e) % 

recadación

1 4.360.683,16 3.874.295,02 1.612.645,60 5.486.940,62 125,83 %

2 4.285.260,81 4.285.260,81 0,00 4.285.260,81 100,00 %

3 8.028.152,74 6.306.916,04 1.065.109,17 7.372.025,21 91,83 %

Que aplicado ás previsións do orzamento de 2022 arroxa os seguintes importes de axuste que 

reducen/aumentan as previsións dos capítulos 1 a 3:

Capítulos
a) Previsións 

exercicio 2020

% Axuste Importe 

axuste

1 4.550.000,00 25,83% 1.175.153,35€

2 4.290.000,00 0,00% 0,00 €

3 4.908.553,78 -8,17 % -401.167,91 €

INORDE

Recadación 2020Capítulo a)DR  2020

b)Exercicio 

corrente

c) Exercicios 

pechados

d) Total 

recadación

e)% 

Recadación

3 6.576,10 6.083,23 72,60 6.155,83 93,61 %
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Que aplicado ás previsións do orzamento de 2022 arroxa os seguintes importes de axuste que 

reducen a previsión do capítulo 3:

- Capítulo 5 do Estado de Ingresos.

En contabilidade nacional rexe o principio de devindicación, polo tanto, a fin de exercicio 

deberán incorporarse os intereses explícitos devindicados no exercicio, tanto os vencidos 

como os non vencidos. Efectuarase un axuste pola diferenza entre os dereitos recoñecidos no 

orzamento e os intereses devindicados, de xeito que este axuste será positivo se o importe dos 

dereitos recoñecidos é inferior ao importe devindicados, e un axuste negativo en caso 

contrario. No caso particular da Deputación Provincial de Ourense, e de acordo co principio 

de importancia relativa, os xuros devindicados a favor da Deputación  por depósitos en contas 

bancarias con un importe significativo son os devindicados nas entidades financeiras. Os 

vencementos dos mesmos son trimestrais aboándose e imputándose ó orzamento de ingresos o 

derradeiro día do trimestre natural, polo que non é preciso realizar axuste ningún ao coincidir 

os importes devindicados en cada exercicio cos importes imputados orzamentariamente.

B) GASTOS

- Axuste por grado de execución do gasto.  

A "Guía para a Determinación da Regra de Gasto (3ª edición – novembro 2014) " 

establece que "o  porcentaxe estimado do grao de execución do orzamento do ano n terá, 

como límite, superior ou inferior, a media aritmética dos porcentaxes do grao de execución 

dos créditos por operacións non financeiras do Orzamento de Gastos dos tres exercicios 

anteriores, unha vez eliminados valores atípicos".

Capítulo Previsión exercicio 2022 % Axuste Importe axuste

3 2.020,00 - 6,39 % -129,10 €
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DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Exercicio 2018 Créditos 

iniciais 

Obrigas 

recoñecidas

% execución

Total 79.222.170,18 73.967.320,83 -6,63%

Exercicio 2019 Créditos 

iniciais 

Obrigas 

recoñecidas

% execución

Total 81.219.171,80 76.414.056,63 -5,92 %

Exercicio 2020 Créditos 

iniciais 

Obrigas 

recoñecidas

% execución

Total 84.680.660,47  93.316.434,83 10,20  %

Da media dos tres últimos exercicios, considerando a execución dos créditos iniciais, 

descontando os gastos financeiros non agregables,  resulta unha porcentaxe de execución de 

gastos non financeiros do –0,78%,  que aplicado ás previsións do Orzamento de 2022, arroxa 

o importe de -661.480,26 €, a minorar nos empregos non financeiros.

INORDE

Exercicio 2018 Créditos iniciais Obrigas 

recoñecidas

% execución

Total 1.936.714,00 2.058.113,79 6,27%

Exercicio 2019 Créditos iniciais Obrigas 

recoñecidas

% execución

Total 2.048.000,00 2.067.654,70 0,96%

Exercicio 2020 Créditos iniciais Obrigas 

recoñecidas

% execución

Total 2.105.000,00 1.818.216,95 -13,62%
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Da media dos tres últimos exercicios, considerando a execución dos créditos iniciais, 

descontando os gastos financeiros non agregables,  resulta unha porcentaxe de execución de 

gastos non financeiros do -2,13 %, que aplicado ás previsións do orzamento de 2022, arroxa o 

importe de  -41.072,06 €, a minorar nos empregos non financeiros.

- Axustes por gastos realizados no exercicio pendentes de aplicar ao orzamento. 

Estes son os gastos recollidos na conta 413 no seu haber polo importe dos pendentes de 

aplicar a 31 de decembro e, no seu debe, polos aplicados ó longo do exercicio, procedentes do 

exercicio anterior. Os primeiros aumentan o déficit en termos de contabilidade nacional, os 

segundos minórano, pois xa o incrementaron o ano anterior e neste volven a incrementalo 

mediante a súa aplicación ao orzamento, polo que debe compensarse esta dobre imputación 

aumentando o superávit. 

En base ao anterior, e tendo en conta os saldos das divisionarias da conta 413, non procede 

realizar o dito axuste.

CÁLCULO DA CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO

Segundo se aprecia no cadro seguinte, a diferenza entre os importes orzamentados nos 

capítulos 1 a 7 dos estados de ingresos e os capítulos 1 a 7 do estado de gastos, previa 

aplicación dos axustes descritos, arroxa capacidade de financiamento no Orzamento da 

Deputación Provincial e no Orzamento do INORDE.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

CONCEPTOS IMPORTES

a) Previsión ingresos capítulos. I a VII Orzamento 2022 85.400.000,00

b) Créditos previstos capítulos I a VII Orzamento 2022 84.697.799,60
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c) TOTAL (a – b) 702.200,40

AXUSTES

1) Axustes recadación capítulo 1 1.175.153,35

2) Axustes recadación capítulo 2

3) Axustes recadación capítulo 3 -401.167,91

4) Axuste por liquidación PIE-2008

5) Axuste por liquidación PIE-2009

6) Axuste por liquidación PIE-2011

7) Axuste por devengo de intereses

8) Axuste por Grao de execución do Orzamento 661.480,26

9) Axuste por arrendamento financeiro

10) Axuste por gastos pendentes de aplicar ao orzamento

11) Axuste por devolucións de ingresos pendentes de imputar ao 

orzamento

d) Total axustes orzamento 2022   1.435.465,70

e) Axuste por operacións internas*

f) TOTAL CAPACIDADE/NECESIDADE DE 

FINANCIAMENTO(c + d + e)

2.137.666,10

  

 INORDE
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CONCEPTOS IMPORTES

a) Previsión ingresos capítulos. I a VII Orzamento 2022 1.926.500,00

b) Créditos previstos capítulos I a VII Orzamento 2022 1.926.500,00

c) TOTAL (a – b) 0,00

AXUSTES

1) Axustes recadación capítulo 1 0,00

2) Axustes recadación capítulo 2 0,00

3) Axustes recadación capítulo 3 --129,10

4) Axuste por liquidación PIE-2008 0,00

5) Axuste por liquidación PIE-2009 0,00

6) Axuste por liquidación PIE-2011 0,00

7) Axuste por devengo de intereses 0,00

8) Axuste por Grao de execución do Orzamento 41.072,06

9) Axuste por arrendamento financeiro 0,00

10) Axuste por gastos pendentes de aplicar ao orzamento 0,00

11) Axuste por devolucións de ingresos pendentes de imputar ao 

orzamento

0,00

d) Total axustes Orzamento 2022 40.942,96

e) Axuste por operacións internas*
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f) TOTAL CAPACIDADE/NECESIDADE DE 

FINANCIAMENTO(c + d + e)

40.942,96

,

A evaluación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria do Orzamento 

Xeral da Entidade Local (CONSOLIDADO), presenta o seguinte resultado:

Operacións non 
financeiras. Capítulos.

Deputación € INORDE € Operacións 

internas €

Consolidado 

€

Ingresos correntes

1. Impostos directos  4.550.000,00 --- --- 4.550.000,00

2. Impostos indirectos 4.290.000,00 --- --- 4.290.000,00

3.Taxas,prezos pub. e 
outros   

4.908.553,78 2.020,00 --- 4.910.573,78

4.Transferencias correntes 71.063.504,64 1.888.842,50 -

1.780.000,00
71.172.347,14

5.Ingresos patrimoniais      99.012,00 10.010,00 --- 109.022,00

Total recursos correntes 
(1)

84.911.070,42 1.900.872,50 -
1.780.000,00

85.031.942,92

Gastos correntes

1.Gastos de persoal  33.602.495,04 1.116.852,56 --- 34.719.348,50

2.Gastos corr. bens e 
servizos

20.813.180,01 516.148,91 --- 21.329.328,92

3.Gastos financeiros. 299.996,73 --- --- 299.996,73

4.Transferencias correntes 13.267.196,69 184.180,00 -

1.780.000,00

11.671.376,69

5. Fondo de continxencia 300.000,00 11.168,53 --- 311.168,53

 Total destinos correntes 
(2)

68.282.869,37 1.828.350,00 -

1.780.000,00

68.331.219,37

AFORRO BRUTO (1-2) 16.628.201,05 72.522,50 -- 16.700.723,55

Ingresos de capital

6.Alleam. investimentos 21.000,00 --- --- 21.000,00
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reais         
7.Transferencias de capital 467.929,58 25.627,50 --- 493.557,08

Total recursos de capital 
(3)

488.929,58 25.627,50 --- 514.557,08

Gastos de capital

6. Investimentos reais         10.628.562,64 98.150,00 --- 10.726.712,64

7. Transferencias de capital 5.786.367,59 --- --- 5.786.367,59

Total destinos de capital 
(4)

16.414.930,23 98.150,00 --- 16.513.080,23

CAPACIDADE (+) OU 
NECESIDADE (-) DE 
FINANCIAMENTO 
(1+3-2-4)

702.200,40 0,00
---

702.200,40

AXUSTES (SEC 2010)
Gastos
Ingresos

1.435.465,70
-661.480,26

773.985,44

40.942,96
-41.072,06

-129,10

--- 1.476.408,66
-702.552,32

773.856,34

CAPACIDADE (+) OU 
NECESIDADE (-) DE 
FINANCIAMENTO 
DESPOIS DE AXUSTES

2.137.666,10 40.942,96 --- 2.178.609,06

Da comparación das previsións dos capítulos 1 a 7 do estado de ingresos e dos capítulos 1 a 7 

do estado de gastos do conxunto da entidade local en termos consolidados, despois dos 

axustes vistos anteriormente, resulta un superávit orzamentario de 2.178.609,06 euros en 

termos de capacidade de financiamento. 

O financiamento dispoñible permite, en consecuencia, un marxe de 2.178.609,06 euros, do 

que se deduce o cumprimento por parte desta deputación en termos consolidados do 

obxectivo de estabilidade orzamentaria concretado a través do déficit "cero" para os 

Orzamentos das Corporacións Locais durante o período 2021-2023. 

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO LÍMITE DE DÉBEDA
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O artigo 13 da LOEPSF establece a obriga de non rebasar o límite de débeda pública que foi 

fixado no  2%, 2% e 1,9% do PIB para os exercicios 2020, 2021 e 2022 respectivamente, para 

as Entidades Locais.

Para a Administración Local non se determinou o PIB para o cálculo en termos de  ingresos 

non financeiros, por tanto resultan de aplicación os límites que establecía o artigo 53 do 

TRLHL e que é obxecto de estudio no Informe de Intervención en canto ao exame do Nivel 

de Endebedamento da Deputación Provincial.

A previsión a 31/12/2022 é practicamente cero. 

Polo que se informa que o nivel de débeda así calculado estaría por debaixo do 110% dos 

ingresos correntes, límite previsto segundo o artigo 53 do TRLHL, e por debaixo do límite 

que estableceu o Real Decreto Lei 8/2010, modificado polo Real Decreto Lei 20/2011 e que 

foi dotada de vixencia indefinida pola DF 31ª de la Lei 17/2012, do 27 de decembro, da Lei 

de Orzamentos Xerais do Estado de 2013, do 75% dos ingresos correntes.

CONCLUSIÓNS

A.- O proxecto de orzamento do exercicio 2022 da Deputación Provincial de Ourense en 

termos consolidados axústase ao principio de estabilidade orzamentaria, producíndose unha 

situación de equilibrio ou de superávit en termos de capacidade de financiación de 

acordo coa definición contida no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais. 

Deste informe darase conta ao Pleno da Corporación e traslado ao órgano da Administración 

autonómica que exerce a tutela financeira segundo o previsto no art. 22.2 RD 1463/2007 polo 

que aproba o regulamento de desenrolo da Lei 18/2001, do 12 de decembro, de Estabilidade 

Orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais.

B. - Resultado da avaliación: CUMPRE O OBXECTIVO DE LIMITE DA DÉBEDA.
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Este é o informe que en cumprimento do imperativo legal se emite, sen prexuízo de calquera 

outro mellor fundado en dereito.

En Ourense, na data da sinatura electrónica
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