
 

NUM. 03/2017

ACTA DA SESION ORDINARIA DE PLENO DE DATA 30 DE MARZO DE 
2017  

En Soutomaior, a 30 de marzo de 2017, sendo as trece horas e previa 
convocatoria ó efecto, reuníronse no Salón de Sesións da Casa Consistorial 
baixo a Presidencia de D. Agustín Reguera Ocampo, os/as Concelleiros/as D. 
Ramón Angel Fernández Garrido, D.ª M.ª Dolores Cernadas García, D.ª Cristina 
González Piedras, D. Jesús Antonio Vidal Lage, D.ª Noelia Ocampo González, 
D.ª Fátima Vidal Gómez, D. Alejandro Pazos Míguez, D.ª M.ª Rosario Bouzón 
Martínez,  D.ª Olalla Obelleiro Hermida e D.ª Verónica Montero Pérez e coa 
asistencia  da  Secretaria-Interventora,  Dª  margarita  Mariño  Perez  e  da 
Secretaria-Interventora Adxunta, D.ª Elena Reboredo Fernández, para celebrar 
sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal en primeira convocatoria.

Ausentes: D. Manuel Antonio Lourenzo Sobral e Dª María Menduiña Durán

Aberta a sesión pública polo Sr. Alcalde, adoptáronse os seguintes acordos:

A Sra. Obelleiro Hermida di que ante a insostíbel situación creada trala 
imposición do PP con respecto ao horario dos Plenos queren manifestar o 
seguinte: 1º.- A súa máis  rotunda condena á actitude do PP de Soutomaior e 
en especial á actitude do Alcalde, Agustín Reguera Ocampo, pola negativa 
sistemática,  non  xa  a  tratar  de  buscar  un  acordo  que  solucione  esta 
esperpéntica situación, senón mesmo á sentarse a falar cos representantes 
lexítimos da maioría do pobo de Soutomaior. 2º.- Esta imposición do Partido 
Popular  motivou  que  hoxe  2  dos  seus  compañeiros  non  puidesen  estar 
presentes neste Pleno, e está a ocasionar graves problemas nos traballos e 
nas  vidas  persoais  das  concelleiras  e  concelleiros  da  oposición.  3º.-  Que 
empregar  unha  posición  de  poder  para  ocasionar  problemas  persoais  a 
aqueles  que  non  concordan  coas  nosas  ideas  na  procura  de  ventaxismo 
político é unha actitude caciquil e antidemocrática, que os veciños e veciñas 
de Soutomaior deben coñecer. 4º.- Que a veciñanza de Soutomaior esixe de 
todos eles que se senten, dialoguen e cheguen a acordos para mellorar as 
condicións  de  vida  da  nosa  veciñanza.  A  actitude  amosada  por  Agustín 
Reguera  ademáis  de  ser  intolerable,  califícao  política  e  moralmente.  5º.- 
Dende o BNG, a pesar destas actitudes antidemocráticas seguiran traballando 
por un Soutomaior máis xusto, transparente e democrático. E, lonxe de nos 
amedrentar, estas actitudes o único que fan, e reafirmarnos no noso traballo e 
no noso compromiso por un novo Soutomaior que supere o caciquismo e estas 
actitudes antidemocráticas.

O Sr. Alcalde di que están cumprindo un mandato do Pleno que di que os 
Plenos ordinarios serán os últimos xoves de cada 2 meses ás 13:00 horas. En 
Pontevedra tamén se celebra a esta hora e seguro que non o chaman cacique. 
Non están facendo nada que non se rixa por regras democráticas. O Pleno, 
non o Alcalde,  foi  quen decidiu que fora así.  Falouse cos portavoces para 
intentar cambiar a data deste pleno, pero a concelleira do grupo mixto non 
podía.

A Sra. Obelleiro Hermida di que o único que queren é sentarse para falar do 
horario.

 



 

O Sr. Alcalde di que o Pleno decidiu este horario.

1º.-APROBACIÓN ACTA ANTERIOR, NUM. 02/17
Polo  Sr.  Alcalde,  e  de  conformidade  co  sinalado  no  art.  91  do  ROF, 

pregúntase ós/ás asistentes se teñen algunha matización ou aclaración que 
facer á acta da sesión anterior, núm. 02/17, de data 3 de febreiro de 2017.

A Sra. Obelleiro Hermida di que vanse abster porque creen que a Acta 
non reflexa totalmente como foi o debate, polo intenso que foi.

A  devandita  acta  é  aprobada  con  oito  votos  a  favor  (dos  sete 
membros do grupo municipal do PP e da membro de GM) e tres abstencións 
(dos membros do grupo municipal do BNG)

2º.- MOCIÓN  BNG  PARA  DEMANDAR  UN  SISTEMA  DE  CONCERTO 
PARA FINANCIAR OS SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS EN GALIZA
Dáse lectura ao Ditame da Comisión Informativa de réxime interior e de 
persoal, que di:

Dáse lectura a Moción presentada polo BNG, que di:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
O actual sistema estatal de financiamento autonómico, vixente desde 

2009, amosou a súa ineficacia para atender os servizos públicos básicos 
durante a crise. 

A  Conferencia  de  Presidentes  que  tivo  lugar  en  xaneiro  de  2017 
unicamente  acordou iniciar os traballos para a súa revisión, xa  que  desde 
2014  estaba  prorrogado  por  decisión  unilateral  do  Goberno  central.  As 
conclusións  deste  conclave  deixan  entrever  que  o  Goberno  central  e  os 
gobernos  das  comunidades  autónomas  presentes  non  teñen  interese  en 
facer  unha  revisión  a  fondo do sistema de  financiamento,  mantendo  en 
mans  da  administración  central  do  Estado a  maior  parte  da  capacidade 
fiscal e recadatoria. 

Desde o BNG cremos necesario mudar o actual modelo,  onde Galiza 
recibe o que se acorda desde Madrid, sen capacidade para exercermos unha 
política  fiscal  propia.  Galiza  ten  competencias  en  políticas  sociais 
fundamentais, xestionando os servizos básicos máis relevantes: sanidade, 
educación,  servizos  sociais.  ou  dependencia.  Asume,  por  tanto,  a 
responsabilidade sobre unha  parte  importante das denominadas "políticas 
de  benestar",  que requiren de elevados recursos económicos para o seu 
funcionamento. A pesar diso, este sistema de financiamento, baseado en 
transferencias e cesión de impostos,  apenas lle  permite  a  Galiza  decidir 
realmente sobre a política fiscal, sobre a xestión e recadación dos impostos 
que  se  pagan  aquí,  que  son  o  soporte  que  realmente  financia  as 
competencias e servizos básicos atribuídos a Galiza. 

O proceso  consecuente  coa  descentralización  competencial  habería 
de configurarse arredor do principio polo cal a quen lle corresponde manter 
os  servizos  esenciais  para  a  maioría  social,  tamén  ha  de  ostentar  a 
responsabilidade da política fiscal. Nestes momentos, a Xunta de Galiza, en 
virtude  da  descentralización  competencial,  é  titular  dos  servizos  básicos 
anteditos,  co  que  destina  a  maior  parte  do  seu orzamento  de  gastos  a 
políticas sociais. O propio Goberno galego actual cifra en 7 de cada 10 euros 

 



 

a  porcentaxe  de  fondos  do  orzamento  da  Xunta  destinados  a  políticas 
sociais e, non obstante, a pesar  de  exercer as competencias nos servizos 
públicos  básicos  e  do  gasto  social,  non  ten  capacidade  para 
responsabilizarse do ingreso para financialo. Así, no que atinxe aos ingresos, 
case  2 de cada 3 euros do orzamento da Xunta de Galiza dependen do 
sistema de financiamento común, cuxas decisións fundamentais determina 
o Estado. Dunha banda, pola capacidade á hora de fixar os mecanismos do 
reparto,  pois o Estado ten os mesmos votos  que  o conxunto de todas as 
comunidades autónomas no Consello de Política Fiscal e Financeira. Doutra 
banda, por que estes recursos teñen orixe na política fiscal, cuxo deseño e 
aplicación a través da regulación e recadación dos principais tributos tamén 
exerce o Goberno central. 

Se Galiza optase por un sistema de concerto económico co Estado 
español, sería a Xunta de Galiza, como administración responsábel de cada 
un dos servizos públicos básicos, quen decidise o diñeiro destinado a estes e 
responsábel  de  decidir  sobre  os  impostos.  Iso  suporía  que  as  persoas 
obrigadas  pola  imposición  fiscal  poden  identificar  con  maior  clareza  o 
custo-beneficio do gasto público. Certamente, cun sistema de concerto para 
Galiza avanzamos á hora de decidir por nós  mesmos/as,  mais tamén nos 
convén do punto de vista económico, tamén gañamos diñeiro para atender 
as competencias do noso país. 

O BNG aposta por un sistema máis racional e transparente do punto 
de vista económico que o actual, centralizado e controlado desde o Estado 
que logo reviste coa denominada "solidariedade interterritorial", que nunca 
tivo unha demostración empírica da súa aplicación. 

Fronte  ao  actual  sistema  de  financiamento  autonómico  só  dous 
territorios tiveron un sistema de concerto co Estado, e nunca entraron nas 
leas  sobre  a  suficiencia  do  modelo,  as  eivas  para  financiar  os  servizos 
básicos, ou outras similares. Ao contrario, os modelos de concerto vasco e 
navarro atinxiron sempre alto nivel de consenso entre as administracións 
implicadas,  e  conseguiron  ademais  que  as  facendas  destes  territorios 
gozasen  dunha  maior  suficiencia  financeira,  e  mesmo  acreditaron  unha 
maior eficacia á hora da aplicación da política fiscal. Ademais, agora xa se 
están a expresar voces autorizadas a prol do concerto económico entre o 
Estado e Catalunya, como foi o caso do propio presidente da Xunta, Núñez 
Feijoo,  quen,  en  novembro  pasado,  se  amosou  disposto  a  discutir  que 
Catalunya teña un concerto similar ao vasco ou navarro. Iso implicaría que 
as  nacións  ('nacionalidades  históricas'  na  terminoloxía  constitucional), 
gocen dun sistema de relacións económicas e fiscais bilaterais co Estado, co 
que Galiza non pode ficar á marxe, do contrario estaría a admitirse unha 
intolerábel rebaixa do seu status institucional e político. 

Por iso queremos un financiamento propio para o noso país, con plena 
capacidade e para deseñar a política fiscal. Sen política fiscal propia, sen un 
modelo  onde  a  xestión  do  gasto  vaia  ligada  á  do ingreso,  sen  Facenda 
Galega que regule e recade os nosos recursos económicos, non hai garantía 
de financiamento dos nosos servizos públicos básicos nin do deseño dunha 
política  económica  propia  de  políticas  acaídas  de  estímulo  aos  nosos 
sectores produtivos. Non pode haber redistribución social se non podemos 
incidir  directamente  cunha  política  fiscal  deseñada  e  xestionada  desde 
Galiza. 

As galegas e os galegos estamos a contribuír  con máis diñeiro en 
impostos ao Estado español do que o Goberno central logo transfire para o 

 



 

noso  financiamento.  Se  nos  remitirmos  ás  liquidacións  tributarias,  a 
recadación dos impostos en Galiza asignados ao sistema de financiamento 
(datos  de  2014,  últimos  dispoñíbeis)  foi  de  9.188  millóns  de  euros,  e 
engadindo  a  parte  que  nos  correspondería  de  impostos  totalmente 
centralizados  (entre  eles  o  Imposto  de  Sociedades)  en  función  do  peso 
económico  de  Galiza  no  conxunto  do  Estado  (1.942  millóns  máis)  a 
recadación final  ascende a  11.131 millóns  de euros.  Pola  súa  banda,  as 
remesas do sistema de financiamento a Galiza foron no ano 2014 7.034 
millóns de euros. 

O sistema de concerto permite mellorar o financiamento dos servizos 
básicos,  ampliar  as  competencias  asumidas  para  incorporar  á 
administración galega (salvamento marítimo; policía galega, etc); e, sobre 
todo, asumir a administración do financiamento dos concellos de Galiza e 
unha distribución acorde á realidade local galega e superar o actual reparto 
discriminatorio  do  Estado  que  para  concellos  de  menos  de  75.000 
habitantes non ten en conta os maiores custos que supoñen a dispersión 
xeográfica e o avellentamento, ou premiando a concentración poboacional 
de  Madrid,  Barcelona  ou  Valencia,  en  detrimento  de  Vigo,  A  Coruña  ou 
Ourense. 

Tamén se evitaría que se dese preferencia desde o Goberno central a 
destinar  os  nosos  impostos  para  rescatar  a  banca  privada,  manter  o 
avultado  financiamento  de  defensa  e  armamento  militar  ou  soster  un 
aparello burocrático centralizado sen vinculación coa prestación de servizos. 

Fronte á idea dunha Galiza deficitaria,  o  noso país ten capacidade 
propia, xera os recursos suficientes para financiar os seus servizos públicos, 
apoiar  aos  sectores  produtivos,  e  mesmo  mellorar  o  financiamento  dos 
concellos galegos en base a un reparto con criterios propios.

Por  todo  isto,  o  grupo  municipal  do  BNG  solicita  do  Pleno  da 
Corporación Municipal a adopción do seguinte ACORDO

1. Instar ao Goberno galego a: 
a) Defender un novo acordo de financiamento para Galiza, baseado 

no  concerto  económico,  na  atribución  a  Galiza  da  plena  capacidade 
normativa e responsabilidade fiscal sobre todos os impostos soportados en 
Galiza, para asegurar a consecución efectiva do principio de progresividade 
fiscal no sistema impositivo. 

b)  Demandar,  con  base  no  modelo  de  concerto  económico,  a 
territorialización  completa  dos  tributos  do  sistema  fiscal  soportados  en 
Galiza, con capacidade normativa plena para os adaptar ás necesidades de 
Galiza  e  para  dotar  o  goberno  galego  dun  elemento  esencial  de 
autogoberno: a política fiscal. 

c)  Impulsar  a  creación  dunha  Axencia  Tributaria  Galega,  que  terá 
capacidade para a organización e o exercicio de todas as funcións propias 
da  xestión  tributaria  (exacción,  xestión,  recadación,  revisión,  sanción  e 
inspección),  como única administración responsábel,  de todos os tributos 
soportados en Galiza. Esta Axencia será a encargada de levar a termo: 

- A transferencia dos recursos necesarios desde Galiza ao Estado en 
concepto do custo das competencias e dos servizos comúns prestados que 
afecten a  Galiza,  que será  fixada con  carácter  plurianual  e  revisábel  en 
función de criterios e parámetros obxectivos . 

- A transferencia aos concellos galegos, con base nun modelo propio 

 



 

de  financiamento  local,  dos  recursos  necesarios  para  atenderen  as  súas 
competencias  e  servizos  locais  con  criterios  propios  que  permitan  unha 
adaptación ás características do territorio e da organización local galega 

d)  Promover  a  creación  dun  mecanismo  de  redistribución 
interterritorial vinculado á renda relativa, que sirva de elemento verdadeiro 
para  a  redución  das  actuais  diferenzas  nos  niveis  de  servizos  e 
infraestruturas e que contribúa a unha verdadeira converxencia nos niveis 
de renda entre os diversos territorios do Estado. 

Trasladar este acordo ao presidente do Goberno galego, ao presidente 
do Parlamento de Galiza e ás persoas portavoces do grupos parlamentares. 

A  Comisión  propón  ó  Pleno  do  Concello  a  adopción  do  seguinte 
acordo:

Desestimar a Moción presentada.

DEBATE
A  Sra.    Obelleiro  Hermida di  que  o actual  sistema  estatal  de 

financiamento autonómico,  vixente desde 2009, amosou a súa ineficacia 
para atender os servizos públicos básicos durante a crise. Por iso, dende o 
BNG creen necesario mudar o actual modelo, onde Galiza recibe o que se 
acorda desde Madrid, sen capacidade para exercermos unha política fiscal 
propia. Galiza ten competencias en políticas sociais, xestionando servizos 
básicos como son a: sanidade, educación, servizos sociais, ou dependencia, 
que son parte das “políticas de benestar”, que requiren  elevados recursos 
económicos  para  o  seu  funcionamento.  A  pesar  disto,  o  sistema  de 
financiamento, baseado en transferencias e cesión de impostos, apenas lle 
permite a Galiza decidir realmente sobre a política fiscal, sobre a xestión e 
recadación dos impostos que se pagan aquí, que son o soporte que financia 
as competencias e servizos básicos atribuídos a Galiza. O propio Goberno 
galego cifra en 7 de cada 10 euros a porcentaxe de fondos do orzamento da 
Xunta destinados a políticas sociais e, a pesar de exercer as competencias 
nos servizos públicos básicos e do gasto social, non ten capacidade para 
responsabilizarse do ingreso para financialo. Así, no que atinxe aos ingresos, 
case 2 de cada 3 euros do orzamento da Xunta de Galiza dependen do 
sistema de financiamento común, cuxas decisións fundamentais determina 
o Estado.  Se Galiza  tivera un sistema de concerto económico co Estado 
español, sería a Xunta de Galiza, como administración responsábel de cada 
un dos servizos públicos básicos, quen decidise o diñeiro destinado a estes e 
responsábel de decidir  sobre os impostos.  Cun sistema de concerto para 
Galiza  avanzamos  á  hora  de  decidir  por  nós  mesmas,  mais  tamén  nos 
convén do punto de vista económico, tamén gañamos diñeiro para atender 
as competencias do noso país.  Só dous territorios tiveron un sistema de 
concerto  co  Estado,  os  modelos  de  concerto  vasco  e  navarro  atinxiron 
sempre  alto  nivel  de  consenso  entre  as  administracións  implicadas,  e 
conseguiron  ademais  que  as  facendas  destes  territorios  gozasen  dunha 
maior  suficiencia  financeira,  e  mesmo acreditaron unha maior  eficacia  á 
hora  da  aplicación  da  política  fiscal.  No  mes  de  novembro,  o  propio 
presidente  da  Xunta,  Núñez  Feijoo,  amosouse  disposto  a  discutir  que 
Catalunya teña un concerto similar ao vasco ou navarro. Iso implicaría que 
as  nacións  ('nacionalidades  históricas'  na  terminoloxía  constitucional), 
gocen dun sistema de relacións económicas e fiscais bilaterais co Estado, co 
que Galiza non pode ficar á marxe.Por iso queren un financiamento propio 

 



 

para o noso país, con plena capacidade para deseñar a política fiscal. Sen 
política fiscal propia, sen un modelo onde a xestión do gasto vaia ligada á 
do ingreso,  sen  Facenda  Galega  que  regule  e  recade  os  nosos  recursos 
económicos, non hai garantía de financiamento dos nosos servizos públicos 
básicos nin do deseño dunha política económica propia de políticas acaidas 
de estímulo aos nosos sectores produtivos. As galegas e os galegos estamos 
a  contribuír  con  máis  diñeiro  en  impostos  ao  Estado  español  do  que  o 
Goberno central logo transfire para o noso financiamento. A recadación final 
ascende a 11.131 millóns de euros. Pola súa banda, as remesas do sistema 
de financiamento a Galiza foron no ano 2014 7.034 millóns de euros. Preto 
de  3500 millóns  que estamos perdendo.  O sistema de  concerto permite 
mellorar  o  financiamento  dos  servizos  básicos,  ampliar  as  competencias 
asumidas  para  incorporar  á  administración  galega  e,  asumir  a 
administración do financiamento dos concellos de Galiza acorde á realidade 
local galega tendo en conta os maiores custos que supoñen a dispersión 
xeográfica e o avellentamento. Tamén se evitaría que se dese preferencia 
desde o Goberno central a destinar os nosos impostos para rescatar a banca 
privada, manter o avultado financiamento de defensa e armamento militar.

A Sra. Montero Pérez di que vaise abster.
O  Sr.  Alcalde di  que  o  PP  defende  un  plantexamento  territorial 

diferente ao que defende o BNG. Galicia non recauda tanto como eles din, 
nin  como  outras  Comunidades  Autónomas.  A  renda  per  cápita  está  por 
debaixo  da española,  polo  que  sería  perxudicial  para  Galicia.  Ten outros 
datos que aportan cifras inferiores. Os expertos, como o Foro económico de 
Galicia, en Informe 19/17, na páxina 10 di: se o concerto se convertese no 
sistema que adoptasen todas as comunidades,  Galicia  perdería  ao redor 
dos 1.000 millóns de euros ó ano. Respecto á  Axencia Tributaria propia, 
Galicia  xa  conta  cunha  axencia  tributaria,  a  ATRIGA,  aprobada  por  un 
Decreto  de  2012,  polo  que  os  galegos  levan  catro  anos  liquidando  os 
impostos transferidos nunha axencia propia.  O sistema de financiamento 
non debe de tratar de cubrir demandas identitarias. Lles gusta máis falar de 
persoas que de territorios.

A  Sra.  Obelleiro  Hermida pregunta  por  qué supoñen que en Madrid 
saben xestionar mellor os recursos de Galicia, ou por qué se da por suposto 
que a capacidade fiscal e a recadatoria é máis eficiente é eficaz se a fan os 
de fora que se a facemos nos mesmos?. 

O Sr. Alcalde di que, segundo o seu criterio,  Galicia sae perxudicada 
con este concerto. El non fala de persoas individuais, ás que respeta moito. 
Está falando do Foro Económico de Galicia.

A Sra. Obelleiro Hermida resposta que ela tamén podería citar a Xosé 
Díaz  que  publicou  hai  pouco  un  libro:  “As  contas  que  nos  contan”  que 
cuestiona a idea de dependencia. Prosigue dicindo que en todos os estudos 
de  balanzas  fiscais  o  problema  é  que  hai  disparidade  de  criterios 
metodolóxicos  que  fai  que  calquera  estudo poida  dar  “cientificamente a 
razón” á persoa que o encarga.

VOTACIÓN
Con sete votos en contra da Moción (dos sete membros do grupo 

político do PP), tres votos a favor (dos tres membros presentes do grupo 
político do BNG) e unha abstención (da membro do GM), o Pleno do Concello 
adopta o seguinte acordo:

 



 

Desestimar a Moción presentada nos seus propios termos.

3º.- ADHESIÓN  Á  CENTRAL  DA  CONTRATACIÓN  DA  FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEMP)
Dáse lectura ao Ditame da Comisión Informativa de réxime interior e persoal, 
que di:

Examínase  a  proposta  da  Alcaldía  en  relación  á  posibilidade  de 
adoptar  acordo de  solicitude de adhesión á Central  de Contratación da 
FEMP, que é a seguinte:

PROPOSTA DE ACORDO:

ANTECEDENTES
1º)  A  Federación  Española  de  Municipios  e  Provincias  (FEMP),  por 

acordo da súa Xunta  de Goberno do 28 de xaneiro de 2014,  aprobou a 
creación  dunha  Central  de  Contratación  ao  amparo  do  previsto  na 
Disposición Adicional Quinta da Lei 711985, do 2 de abril, reguladora das 
Bases do Réxime Local, conforme á redacción dada á mesma polo artigo 
1.35  da  Lei  2712013,  do  27  de  decembro,  de  Racionalización  e 
Sustentabilidade  da  Administración  Local,  así  como  nos  artigos  203  e 
seguintes  do  Texto  Refundido  da  Lei  de  Contratos  do  Sector  Público, 
aprobado por Real Decreto Lexislativo 312011, do 14 de novembro.

2º) O Concello de Soutomaior está interesado na utilización da Central 
de Contratación creada pola FEMP.

En consecuencia, tendo en conta o disposto no artigo 205 do referido 
Texto  refundido  e  sendo de  interese  para  esta  Entidade  a  utilización da 
Central de Contratación da FEMP, o Pleno do Concello adopta o seguinte 
ACORDO:

PRIMEIRO.-  Adherirse  á  Central  de  Contratación  da  FEMP  a  fin  de 
poder contratar as obras, servizos e subministracións que oferte a citada 
Central,  de  conformidade  ás  condicións  e  prezos  que  se  fixen  nos 
correspondentes contratos ou acordos marco que se subscriban entre dicha 
central e as empresas adxudicatarias dos mesmos.

SEGUNDO.-  Remitir  o  presente  Acordo  á  Federación  Española  de 
Municipios e Provincias para os efectos oportunos.

TERCEIRO.- Facultar ao Alcalde, D. Agustín Reguera Ocampo, para que 
en nome e representación desta Corporación proceda á formalización de 
cantos documentos sexan precisos para a efectividade do presente acordo, 
e por  iso a adhesión aos distintos acordos marco de contratación que a 
central de contratación da FEMP saque a licitación e sexan de interese para 
este Concello de Soutomaior.

A  Comisión  propón  ó  Pleno  do  Concello  a  adopción  do  seguinte 
acordo:

Aprobar a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

 



 

DEBATE
O Sr. Alcalde di que é un modelo tipo que non lles compromete a 

nada pero da a posibilidade de adherirse a comprar a gran escala, en caso 
de que o Concello este interesado.

A Sra. Obelleiro Hermida di que non van votar a favor de algo do que 
non coñecen nin a contía non condicións. Prosigue decindo que o normal 
sería presentarlles un estudo para saber se compensa ou se é mellor sacar a 
concurso a comercialización.

O Sr. Alcalde di que unha adhesión xeral.

VOTACIÓN
Con sete votos a favor (dos sete membros do grupo político do PP) e 

catros abstencións (dos tres membros presentes do grupo político do BNG e 
da membro do GM), o Pleno do Concello adopta o seguinte acordo:

Aprobar a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

4º.- DACIÓN CONTA SEGUIMENTO ORZAMENTO 4º TRIMESTRE 2016 
(EXPTE 1300/2016)
Se da conta do informe da Secretaria-Interventora Adxunta, de data 25 de 
xaneiro de 2017, que di:

INFORME  SOBRE  O  CUMPRIMENTO  DO  OBXECTIVO  DE  ESTABILIDADE 
ORZAMENTARIA E LIMITE DE DÉBEDA NO PROXECTO DO ORZAMENTO XERAL 
DO  CONCELLO  DE  SOUTOMAIOR  CORRESPONDENTE  Ó  4º  TRIMESTRE 
EXERCICIO 2016 (expte 1300/2016)

Normativa reguladora do principio de estabilidade orzamentaria no sector 
público local, de cálculo da regra de gasto e das obrigas de subministración 
de información.

 



 

 Regulamento  2223/1996  do Consello  da  Unión  Europea,  de  25  de 
xuño de 1996, relativo ao Sistema Europero de Contas Nacionais e 
Rexionais (SEC 95)

 Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, (TRLRHL) que aproba 
o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais en relación 
ao principio de Estabilidade Orzamentaria

 Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e 
Sostibilidade Financeira (LOEPSF).

 Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o 
regulamento de desenvolvemento da estabilidade orzamentaria,  na 
súa aplicación ás Entidades Locais (Regulamento).

 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenrola o cap
´ñitulo primeiro do titulo sexto da Lei 39/88, en materia orzamentaria.

 Orde de 20 de setembro de 1989, pola que se establece a estrutura 
dos orzamentos das Entidades Locais.

 Orde  Ministerial  HAP/2015/2012,  do  1  de  outubro,  pola  que  se 
desenvolven as obrigas de subministración de información previstas 
na LOEPSF (OM)

 Manual de cálculo do Déficit en Contabilidade Nacional adaptado ás  
Corporacións Locais

 3ª edición da Guía para a determinación da  regra de gasto para  
corporacións locais. 

1. CUMPRIMENTO DO OBXECTIVO DE ESTABILIDADE
O  artigo  11.4  LOEPSF  establece  que  as  Corporacións  Locais  deberán 
manter unha  posición de equilibrio ou superávit orzamentario.  A 
estabilidade orzamentaria implica que os recursos correntes e de capital 
non  financeiros  deben  ser  suficientes  para  facer  fronte  aos  gastos 
correntes e de capital non financeiros. A capacidade investidora municipal 
virá determinada polos recursos de capital non financeiros, e os recursos 
correntes non empregados nos gastos correntes (aforro bruto).

O  cálculo  da  capacidade/necesidade  de  financiamento  nos  entes 
sometidos  a  presuposto  obtense,  por  diferenza  entre  os  importes 
presupostados nos capítulos 1 a 7 dos estados de ingresos e os capítulos 1 a 
7 do estado de gastos, logo de aplicación de axustes relativos a valoración, 
imputación  temporal,  exclusión  ou  inclusión  dos  ingresos  e  gastos  non 
financeiros.
2.1.  ENTIDADES  QUE  COMPOÑEN  O  ORZAMENTO  XERAL  E 
DELIMITACIÓN SECTORIAL  DE ACORDO CO SISTEMA EUROPEO DE 
CONTAS NACIONAIS E REXIONAIS.1

1 A análise dos estados provisionais dos entes que non teñan o carácter de  
"administración  pública"  en  termos  de  contabilidade  nacional  deberá  
realizarse neste mesmo momento (como integrante do Orzamento Xeral),  
pero  deberá  ser  obxecto  doutro  informe  individualizado,  posto  que  do  
Regulamento se deduce que non se deben consolidar, e deberanse practicar  
os axustes que recolle o o Manual de cálculo do Déficit en Contabilidade  
Nacional  adaptado  ás  Corporacións  Locais  para  estes  entes  nas  súas  
páxinas 96 e seguintes.

 



 

A. Axentes  que  constitúen  a  Administración  Local,  segundo  establece  o 
artigo  2.1  da  Lei  Orgánica  2/2012,  de  Estabilidade  Presupostaria  e 
Sostibilidade  Financeira  ("Corporacións  Locais"  en  Contabilidade 
Nacional):
 Entidade Local de Soutomaior
 Organismos Autónomos: ningún
 Entes públicos dependentes que presten servizos ou produzan bens 

que  non  se  financian  maioritariamente  con  ingresos  comerciais: 
ningún.

B. Resto  de  unidades,  sociedades  e  entes  dependentes  das  Entidades 
Locais  en  virtude  do  artigo  2.2  da  LOEPSF,  entendendo  o  concepto 
ingreso comercial nos termos do sistema Europeo de Contas Nacionais e 
Rexionais (SEC 95).
 Sociedade Mercantil: ningunha

 DESCRICIÓN  DOS  INGRESOS  E  GASTOS DE  CONTABILIDADE 
NACIONAL, a SÚA EQUIVALENCIA EN TERMOS DE ORZAMENTOS, E 
EXPLICACIÓN DOS AXUSTES.

(Para  a  realización  dos  axustes  hase  de  considerar  o  Manual  de  
cálculo  do  Déficit  en  Contabilidade  Nacional  adaptado  ás  Corporacións  
Locais,  publicado  pola  IGAE,  e  o  formulario  F.1.1.B1.del  documento  
elaborado pola Subdirección Xeral de relacións financeiras coas Entidades  
Locais)

Con carácter xeral, a totalidade dos ingresos e gastos non financeiros 
orzamentarios, sen prexuízo da súa reclasificación en termos de partidas 
contabilidade nacional, corresponden á totalidade dos empregos e recursos 
que se computan na obtención da capacidade/necesidade de financiamento 
do  subsector  Corporacións  Locais  das  Administracións  Públicas  da 
Contabilidade Nacional.  As diferenzas veñen determinadas polos axustes 
que se describen nos apartados seguintes deste informe.

A) INGRESOS:
Axustes a realizar (os máis comúns)
Capítulos 1, 2 e 3 do Estado de Ingresos.

(No  citado  manual  establécese  que  "a  capacidade/necesidade  de  
financiamento das administracións públicas non pode verse afectada polos  
importes  de  impostos  e  cotizacións  sociais  a  recadación  dos  cales  sexa  
incerta", polo tanto interprétase que, como para elaborar o presuposto 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.)

AXUSTE: Aplicarase o criterio de caixa, (ingresos recadados durante o 
exercicio, de exercicios corrente e pechados de cada capítulo), tomando os 
datos  da  última  liquidación  aprobada  (ou  da  media  das  últimas  tres  
liquidacións).
CÁLCULO AXUSTE CRITERIO CAIXA INGRESOS DATOS LIQUIDACIÓN 2015

Capítulos

Dereitos 
Recoñecidos 

Netos 
estimados 
2015 (n)-1

Rec. Pto. 
Cte.

Rec.Pto. 
Pechado

Total 
Recadado

% 
Recaudac

1 861.736,32 861.736,32 0,00 861.736,32 100%

2 2.007,17 2.007,17 0,00 2.007,17 100,00%

 



 

3 722.195,21 684.208,50 16.911,02 701.119,52 97,08%

Que aplicado ás previsións bota os seguintes importes de axuste que 
reducen/aumentan as previsións dos capítulos 1 a 3:

Capítulo 
4:  Ingresos  por  participación  en  ingresos  do  Estado  ou  tributos 
cedidos, segundo o réxime da Entidade.

Outro  axuste  que  cabe  realizar  nesta  fase  de  presupostación,  o 
constitúeo  o  importe  que  debe reintegrarse  durante  2016  ao Estado  en 
concepto  de  devolución  das  liquidacións  negativas  correspondente  aos 
exercicios 2008, 2009 e 2013 polo concepto de Participación nos Tributos do 
Estado, que opera sumándoo ás previsións de ingreso por este concepto en 
2016.  Axuste que deberá realizarse no caso de presupostar pola previsión 
de  dereitos  recoñecidos  netos  no  exercicio,  considerando  que  o  Estado 
realiza un axuste negativo. Concretamente:

 Devolución liquidación PÉ 2008 en 2016:    3.412,32 (+)
 Devolución liquidación PÉ 2009 en 2016:  13.802,52 (+)
 Devolución liquidación PÉ 2013 en 2016:  43.778,55 (+)

B) GASTOS

Axustes a realizar (os máis comúns)

Capítulo  3.- Os  intereses  rexístranse  segundo  o  criterio  da 
remuneración.  Polo  tanto,  deberiamos  quitar  a  parte  de  intereses  que 
pagándose no ano n se devengaron no ano n-1, e deberiamos engadir os 
intereses que se pagarán no ano n+1, pero que se devengaron no ano n.

(Alternativo:  En  aplicación  do  principio  de  importancia  relativa  
podería considerarse non necesario realizar este axuste dado que se poden  
chegar a compensar os intereses que se minorasen por vencementos do  
exercicio n correspondentes a períodos parciais do n-1, cos aumentos polos  
devengar parcialmente no ano n, pero que se paguen en n+1. Se ademais a  
Entidade se endebeda nun importe similar ao capital que amortiza, polo que  
o capital vivo da débeda poderiamos dicir que se mantén estable e os tipos  
de interese ao longo do n non teñen unha significativa variación, os efectos  
do axuste compensaríanse entre si).

Capítulo  6.  -  As  operacións  de  leasing  implican  contabilizar  polo 
principal unha adquisición de activo non financeiro.

Dado que o momento do rexistro do gasto varía entre a contabilidade 
nacional  (prodúcese  o  gasto  cando  se  entrega  o  ben)  e  o  dereito 
presupostario  (impútase  a  medida  que  se  aboan  as  cotas),  é  preciso 
efectuar  un  axuste;  as  operacións  de  leasing  implican  en  contabilidade 
nacional contabilizar polo principal unha adquisición de activo non financeiro 
no momento da sinatura do leasing.

A  Orde EHA/3565/2008,  de 3 de  decembro,  pola  que  se aproba  a 
estrutura  dos  presupostos  das  Entidades  Locais,  establece  ao  regular  o 

 

Capítulos Previsto 2016
Dereitos 

Recoñecidos 
Netos

Importe axuste

1 892.764,00 1.090.792,20 0,00

2 27.000,00 53.786,20 0,00

3 713.840,00 855.667,52 0,00



 

concepto  de  gastos  648  "cotas  netas  de  intereses  por  operacións  de 
arrendamento  financeiro  (leasing)",  que  neste  concepto  se  recollerá  o 
importe das cotas fixadas nos contratos de arrendamento financeiro cando 
se vaia exercitar a opción de compra, correspondentes á recuperación do 
custo do ben e ao exercicio presupostario (cota de amortización).

No ano de sinatura do leasing, o axuste ao capítulo 6 será positivo 
polo importe do valor do ben no ano en que se concerte o leasing menos a 
parte da cota dese ano que é capital, dando lugar a un maior déficit (ou 
menor superávit).

Durante a vida do leasing, existe un gasto no capítulo 6 para os 
efectos presupostarios (cota de amortización) pero non para os efectos do 
SEC95. Logo procede efectuar un axuste negativo ao capítulo 6 de gastos 
por importe da cota de amortización (menor gasto), dando un lugar a un 
menor déficit ou maior superávit.

O axuste será á baixa polo importe da cota de amortización (parte da 
cota que se aboa que non son intereses).

O ano do exercicio da opción de compra (último ano), o axuste 
negativo (menor gasto) sobre o capítulo 6 tería un importe resultante da 
suma 
da cota de amortización do último ano máis a opción de compra. Axuste 
negativo (menor déficit ou maior superávit).

C) OUTROS AXUSTES:
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, en seu 
debe,  polos  aplicados  ao  longo  do  exercicio,  procedentes  do 
exercicio  anterior.  Os  primeiros  aumentan  o  déficit  en  termos  de 
contabilidade nacional, os segundos o minoran, pois xa o incrementaron o 
ano  anterior  e  neste  volven  incrementalo  mediante  a  súa  aplicación  a 
presuposto, polo que debe compensarse esta dobre imputación aumentando 
o  superávit.  Pero  este  axuste  como se  describiu  é  aplicable  en  fase  de 
liquidación do exercicio. Debe considerarse o disposto en Manual de IGAE de 
cálculo de déficit,  páxinas 89 e seguintes,  xa que non se trata só do 
gasto que se coñece como extraxudicial de crédito, senón tamén 
daquel  que  non  se  pode  tramitar  administrativamente  antes  de 
finalizar o exercicio.
Este axuste en termos de presupostación  debería recoller  a previsión de 
saldo entre o gasto que non se pudo aplicar ao orzamento durante 2015 e 
se aplicará ao Orzamento do ano 2016( cta 413).
Neste caso o axuste é de -1.900,38€
 No  seu  caso  deberá  considerarse  o  saldo  da  conta  555  por  pagos 
pendentes de aplicación, como maior gasto do exercicio.

Por    inexecución    de gastos:  ( este axuste non opera no calculo da 
estabilidade,  pero  voluntariamente  pode  operar  na  regra  de  gasto  no 
momento de aprobación do orzamento.)

A  3ª  edición  da  Guía  de  Regra  de  Gasto  redefine  o  Axuste  de 
execución, quedando o seu cálculo a criterio de cada Entidade Local,  en 
función da experiencia acumulada de anos anteriores sobre as diferentes 
previsións orzamentarias e a execución real.

Non se calcula ningunha inexecución no presente informe

 



 

2.3.  CÁLCULO  DA  CAPACIDADE/NECESIDADE  DE  FINANCIAMENTO 
DERIVADO  DO  PROXECTO  DO  ORZAMENTO   XERAL  2016  DO 
CONCELLO DE SOUTOMAIOR

En  virtude  do  establecido  no  artigo  16.2  do  Regulamento  débese 
informar sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade do Orzamento 
da propia entidade e dos seus organismos e entidades dependentes, 

Segundo se aprecia no cadro seguinte (  SE PARTE DA ESTIMACIÓN 
DOS DEREITOS E DAS E DAS OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS AO 31/12/16), a 
diferenza entre os importes presupostados nos capítulos 1 ó 7 dos estados 
de ingresos e os capítulos 1 ó 7 do estado de gastos logo de aplicación de 
axustes descritos, bota capacidade/necesidade de financiamento.

CONCEPTOS IMPORTES

a) Estimación DRN capítulos. I a VII orzamento 2016
4.684.891,74

b) Créditos previstos capítulos I a VII  orzamento 2016
3.841.326,74

TOTAL (a - b) 843.565,00
AXUSTES

1) Axustes recadación capítulo 1 0,00
2) Axustes recadación capítulo 2 0,00
3) Axustes recadación capítulo 3 0,00

4) Axuste por liquidación PÉ-2008 3.412,32
5) Axuste por liquidación PÉ-2009 13.802,52
6) Axuste por liquidación PÉ-2013 43.778,55
7) Axuste por operacións de leasing 0,00
8) Axuste por gastos pendentes de aplicar presuposto 1.900,38
c) TOTAL INGRESOS axustados (a +/ -1, 2, 3, 4, 5,6) 4.745.885,13
d) TOTAL GASTOS axustados (b +/- 7,8 E 9)

3.839.426,36
e) TOTAL CAPACIDADE/NECESIDADE DE 
FINANCIAMENTO (c -d) 906.458,77
En porcentaxe sobre os ingresos non financeiros 
axustados (e/c ) 19.09%

1. REGRA DE GASTO
 A modificación da Orden HAP/2105/2012, de 1 de outubro,  pola que se 
desenrolan  as  obrigas  de  subministro  de  información  previstas  na  Lei 
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidade  Orzamentaria  e 
Sostenibilidade  Financeira  mediante  Orden  HAP/2082/2014,  de  7  de 
novembro, concretamente a modificación dos artígos 15.3 c) e 16.4 supón 
que non é preceptivo o Informe do Interventor/a  local sobre o cumprimento 
da  Regra  de  Gasto en  fase  de  elaboración  do  Orzamento,  estando  sóo 
previsto durante a liquidación e execución do mesmo. 

O artigo 12 da Lei Orgánica de Estabilidade Presupostaria esixe tamén 
ás  Entidades  Locais  que  a  variación  de  gasto  non  supere  a  taxa  de 

 



 

referencia  de  crecemento  do  PIB,  correspondendo  ao  Ministerio  a  súa 
determinación.

Para  as  Corporacións  locais  cúmprese  a  Regra  do  Gasto,  se  a 
variación, en termos SEC, do gasto computable de cada Corporación Local, 
entre  dous  exercicios  económicos,  non  supera  a  taxa  de  referencia  de 
crecemento  do  Produto  Interior  Bruto  de  medio  prazo  da  economía 
española,  modificado,  no  seu  caso,  no  importe  dos  incrementos 
permanentes  e  diminucións  de  recadación  derivados  de  cambios 
normativos.

Para  todas  as  administracións,  o  15  de  xullo  de  2015,  o  Goberno 
elevou ao Congreso, xunto aos obxectivos do déficit público (0% PIB para a 
Administración local) e  de débeda pública (3.4, 3.2 y 3.1 % do PIB para a 
Administración local) para o período 2016-2018, e a regra de gasto para os 
orzamentos  do  2016,  2017  y  2018,  esto  é,  1,8%,  2.2%  y  2.6% 
respectivamente para a Administración local

Establécese no apartado 2 do artigo 12 como se determina o volume 
de gasto computable.

2.  Entenderase  por  gasto  computable aos  efectos  previstos  no 
apartado anterior, os empregos non financeiros definidos en termos do  
Sistema  Europeo  de  Contas  Nacionais  e  Rexionais,  excluído  os 
intereses  da  débeda,  o  gasto  non  discrecional  en  prestacións  por  
desemprego,  a  parte  do  gasto  financiado  con  fondos  finalistas  
procedentes da Unión Europea ou doutras Administracións Públicas e 
as transferencias ás Comunidades Autónomas e ás Corporacións Locais  
vinculadas aos sistemas de financiamento.

Consideracións

Na obtención do Gasto computable da entidade nun exercicio, teranse 
en conta o seguinte:
a)  Se  a  Entidade  está  sometida  a  Presuposto  Limitativo/Contabilidade 
Pública, o Gasto computable calcúlase como:
(+) Empregos (gastos) non financeiros, suma dos capítulos 1 ó 7 de gastos, 
excluídos os intereses da débeda.
A  partir  da  obrigas  recoñecidas  do  exercicio  anterior  (n-1)  (se  non  está 
liquidado, da estimación de liquidación), coas observacións anteditas.
Do Capítulo 3 de gastos financeiros unicamente se agregarán os gastos de 
emisión, formalización, modificación e cancelación de empréstitos, débedas 
e outras operacións financeiras, así como os gastos por execución de avais. 
Subconceptos (301, 311, 321, 331 e 357)
(+/-) Axustes cálculo Empleos non financeiros segundo o SEC
(-)  A parte de gasto non financeiro do Presuposto financiado con fondos 
finalistas procedentes de:
Unión  Europea,  Estado,  Comunidade  Autónoma,  Deputacións  e  Outras 
Administracións Publicas. Exclúese no cálculo o importe dos capítulos 4 e 7 
de ingresos deducidos os conceptos 420, 450, 470, 480, 720, 770, 780, para 
determinar  os  gastos  financiados  por  administracións  públicas.  (Neste 
sentido, se reducirá a parte do gasto que se financie con ingresos afectados 
aínda cando estes fondos se perciban nun exercicio distinto ao devengo do 
gasto) 
(-) Transferencias por fondos dos sistemas de financiamento

 



 

Aplicable  aos  fondos  dos  sistemas  de  financiamento  dadas  polas 
Deputacións  Forais  do  País  Vasco á  Comunidade Autónoma así  como as 
dadas polos Cabidos Insulares aos Concellos Canarios.

Sobre  o  importe  resultante  aplicarase  a  taxa  de  referencia  de 
crecemento do PIB a fixa o ministerio, e para 2016 é o 1,8%

No  12.4)  dí  que  cando  se  aproben  cambios  normativos  que 
supoñan  aumentos  permanentes  da  recadación,  o  nivel  de  gasto 
computable resultante da aplicación da regra de gasto nos anos en que se 
obteñan  os  aumentos  de  recadación  poderá  aumentar  na  contía 
equivalente.

Ao  respecto,  deberá  tomarse  en  consideración,  se  é  o  caso,  as 
previsións do Plan de Axuste en materia de ingresos para 2013 procedentes 
de cambios de ordenanzas.

Débense considerar ademais os importes derivados de:
- O Imposto sobre Bens Inmobles de natureza urbana, polo cambio 

de dedución aplicable sobre a Base Liquidable por efecto do art. 
68 TRLRHL, incremento de recadación:

- Modificación Ordenanza ________________ previsión de incremento 
de recadación:

A sensu contrario cando se aproban cambios normativos que supoñan 
diminucións  permanentes  da  recadación  deberían  considerarse  para 
minorar o cálculo.

- Modificación Ordenanza ________________ previsión de diminución 
de recadación:

Límite  de  Gasto  Non financeiro para o 1º trimestre do exercicio 
2016.

Finalmente  sobre  a  base  do  Gasto  Computable  máximo  para  o 
exercicio 2015 (se calcula sobre os previsibles obrigas recoñecidas netas do 
capítulos 1 ao 7 do ano 2015). A este importe se lle suman ou restan, segan 
proceda, os axustes SEC para determinar o Límite de Gasto Non Financeiro 
para o exercicio 2016.
Determinación

Límite da Regra de Gasto (n-1) IMPORTES

1. Empregos non financeiros
 (Oblig. Rec. previsibles Caps. 1 a 7 exercicio 2015) 4.088.866,41

2. Intereses da débeda (2015) (partidas 011.310 e 359) -136,83

3. Axustes SEC 95 (RC fact. Anos anteriores ) -1.880,47
4. Gasto non financeiro financiado por Admin en 2015

-1.078.504,39

5. Total empregos axustados (1-2 +3-4) 3.008.344,72

TOTAL GASTO COMPUTABLE 3.008.344,72

7. Taxa de variación do gasto computable (5 x 1,8%) 54.150,20

8. Incrementos de recadación (2016) (+) 0,00

9. Diminucións de recadación (2016) (-) 0,00

 



 

10. Gasto máximo admisible Regra de Gasto para 
2016(5 + 6 +7-8) 3.062.494,92

Gasto computable Orzamento 2016 (  se parte da 
estimación das obrigas recoñecidas netas ao 31/12/16 facilitadas por 

programa contable absis) IMPORTES

1. Empregos non financeiros 3.841.326,74

(-) 2. Intereses da débeda 2016 (partidas 011.310 e 359) -133,56

(-) 3. Gasto non financeiro financiado por adm. 2016 -794.163,22

(-)
4. Axustes SEC 
95 (inexecución) 0,00

5. Total Gasto computable Presuposto 2016 3.047.029,96
Á vista das previsións do orzamento para o exercicio 2016 informase 

que cumpre  obxectivo de Regra de Gasto en 15.464,96€
3.  CUMPRIMENTO DO LÍMITE DE DÉBEDA

Este Concello non ten débedas polo que se cumpre o límite de débeda

CONCLUSIÓNS  SOBRE  O  CUMPRIMENTO  DO  OBXECTIVO  DE 
ESTABILIDADE  PRESUPOSTARIA,  REGRA  DE  GASTO  E  NIVEL  DE 
DÉBEDA.

O 4º trimestre de Orzamento 2016 do Concello de Soutomaior 
cumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria   entendido como a 
situación  de  equilibrio  ou  de  superávit  en  termos  de  capacidade  de 
financiamento de acordo coa definición contida no SEC 95,    coa  regra e 
gasto e co obxectivo de débeda pública 

En virtude do establecido polo artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, 
do 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento 
da Lei Xeral de Estabilidade Presupostaria, a entidade local  debe remitir o 
informe á Dirección Xeral de Coordinación Financeira con Entidades Locais 
ou  ao órgano competente da comunidade autónoma que exerza a tutela 
financeira  no  prazo  de  15  días,  contados  dende  o  coñecemento  deste 
informe polo Pleno.

O Pleno do Concello se da por enterado

5º.-DACIÓN CONTA CORRECCIÓN ERRO MATERIAL NA RESOLUCIÓN 
DE  ALCALDÍA  NÚM.  2017-005  RELATIVA  A  MODIFICACIÓN  DE 
CRÉDITOS  Nº  1/17  POR  INCORPORACIÓN  DE  REMANENTES  DE 
CRÉDITO (EXPTE 61/2017)
Se da conta da Resolución da Alcaldía nº 42/17, de data 9 de febreiro de 
2017, que di:

Advertido erro material na resolución de alcaldía 2017-0005 de 16 de 
xaneiro de 2017 polo presente RESOLVO: 

 



 

Proceder á corrección da resolución onde dí: 

Altas en aplicación de gastos

APLICAC. 
ORZAMENT

.

FINANCIAMENTO TOTAL 
CRÉDITOS A 

INCORP.
RTE. TESOUR. 

GASTOS 
C/FINANCIACION 

AFECTADA

RTE. 
TESOUR. 
GASTOS 
XERAIS

SUBVENC. PRÉSTAM
O

- --------
----------- ----

----
-----

---

241.22199 Outros subministros 4.664,00 4.664,00

- --------
----------- ----

----
-----

---

TOTAL CRÉDITOS A INCORPORAR 340.207,2
9

340.207,29

Esta modificación finánciase con cargo a Remanente líquido de Tesourería , nos 
seguintes termos:

Altas en concepto de Ingresos 

ECONÓMICA Descrición Euros

Concepto

450.50 Con cargo a compromisos de aportación (E.O Hostaleria 
148.359,09 + Aprol Rural.Bibliotecaria 8.845,37 + Risga 
30.919,90)

188.124,36

761 Con cargo a compromisos de aportación 152.082,93

TOTAL 340.207,29

 (…)
Debe dicir:

 Altas en aplicación de gastos

APLICAC. 
ORZAMENT

.

FINANCIAMENTO TOTAL 
CRÉDITOS A 

INCORP.
RTE. TESOUR. 

GASTOS 
C/FINANCIACION 

AFECTADA

RTE. 
TESOUR. 
GASTOS 
XERAIS

SUBVENC. PRÉSTAM
O

- --------
----------- ----

----
-----

---

241.22199 Outros subministros 3.813,36 3.813,36

- --------
----------- ----

----
-----

---

TOTAL CRÉDITOS A INCORPORAR 339.356,6
5

339.356,65

 



 

Esta  modificación  finánciase  con  cargo  a  Remanente  líquido  de 
Tesourería , nos seguintes termos:

Altas en concepto de Ingresos 

ECONÓMICA Descrición Euros

Concepto

450.50 Con cargo a compromisos de aportación (E.O Hostaleria 
147.508,45 + Aprol Rural.Bibliotecaria 8.845,37 + Risga 
30.919,90)

187.273,72

761 Con cargo a compromisos de aportación 152.082,93

TOTAL
339.356,65

O Pleno do Concello se da por enterado

6º.- DACIÓN  CONTA  MODIFICACIÓN  CRÉDITO  Nº  2/2017  POR 
TRANSFERENCIA CRÉDITO ENTRE O MESMO GRUPO DE FUNCIÓN. A 
Nº 3/17 POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO CON 
CARGO AO REMANENTE LÍQUIDO DE TESOURERÍA. A Nº 4/17 POR 
XERACIÓN DE CRÉDITO  (EXPTE 61/2017)
Se da conta da Resolución da Alcaldía nº 36/17, de data 8 de febreiro de 
2017, que di:

Visto o expediente tramitado para a aprobación da modificación de créditos 
núm. 2/2017 coa modalidade  de transferencia de créditos entre partidas do 
mesmo  grupo  de  función   para  dotar  a  partida  correspondentes  do 
Orzamento de gastos do crédito necesario para poder  cubrir situacións de 
caracter humanitario e de urxente necesidade. 

De  conformidade  co  establecido  nos  artigos  179.2  do  Real  Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de Marzo, Texto Refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais en concordancia co art. 40.3 do Real Decreto 500/90, de 20 
de abril, polo que se desenrola o capítulo primeiro do título 6 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei  Reguladora  das  Facendas  Locais  e  a  Base   7  das  de  Execución  do 
Orzamento actualmente vixente, 

RESOLVO
1.-  Aprobar  o  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  2/2017,  coa 
modalidade de transferencia de créditos entre partidas do mesmo grupo de 
función, de acordo ao seguinte detalle:

Altas nas partidas de gastos
Partida Descripción Euros

 



 

2310.78 Transferencia  capital  a  familias  e 
institucións sen fin de lucro

1.000,00

TOTAL 1.000,00

Estes gastos financianse, según consta na referida Memoria, mediante baixas 
nas seguintes partidas:

Baixas nas partidas de gastos
Partida Descripción Euros

2310.625 Inversións nova mobiliario e enseres 1.000,00

TOTAL 1.000,00

2.- Dar conta ao Pleno da Corporación da presente resolución na primeira 
sesión ordinaria que este celebre.

3.-  Sendo  o  expediente  que  se  aproba  firme  e  executivo,introducir  na 
Contabilidade Municipal os axustes do mesmo, sen máis trámites. 

O Pleno do Concello se da por enterado

Se da conta da Resolución da Alcaldía nº 57/17, de data 24 de febreiro 
de 2017, que di:

Asunto: Modificación de créditos nº 3/17 por incorporación de remanentes  
de créditos (expte 61/2017)

Visto o expediente tramitado para a aprobación da modificación de  
créditos núm. 3/2017, coa modalidade de incorporación de remanentes de  
créditos,  no  que  consta  o  informe  favorable  da  Secretaria-Interventora  
Adxunta.

No exercicio das atribucións que me confiren as Bases de execución  
do vixente orzamento en relación co artigo 182 do Texto refundido da Lei  
reguladora  das  facendas  locais,  aprobado  polo  Real  decreto  lexislativo  
2/2004, de 5 marzo, e os artigos 47 a 48 do Real decreto 500/1990, de 20  
de abril,

RESOLVO
1.  Aprobar o expediente de modificación de créditos núm. 3/2017,  

coa modalidade de incorporación de remanentes de crédito, de acordo ao  
seguinte detalle:

Altas en aplicación de gastos

 



 

APLIC. 
ORZ.

FINANCIAMENTO TOTAL 
CRÉDITOS A 

INCORP.
RTE. 

TESOUR. 
GASTOS 

C/FINANCIA
CION 

RTE. TESOUR. 
GASTOS 
XERAIS

SUBVENC PRÉST
AMO

151.609 Urbanización Dotación Centro 
Insino Secundaria

263.680,74
263.680,74

340.480 Subv. mantem e promoción 
deporte. Club Whu-Shu

600,00 600,00

933.632 Rehabilitación Centro 
Multiusos de Arcade (aport. 
Concello)

4.226,91 4.226,91

 TOTAL CRÉDITOS A INCORPORAR 268.507,65

 
Esta modificación finánciase con cargo a Remanente líquido de Tesourería ,  
nos seguintes termos:

Altas en concepto de Ingresos
ECONÓMICA Descrición Euros

87000 Remanente Tesoureria para gastos xerais 268.507,65

2. Dar  conta  ao  Pleno  da  corporación  da  presente  resolución  na  
primeira sesión ordinaria que este celebre, de conformidade co establecido  
no artigo 42 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro.

O Pleno do Concello se da por enterado

Se da conta da Resolución da Alcaldía nº 122/17, de data 22 de marzo 
de 2017, que di:

Asunto:  Aprobación expediente modificación de créditos nº 4/2017 por  
xeración de créditos (expte 61/2017)

Visto  o  expediente  tramitado  para  a  aprobación  da  modificación  de  
créditos núm. 4/2017 coa modalidade de xeración de créditos, con ocasión  
de  ingresos,  polo  importe  total  de 111.276,90€  correspondentes  a 
aportacións e subvencións que a continuación detállanse:

 Subvención concedida pola Deputación Provincial para Plan emprego  
2017 para conservacion de bens e servizos municipais ,e polo importe  
de 111.276,90€.

Considerando o disposto no  art. 181, do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto Refundido da  Lei Reguladora das Facendas Locais,  arts. 
43 a 45 do R.D. 500/90, a Base de execución 8ª do Orzamento Xeral do ano  
2016, e informe da Secretaria-Interventora Adxunta, 

RESOLVO

PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de modificación de créditos n.º 4/17 do  
Orzamento  Xeral  prorrogado  do  ano  2016  e  actualmente  vixente  na  
modalidade de xeración de crédito, de acordo ao seguinte detalle:

 



 

Altas na Partida de Ingresos/Artículo 43.1. do Real Decreto 
500/1990

Partida Descripción Euros

461 Subvención corrente Deputación Provincial 111.276,90

TOTAL 111.276,90

Altas na Partida de Gastos
Partida Descripción Euros

241.13100 Retribucións persoal laboral temporal 111.276,90

TOTAL 111.276,90
SEGUNDO.- Dar conta ao Pleno da Corporación da presente resolución na  

primeira sesión ordinaria que este celebre, de conformidade co establecido  
no artigo 42 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.

TERCEIRO.-  Sendo  o  expediente  que  se  aproba  firme  e  executivo,  
deberase  introducir na Contabilidade Municipal os axustes do mesmo, sen  
máis trámites.

O Pleno do Concello se da por enterado

7º.- DACIÓN  CONTA  DA  LIQUIDACIÓN  ORZAMENTO  2016  (EXPTE 
119/2017)
Se da conta do acordo da Xunta de Goberno Local, de data 26 de febreiro de 
2017, que di:

Visto que con data 13/02/16 foi emitido informe de Intervención, de  
conformidade  co  artigo  191.3  do  Texto  Refundido  da  Lei  de  Facendas  
Locais. 

E que con data 13/02/16, foi emitido Informe de Intervención sobre  
Avaliación  do  Cumprimento  do  Obxectivo  de  Estabilidade  Orzamentaria,  
Regra de gasto e limite de débeda pública

En  cumprimento  do  disposto  nos  arts.  191  ó  193,  ámbolos  dous  
inclusive do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se  
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais , e 89 e  
seguintes do RD 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo 1  
do  título  6  da  lei  referida,  a  Xunta  de  Goberno  Local,  en  virtude  das  
competencias  delegadas  polo  Sr.  Alcalde  por  Resolución 287/15 de  data  
15/06/15 a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adopta o seguinte  
ACORDO:

 PRIMEIRO.-  Aprobar a  Liquidación do Orzamento Xeral  da Entidade do  
exercicio 2016 presenta o seguinte resume numérico, de conformidade có  
recollido  nos  documentos  contables  e  orzamentarios  unidos  ao  presente  
expediente:
 

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO  GASTOS EXERCICIO 

 



 

CORRENTE

Créditos presupuestarios iniciais 4.037.564,00

Modificacións orzamentarias 844.870,26

Créditos orzamentarios definitivos 4.882.434,26

Obrigacións recoñecidas netas 3.842.401,37

Pagos realizados 3.747.915,70

Obrigacións pendentes de pago 94.485,67

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO  GASTOS EXERCICIO 
PECHADOS

Obrigacións recoñecidas netas 167.618,61

Pagos realizados 167.618,61

Rectificacións obrigas recoñecidas 0,00

Obrigacións pendentes de pago 0,00

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO INGRESOS EXERCICIO 
CORRENTE

Previsións iniciais 4.037.564,00

Modificacións 844.870,26

Previsións definitivas 4.882.434,26

Dereitos recoñecidos 4.751.017,67

Dereitos anulados 67.560,50

Dereitos cancelados 0,00

Dereitos recoñecidos netos 4.683.457,17

Recadación neta 4.494.113,50

Dereitos recoñecidos pendentes de cobro 189.343,67

  

 
LIQUIDACIÓN ORZAMENTO INGRESOS EXERCICIOS 

PECHADOS

Dereitos recoñecidos 216.829,63

Rectificacións 0,00

Anulacións -247,00

Dereitos recoñecidos netos 216.582,63

Dereitos recadados 211.851,03

Pendente de cobro 4.731,60

A) OS DEREITOS PENDENTES DE COBRO E AS OBRIGACIÓNS PENDENTES DE 
PAGO A 31 DE DECEMBRO:
 

DEREITOS PENDENTES DE COBRO Ó FINAL DO EXERCICIO

Orzamento ingresos exercicio corrente 189.343,67

Orzamento ingresos exercicios pechados 4.731,60

Operacións non orzamentarias 4.174,10

TOTAL 198.249,37

 



 

 
CRÉDITOS PENDENTES DE PAGO Ó FINAL DO EXERCICIO

Orzamento gastos exercicio corrente 94.485,67

Orzamento gastos exercicios pechados 0,00

Operacións non orzamentarias 150.665,88

TOTAL 245.151,55

B) RESULTADO ORZAMENTARIO:

RESULTADO ORZAMENTARIO

1 Dereitos recoñecidos (+) 4.683.457,17

2 Obrigas recoñecidas (-) 3.842.401,37

3 Resultado orzamentario (1-2) 841.055,80

4 Desviacións positivas de financiación (-) 308.912,43

5 Desviacións negativas de financiación (+) 298.484,60

6 Gastos financiados con Remanente líquido de Tesourería (+). Se 
adxunta Anexo

89.066,51

7 Resultado orzamentario axustado (3-4+5+6) 919.694,48

O Resultado Orzamentario do exercicio foi axustado  en función das 
obrigas recoñecidas financiadas con remanente de tesourería  para 
gastos  xerais  (  exclúense  as  financiadas  con  remanente  de  
tesourería  afectado)  e  coas  Desviacións  Positivas  e  Negativas  de 
Financiación do Exercicio resultando un Resultado Orzamentario Axustado  
positivo de 919.694,48 euros.

C) REMANENTE DE CRÉDITO:
REMANENTE DE CRÉDITO:

Créditos definitivos 4.882.434,26

Obrigas recoñecidas netas 3.842.401,37

Deferencia 1.040.032,89

Remanente de crédito comprometidos: 605.283,42

Remanente de crédito non comprometidos: 434.749,47

Remanentes de crédito totais 1.040.032,89

D) REMANENTE DA TESOURERÍA :
REMANENTE DE TESOURERÍA

1 Fondos líquidos fin do exercicio 1.953.596,17

2 Dereitos pendientes de cobro (+) 198.249,37

3 Obrigas pendentes de pago (-) 245.151,55

4 Remanente de Tesorería (1+2-3) 1.906.693,99

5 Saldo de dubidoso cobro (-) 3.935,59

6 Exceso de financiación afectada (-) 0,00

7 Remanente de Tesourería para gastos xerais 
(4-5-6)

1.902.758,40

O Remanente de Tesourería foi axustado coas Desviacións Positivas de Financiación  
Afectada, e cos saldos de dubidoso cobro o que pon de manifesto un Remanente de  
Tesourería  para  Gastos  Xerais  positivo  de  1.902.758,40  euros  que  permitirá  

 



 

financiar expedientes de modificación orzamentaria de acordo co establecido no  
artigo 177.4 TRLRFL. 

E) OS ESTADOS FINANCEIROS DE AFORRO NETO E DE ENDEBEDAMENTO 
LOCAL, mostran as seguintes ratios:

AFORRO NETO  CORPORACIÓN

DRN a 31-12-2016 (capítulos 1 a 5)  a 4.109.419,85

ORN a 31-12-2016 (capítulos 1,2 y 4) b 3.247.940,50

Deferencia: a - b c 861.479,35

Axustes por ORN financiadas con RLT(cap. 1,2 e 4) d 52.987,13

Aforro Bruto: Deferencia axustada: c + d e 914.466,48

Anualidade Teórica de Amortización a 31/12/13 f 0,00

ATA axustada (operacións a longo prazo no canceladas) g ----------

Ingresos correntes de carácter afectado a inversións ( multas 
coercitivas, aprov. urbanísticos, multas infraccións urbanist., 
cont. especiais...)

h 0,00

Aforro Neto: (e - f – g - h) i 914.466,48

Ratio de Aforro Neto: AN = (i/a)  22,25

 ATA (anualidade teórica  de  amortización)  axustada:  sería  para  o  caso  de que  
exista  un  préstamo  con  garantía  hipotecaria .  Na  anualidade  teórica  de 
amortización non se computa a devoluc. Tributos do Estado 2008 e 2009 xa que os  
dereitos  recoñecidos  do  capítulo  4  son  polo  importe  neto  do  dereito  menos  a  
compensación ("anualidade da devolución"), polo que non debe computarse como  
anualidade teórica, pois se duplicaría o gasto da compensación: no capítulo 4  de 
ingreso e na "anualidade teórica"

ENDEBEDAMENTO LOCAL CORPORACIÓN

DRN a 31-12-16 (capítulos 1 a 5) a 4.109.419,85

Capital vivo de operacións de crédito 31/12/2016 b 0,00

Devolucion da participacion tributos Estado liquid/2008 e 
liq./09 (no computan los saldos da PTE)

d 0,00

Total Capital vivo a 31/12/14 ( b+c+d) f 0,00

Ratio de Endebedamento : EL = (f/a) x 100  0,00

SEGUNDO.  -Dar conta ó Pleno da Corporación na primeira sesión que  
se celebre.

TERCEIRO.- Do informe de intervención se desprende que o Concello  
CUMPRE o obxectivo de Estabilidade Orzamentaria, Regra de gasto 
e o nivel de Débeda Pública 

CUARTO..- Se deberá remitir copia da liquidación do Orzamento e de  
seu expediente de aprobación, tanto ao organo competente da Comunidade  
Autónoma  como  ao  Ministerio  de  Facenda  e  Administracións  Públicas,  
dentro da Oficina Virtual para Coordinación coas Facendas Locais (artigo 91  
do RD 500/90).

O Pleno do Concello se da por enterado

8º.- DACIÓN  CONTA  INFORME  INTERVENCIÓN  DA  ESTABILIDADE 
ORZAMENTARIA  E  REGRA  DE  GASTO  NA  LIQUIDACIÓN  DO 

 



 

ORZAMENTO XERAL 2016 (EXPTE 119/2017)
Se da conta do Informe da Secretaria-Interventora Axunta, de data 13 de 
febreiro de 2017, que di:

Realizada a Liquidación do Orzamento correspondente o exercicio 2016, en 
cumprimento do disposto no artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
novembro, polo que se desenrola a lei de estabilidade orzamentaria, na súa 
aplicación ás entidades locais,  procedese a emitir   informe independente 
sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria.

LEXISLACIÓN APLICABLE
 Os artigos 3, 11, 12, 21 e 23 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, 

de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.
 O artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que 

se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da Lei 18/2001, do 12 de 
novembro,  de Estabilidade Orzamentaria,  na  súa Aplicación ás Entidades 
Locais. 

 Os  artigos  51  a  53  do  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  das 
Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo.

 O  Regulamento  (UE)  Nº  549/2013  do  Parlamento  Europeo  e  do 
Consello, do 21 de maio de 2013, relativo ao Sistema Europeo de Contas 
Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC-10).

 A Guía para a determinación da Regra de Gasto do artigo 12 da Lei 
Orgánica  2/2012,  de  Estabilidade  Orzamentaria  e  Sustentabilidade 
Financeira para Corporacións Locais (IGAE).

- INFORME
- 1.- ANALISES DA ESTABILIDADE ORZAMENTARIA.-

Para  instrumentar  os  principios  de  estabilidade  orzamentaria  e 
sustentabilidade financeira,  a  Lei  Orgánica  2/2012  establece  que   a 
elaboración, aprobación e execución dos Presupostos e demais actuacións 
que afecten aos gastos ou ingresos das Administracións Públicas e demais 
entidades que forman parte do sector  público haberán de someterse ao 
principio de estabilidade orzamentaria.

Isto implica que, con carácter xeral, toda Administración Pública deberá 
manter unha posición de equilibrio ou superávit orzamentario e ningunha 
poderá incorrer en déficit estrutural,  definido como o déficit  axustado do 
ciclo, neto de medidas excepcionais e temporais. Para o cálculo del déficit 
estrutural  se  aplicará  a  metodoloxía  utilizada  pola  Comisión  Europea  no 
marco da normativa de estabilidade orzamentaria, de acordo co sistema de 
Contas Nacionais e Rexionais.

A estabilidade orzamentaria implica que de maneira constante, ou ao 
longo do ciclo,  os recursos correntes e de capital non financeiros deben ser 
suficientes  para  facer  fronte  aos  gastos  correntes  e  de  capital  non 
financeiros.  A  capacidade  investidora  municipal  virá  determinada  polos 
recursos de capital non financeiros, e os recursos correntes non empregados 
nos gastos correntes (aforro bruto).
O artigo 4 do REO establece no seu apartado primeiro que “As entidades 
locais  (...)  aprobarán,  executarán  e  liquidarán  os  seus  orzamentos  
consolidados, axustándose o principio de estabilidade orzamentaria definido  
na lei.  En  canto  á  execución  dos  orzamentos  enténdese  que  se  deberá  
axustar  ó  principio  de estabilidade  orzamentaria  calquera  alteración dos  

 



 

orzamentos iniciais definitivamente aprobados da entidade local ”.
Segundo  o  artigo  15  do  REO  entenderase  cumprido  o  obxectivo  de 
estabilidade cando os orzamentos iniciais ou no seu caso, modificados e as 
liquidacións  orzamentarias  alcancen  en  termos  de  capacidade  de 
financiación,  de  acordo  co  sistema  de  Contas  Nacionais  e  Rexionais,  o 
obxectivo individual establecido para cada unha das entidades locais ás que 
se refire o artigo 5, ou o obxectivo de equilibrio ou superávit establecido 
para  as  restantes  entidades  locais,  sen  prexuízo  dos  plan 
económico-financeiros aprobados en vigor.
O REO  distingue dous tipos de entidades locais a efectos da súa aplicación:

 Entidades  locais  asociadas  o  ciclo  económico:  son  as  incluídas  no 
ámbito subxectivo definido no artigo 111 do TRLRFL.

 Resto das entidades locais (sería o caso do Concello de Soutomaior).
 O artigo 16.2 do REO establece no apartado segundo que para o resto de 
entidades  locais  (por  tanto  aquelas  que  non  están  asociadas  ó  ciclo 
económico)  a  Intervención  local  elevará  ó  Pleno  un  informe  sobre  o  
cumprimento  do  obxectivo  de  estabilidade  orzamentaria  da  propia  
entidade  local.  O  informe  emitirase  con  carácter  independente e 
incorporarase  ós  previstos  nos  artigos  168.4.  177.2  e  191.3  do TRLRFL,  
referidos,  respectivamente,  á  aprobación  do  presuposto  xeral,  as  súas  
modificacións  e  a  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”.
Cando o resultado da evaluación sexa de incumprimento a entidade local 
remitirá  o  informe  correspondente  á  Dirección  Xeral  de  Coordinación 
Financeira con Entidades Locais ou ao órgano competente no prazo máximo 
de quince días dende o coñecemento do Pleno.
DATOS DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2016 (capitulos 1 a VII)
Cap
.

Gastos orzamentarios Obrigas 
recoñecidas

Ingresos 
Orzamentarios

Dereitos 
Recoñecidos 
Netos

I Gastos de Persoal 1.009.512,26 Impostos directos 1.090.792,20
II Gastos en bens correntes e 

servizos
2.176.024,67 Impostos indirectos 53.786,20

III Gastos financeiros 133,56 Taxas  e  outros 
ingresos

855.667,52

IV Transferencias correntes 62.403,57 Transferencias 
correntes

2.097.927,97

V 0,00 Ingresos patrimoniais 11.245,96
VI Inversións reais 591.910,72 Alleamentos  de 

inversións reais
0,00

VII Transferencias de capital 2.416,59 Transferencias  de 
capital

574.037,32

TOTAL 3.842.401,37 4.683.457,17

Segundo os datos da Liquidación do Orzamento 2016 esta entidade local 
estaría nunha situación de  SUPERAVIT na cantidade de 841.055,80€. Sen 
embargo non poden tomarse en consideración estes datos tal e como se 
desprenden, xa que o obxectivo de estabilidade orzamentaria mídese en 
termos de contabilidade nacional. Para facer esta transformación seguiranse 
as indicacións establecidas no manual elaborado pola IXAE.
Os axustes que afectan a esta entidade local serán os seguintes:
-- AXUSTES DO ORZAMENTO DE INGRESOS:

a)CAPÍTULOS 1,2 E 3 DO ORZAMENTOS DE INGRESOS 
Como  consecuencia  da  aprobación  do  regulamento  (CE)  núm. 

 



 

2516/2000,  en  contabilidade  nacional  o  criterio  para  a  imputación  dos 
ingresos fiscais e asimilados e con efecto no déficit público é o de caixa. Por 
tanto,  a efectos da elaboración das contas de contabilidade nacional,  as 
rúbricas de impostos rexístranse polo importe total realizado en caixa en 
cada  exercicio,  xa  sexa  corrente  ou  de  pechados.  Por  tanto,  o  axuste 
derivado  da  aplicación  práctica  do  Regulamento  2516/2000  da  CE,  ven 
determinado pola diferenza entre os dereitos recoñecidos pola corporación 
local e a recadación total en caixa correspondente a eses ingresos, tanto do 
orzamento corrente como de pechados

CONCEPTO CONTABILIDADE ORZAMENTARIA CONTABILAD 
NACIONAL

AXUSTES

DEREITOS 
LIQUIDADOS

COBROS 
CORRENTES

COBROS 
PECHADOS

IMPORTE MAIOR 
DÉFICIT

MENOR 
DÉFICIT

CAP 1 1.090.792,20 1.090.792,20 0.00 0,00

CAP2 53.786,20 53.786,20 0,00 0,00

CAP3 855.667,52 806.214,33 37.519,77 843.734,10 -12.318,16

TOTAL -12.318,16 0,00

 b) XUROS DEVENGADOS E NON VENCIDOS DE EXCEDENTES DE 
TESOURERÍA COLOCADOS NO MERCADO DURANTE O EXERCICIO

En contabilidade nacional estos xuros devengados e non vencidos se consideran 
ingresos do exercicio e por tanto se teñen en conta a efectos de axustar os Ingresos  
orzamentarios á alza.

Xuros devengados e non vencidos no exercicio corrente 
de prestamos concertados Ajuste

Xuros devengados e non vencidos 0,00
Total Axuste 
xuros  0,00

c) PARTICIPACIÓN NOS TRIBUTOS DO ESTADO (PTE): 
As liquidacións negativas exercicios 2008 e 2009 implicou un anticipo 

do Estado, tendo a consideración de ingreso financeiro e, polo tanto, supón 
un maior déficit en contabilidade nacional. As compensacións durante 2016 
se  consideran  un  gasto  financeiro  e  implica  un  axuste  positivo  na 
determinación da capacidade / necesidade de financiación. 

ANO 2016 
 Devolución PIE 2008      3.412,32 
 Devolución PIE 2009 :  13.802,52
 Devolución PIE 2013:   43.778,55

      60.993,39
d)  SUBVENCIONS  DA  UNIÓN  EUROPEA  EN  CONCEPTO  DE 

ANTICIPO DE FONDOS:
 Segan a contabilidade nacional o anticipo de fondos  se considera 

unha operación financeira e polo tanto non é un ingreso a efectos do calculo 
da  estabilidade  orzamentaria  polo  que  hai  que  efectuar  un  axuste  en 
negativo  do  orzamento   de  ingresos  polo  importe  de  cada  unha  das 
subvencións recibidas da Unión Europea como Anticipo de Fondos.

SUBVENCIONS
UE ANTICIPOS DE FONDOS Dereitos Reconocidos Netos (1) Ajuste  (2)=-(1)

Total Axuste 0,00

e) SUBVENCIONS RECIBIDAS: 

 



 

En contabilidade nacional se sigue o criterio do ente pagador o que 
significa que unha vez fixado o momento en que se rexistra o gasto por o 
pagador,  o perceptor da transferencia debe contabilizarla simultáneamente 
e  por  o  mesmo  importe  que  figure  nas  contas  daquel.  O  tratamento 
orzamentario   destas  operacións  supón  que  a  Entidade  receptora  das 
subvencións  Recoñecera  o Dereito cando reciba o ingreso, salvo que teña 
coñecemento certo de que o ente concedente recoñeceu obrigas  de pago a 
seu favor. Por tanto, o normal é que coincidan os criterios de imputación 
orzamentaria con os de contabilidade nacional  e de existir disparidade de 
criterios se aplicará o axuste que corresponda. En caso de non dispoñer de 
información por parte do ente pagador non se realizará axuste de ningún 
tipo.

Subvencións

Dereitos  
Recoñecidos 
Netos (1)

Criterio ente
 Pagador (ORN)
(2)

Axuste 
(3)=(2)-(1)

Recoñecemento por ente 
pagador 

Total Axuste 0,00

Total axustes de 
Ingresos (Cap I a III+ Intereses+ Otros) 48.675,23

-- AXUSTES DO ORZAMENTO DE GASTOS
En contabilidade nacional os gastos se imputan, xeneralmente, dacordo con 
el  “principio  de devengo”(Cap I  a  III),  mentras que no orzamento rixe o 
criterio de caixa e o gasto se contabiliza no exercicio no que se reconoce e 
liquida a obriga (ORN)

a) OBRIGAS RECOÑECIDAS DE GASTOS PROCEDENTES DE 
EXERCICIOS ANTERIORES TRAMITADOS A TRAVÉS DUN EXPEDIENTE 
DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS:
 (non se consideran gastos en contabilidade nacional)

RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS Axuste

REC 12.536,28 12.536,28

Total Ajuste REC  12.536,28

b)  ACREEDORES  POR  OPERACIONES  PENDIENTES  DE 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
Se corresponden con gastos realizados no exercicio que non se imputaron 
orzamentariamente  pero  que  si  se  consideran  gasto  en  contabilidade 
nacional e  suponen un axuste al alza do orzamento de gastos

Obrigas pendentes de aplicar ao orzamento de gastos do exercicio 
seguinte Axuste

Cta 413 0,00

Total Axuste Cta. 413  0,00

c)  XUROS  DEVENGADOS  E  NON  VENCIDOS  DE  PRÉSTAMOS 
CONCERTADOS DURANTE O EXERCICIO: 

En contabilidade nacional estos xuros devengados e non  vencidos se 
consideran gastos do exercicio e por tanto se tendrán en conta a efectos de 
axustar os gastos orzamentarios  al alza. 

Xuros devengados e non vencidos no exercicio corrente 
de prestamos concertados Ajuste

Ayuntamiento 0,00

Total Axuste xuros 0,00

d) SUBVENCIONES OTORGADAS POR EL ENTE PÚBLICO: 

 



 

En contabilidade nacional rixe o criterio do ente pagador polo que 
non  se  producirá  disparidade  coa  contabilidade  orzamentaria  tanto  en 
cuanto as subvencións sexan concedidas polo ente público en calidade de 
ente pagador. (Cap IV y VII)

e) ADQUISICIÓN DE INVERSIÓNS: 
No Cap. VI , segán o criterio de contabilidade nacional, se tendrán 

que reflexar as adquisicións de inmovilizado segán o criterio de transmisión 
da propiedade e entrega do ben.  A  regra xeral  é que non se produzca 
disparidade  entre  contabilidade  nacional  e  orzamentaria,  porque  a 
aprobación das certificacións de obra se reflexan de forma similar en ambos 
casos. A problemática se pode dar en aqueles casos de adquisición a pago 
aprazado nos que a transmisión da propiedade se produce no momento 
inicial  pero o pago, o sea, o gasto orzamentario,  se dilata no tempo, en 
estes  casos  haberá  que  facer  os  oportunos  axustes.  .  (Operacións  non 
demasiado comúns no ámbito local)

Total axustes 
Gastos

(REC+ cta 413+ xuros+ 
outros) 12.536,28

CALCULO OBXECTIVO ESTABILIDADE ORZAMENTARIA AXUSTADA
1.- Ingresos non Financeiros (DRN Cap. 1 a 7) 4.683.457,17

2.- Gastos non Financeiros (ORN Cap. 1 a 7) 3.842.401,37

3.- Superávit (+) ó déficit (-) non financiero da Liquidación (1-2) 841.055,80

4.- Axustes (SEC 95):

 Axustes Pto de Ingresos : 4.732.132,40

Cap. 1,2 e 3 de Ingresos -12.318,16

Devolución PTE 2008,2009 e 2013       60.993,39

Axustes Ppto de Gastos: 3.829.865,09

REC - 12.536,28

5.- Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4) 902.267,31

O Proxecto de Liquidación do Orzamento da Corporación do exercicio 2016 
cumpre  o  obxectivo  de  estabilidade  orzamentaria (equilibrio  o 
superávit).
2.- ANALISES DO CUMPRIMENTO DA REGRA DE GASTO.-

O artigo 12 da LOEPSF esixe as Entidades Locais que a variación de gasto 
non computable non supere a tasa de referencia do crecimento do PIB, que 
foi fixada para o exercicio 2016 no 1,8 %.

En virtude da Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de outubro, pola que 
se  desenrolan  as  obrigas  de  información  previstas  na  LOEPSF  parece 
deducirse  a  obriga  de  comprobar,  coa  liquidación  do  Orzamento,  o 
cumprimento do  obxectivo da Regra de Gasto. 
De  conformidade  coa  última  versión  dispoñible  respecto  información  a 
comunicar  para  o  cumprimento  das  obrigas  contempladas  na  Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de outubro,  pola que se desenvolven as obrigas de  
suministro de información previstas na LO2/2012, o límite do gasto financeiro  
para  o  Concello  de   Soutomaior  é  o  resultante  das  seguintes  operacións  
realizadas respecto datos da liquidación 2015:

TOTAL GASTO COMPUTABLE 3.008.344,72

 



 

1. Taxa de variación do gasto computable (5 x1,8%) 54.150,20

 2. Incrementos de recadación (2016) (+) 0,00

 3. Diminucións de recadación (2016) (-) 0,00

Gasto máximo admisible Regra de Gasto para 2016(5 + 6 +7-8) 3.062.494,92

Gasto computable Liquidación Orzamento 2016 IMPORTES

1. Empregos non financeiros (Oblig. Rec. Caps. 1 a 7 ) 3.842.401,37

2. Intereses da débeda 2016 (partidas 011.310 e 359) -133,56

3. Gasto non financeiro financiado por adm. 2016 (-) 784.765,96

Unión Europea

Estado

Comunidade Autónoma:
424.469,17

 Deputación Provincial 360.296,79

4. Axustes SEC 95 :
(+/-) Gastos realizados do exercicio anterior ou gastos pendientes de aplicar 
ao orzamento (Fact. aplicadas do ano 2015 (12.536,28)- Fact. do ano 2016 
pendentes de aplicar ao orzamento 2017) -12.536,28

5. Total Gasto computable da liquidación Orzamento 2016 3.044.965,57

De conformidade co cálculo anterior a Liquidación do Orzamento do ano 
2016 CUMPRE A REGRA DE GASTO na cantidade de 17.529,35€ .

3.- ANALISIS DO CUMPRIMENTO DO LÍMITE DE DÉBEDA 

O  volume  de  débeda  viva  estimado  a  31.12.2016  en  termos  de 
porcentaxe sobre os ingresos correntes axustados minorando os ingresos 
afectados, é:

NIVEL DE DÉBEDA VIVA

1) (+) Dereitos recoñecidos netos  (capítulos 1 ao 5 de ingresos) 4.109.419,85

2) (-) Ingresos aproveitamentos urbanísticos 0,00

3) (-) Ingresos afectados 0,00

4) TOTAL INGRESOS axustados (1-2-3 4.109.419,85
5) Débeda viva a 31.12.2016 (Liquidación Participación tributos Estado 2008 e 
2009 a 31/12/2016 no computan a nivel de endebedamento) 0,00

6) Débeda formalizada non disposta a 31.12.2016
                      0,0

0

7) Porcentaxe carga viva (5+6/1) 0,00

 



 

Se  informa  que  o  nivel  de  débeda  é  cero. O  límite  establecido  na 
Disposición Adicional 14ª do Real Decreto-Lei 20/2011, de 30 de decembro, 
de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a 
corrección do déficit público é do 110%.
4.CONCLUSIÓNS  

A vista dos cálculos precedentes e con motivo da Liquidación do Orzamento 
do exercicio 2016 do Concello de Soutomaior cabe informar, de acordo co 
Real  Decreto  1463/2007  do  2  de  novembro,  polo  que  se  aproba  o 
regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, do 12 de decembro, de 
Estabilidade  Orzamentaria  na  súa  aplicación  ás  Entidades  Locais,  do 
seguinte resultado obtido:

1.- Que  esta  Entidade  Local  cumpre o  obxectivo  de  Estabilidade 
Orzamentaria entendido como a situación de equilibrio ou de superávit en 
termos de capacidade de financiamento de acordo coa definición contida no 
SEC 2010.B.

2.- Que esta  Entidade Local  cumpre o  obxectivo  da Regra  do Gasto, 
entendido como a situación na que a variación do gasto computable non 
supera a taxa de referencia de crecemento do PIB correspondente a este 
exercicio.

3.- Que esta Entidade Local cumpre co limite de endebedamento
4.- En canto a necesidade de formular un Plan Económico-financeiro, de 

conformidade co establecido nos artigos 21 e 23 da Lei Orgánica 2/2012, do 
27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, e 
no artigo 9 da Orde 21/05/2012, 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, remítome ao informe emitido o 19/09/2016 e do cal se dou conta 
ao Pleno en sesión de data 29/09/2016

O Pleno do Concello se da por enterado

9º.- DACIÓN CONTA REPARO 1/2017 POR FALTA DE FISCALIZACIÓN 
(EXPTE 194/2017)
Se da conta da Resolución da Alcaldía nº 74/17, de data 2 de marzo de 
2017, que di:

ASUNTO: REPARO NÚM. 1/2017 RELATIVO A FISCALIZACIÓN DE FACTURAS  
Vista a Memoria da Alcaldía xustificativa da necesidade de imputar o  

Orzamento  prorrogado  do  ano  2016,  e  actualmente  vixente,   obrigas  
derivadas  de  obras  que  máis  abaixo  se  indican  ,   que  non  se  axustan  
estritamente ao ríxido procedemento legal, pero que se realizaron en aras  
da axilidade e eficacia que determinan os veciños e o interés xeral.

Visto o informe  da Secretaria-Interventora Adxunta de data 2/03/17 (  
Reparo 01/17), sobre fiscalización das  facturas seguintes:

PARTI
DA

PROVEDOR CIF- CONCEPTO FACT. DATA IMPORT
E

323.63
2

Villaverde  Peón, 
José

3529311
7P

Demolición  aseos  CPI 
Padín T.

01/17 23/01/1
7

3.206,32

323.63
2

Villaverde  Peón, 
Manuel

3524918
6F

Traballos albañilería aseos 
CPI Padín T.

201700
1

23/01/1
7

3.929,19

 



 

323.63
2 

Celcar  Arcade, 
s.l.

B363257
77

Portas  para  aseos  CPI  
Padín T.

4/17 24/01/1
7

1.810,16

323.63
2

Elektron 
Instalaciones  e 
Ingeneiria SLU

B363265
28

Traballos  de  fontanería, 
calefacción,  sanitarios  e 
electricidade no CPI Padín 
T.

66 25/01/1
7

3.869.33

TOTAL 12.815,
00

De conformidade co o artigo 215 e seguintes  do RDLex. 2/2004, de 5  
de marzo Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 

ACORDO:
1º.- Resolve-lo reparo 1/2017 formulado pola Secretaria-Interventora  

Adxunta  no seu informe de 2 de marzo de 2017.
2º.- Aprobar as facturas máis arriba indicada  
3º.- Autorizar, dispoñer e recoñecer as  facturas citadas por existir na  

data, consignación suficiente, a nivel de vinculación xurídica,  no orzamento 
vixente e proceder a seu pago. 

4º.- Dar conta da presente Resolución ao Pleno da Corporación, na 
primeira sesión que se celebre

O Pleno do Concello se da por enterado

10º.- DACIÓN  CONTA  REPARO  2/2017  POR  RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL  CRÉDITO  E  DE  ERRO  MATERIAL  DA  RESOLUCIÓN 
(EXPTE 194/2017)
Se da conta da Resolución da Alcaldía nº 109/17, de data 14 de marzo de 
2017, que di:

ASUNTO:  Corrección erros materiais na Resolución  2017-0101 

Con  data  13  de  marzo  de  2017  por  resolución  de  alcaldía  núm.  
2017-0101  aprobouse  o  reparo  nº  2/2017  relativo  a  fiscalización  de  
facturas,  e prodúcese un erro material no "importe total das facturas".

En base as facultades que me confire a Lei de Bases de Réxime Local 
RESOLVO:

Onde dí: 17.538,98€
Debe dicir: 17.900,02€

O Pleno do Concello se da por enterado

11º.- PLAN  ORZAMENTARIO  A  MEDIO  PRAZO  PARA  O  PERIODO 
2018-2020 (EXPTE 241/2017)
Se da conta da Resolución da Alcaldía nº 92/16, de data 7 de marzo de 
2017, que di:
ASUNTO: Aprobación  Plan  Orzamentario  a  medio  prazo  para  o  período 
2018-2020. (Expte 241/2017)
O  capítulo  VI  da  Lei  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidade 
Orzamentaria  e  Sostenibilidade  Financeira  (LOEOSF),  relativo  á  xestión 
orzamentaria,  reforza  a  planificación orzamentaria  a  través  da definición 
dun marco orzamentario  a medio prazo,  que se axusta ás previsións da 
Directiva  2011/85/UE do Consello,  de 8 de novembro de 2011,  sobre os 

 



 

requisitos aplicables aos marcos orzamentarios dos estados membros.
Para a planificación orzamentaria anual, debese adoptar unha perspectiva 
plurianual e perseguir a consecución dos obxectivos orzamentario a medio 
prazo. 
Conforme ao art. 10 da Directiva 2011/85/UE, as proxeccións de ingresos e 
gastos e as prioridades derivadas do marco orzmamentario a medio prazo, 
constituirán a base da elaboración do orzamento anual.
Establece  o  art.  5  LOEOSF  que  «a  elaboración  dos  orzamentos  das 
Administracións  Públicas  se  encadrará  nun  marco  orzamentario  a  medio 
prazo, compatible có principio de anualidade polo que se rixen a aprobación 
e execución dos orzamentos, de conformidade coa normativa europea ».
Todas as entidades locais veñen obrigadas a aprobar un marco orzamentario 
a medio prazo, que abarcará un período mínimo de tres anos, no que se 
enmarcarán  os  seus  orzamentos  e  que  garantirán  unha  programación 
coherente cos obxectivos de estabilidade e débeda pública. Os parámetros 
que debe conter este marco recollense no art. 29.2 LOEOSF.
A  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  outubro,  pola  que  se  desenrrolan  as 
obrigas  de  suministro  de  información,  no  seu  art.  sexto,  baixo  o  título 
«Información  sobre  os  marcos  orzamentarios»,  dentro  do  capítulo  II 
«Disposicións  comuns  para  Comunidades  Autónomas  e  Corporacións 
Locais», establece que antes do 15 de marzo de cada ano, de acordo co 
obxectivo de estabilidade e débeda pública que previamente suministre o 
estado,  remitiránse  os  marcos  orzamentarios  a  medio  prazo nos  que  se 
enmarcará a elaboración dos orzamentos anuais.
A citada orde no seu artigo 5 establece que esa remisión deberá efectuarse 
por medios electrónicos e mediante firma electrónica a través do sistema 
que o MHAP habilite ao efecto.
Confeccionado  os  marcos  orzamentarios  con  respecto  aos  exercizos 
2018-2020,  atendendo  as  previsións  da  liquidación  do  exercizo  2017  e 
establecido o prazo máximo de envio ata o dia 14 de marzo de 2017, acordo 
de conformidade coas competencias que atribuen o 21 da Lei 7/85 de 2 de 
abril a reguladora de bases de réxime local e 61 da Lei de 5/97, do 22 de 
xullo, de administración local de Galicia:
1. Visto  que  con  data  7  de  marzo  de  2017,  emitiuse 
informe de Intervención sobre a elaboración do marco orzamentario.
Examinada a documentación que a acompaña e de acordo con esta,  en 
relación co establecido no 29 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de Abril, de 
Estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira e de conformidade co 
disposto no artigo 21.1s) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora dás Bases 
de Rexime Local

2. RESOLVO
PRIMEIRO.-  Aprobar  os  Plans  Orzamentarios  a  medio  prazo  para  o 

trienio  2018-2020,  de  conformidade  cos  datos  calculados  en  relación  a 
previsión  da  liquidación  de  2017  segun  os  datos  que  constan  na 
contabilidade  municipal  e   que  servirá  de  base  para  a  elaboración  do 
Programa de Estabilidade.

SEGUNDO.- Remitir o Marco Orzamentario a medio prazo do Concello 
ao  Ministerio  de  Facenda  e  Administracións  Públicas  polos  medios 
telemáticos habilitados para o efecto. 

TERCEIRO.- Dar conta da presente resolución o pleno municipal para o 
seu coñecemento .

 



 

O Pleno do Concello se da por enterado

12º.- DACIÓN CONTA   SOLICITUDES SUBVENCIÓNS 
Se da conta do acordo da Xunta de Goberno Local, da súa sesión de 

data 9 de febreiro de 2017, que di:

SOLICITUDE  SUBVENCIÓN  Á  DEPUTACIÓN  DE  PONTEVEDRA. 
PLAN  DE  OBRAS E  SERVIZOS (PLAN CONCELLOS)  2017.  LIÑA 3: 
EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E O FUNCIONAMENTO DE BENS E 
SERVIZOS MUNICIPAIS. 

Atendendo ao establecido nas bases da convocatoria do Plan de obras 
e servizos de competencia municipal para o exercicio 2017 (Plan concellos) 
(BOPPO Nº 249  de 30/12/16). 

A  Xunta  de  Goberno  Local, por  unanimidade,  en  virtude  das 
competencias delegadas polo Sr. Alcalde por Resolución de data 15 de xuño 
de 2015, adopta o seguinte ACORDO:

-  Aprobar  a  solicitude  de  subvención  na  liña  3  “Emprego  para  a 
conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais” do Plan  de 
obras e servizos municipais (Plan Concellos 2017) para a contratación de 17 
traballadores  por  un  importe  de  111.276,90  €  e  cuxo  orzamento  total 
ascende a 113.985,36 €.

O Pleno do Concello se da por enterado
Se da conta do acordo da Xunta de Goberno Local, da súa sesión de 

data 16 de febreiro de 2017, que di:

   CORRECCIÓN ERRO EN ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
DE DATA 9 DE FEBREIRO DE 2017 (Subvención Plan Concellos) 

Advertido  erro  no  acordo da Xunta  de  Goberno Local  en relación á 
“Solicitude  subvención  á  Deputación  de  Pontevedra.  Plan  de  obras  e 
servizos (Plan concellos) 2017. Liña 3: Emprego para a conservación e o 
funcionamento de bens e servizos municipais” a Xunta de Goberno Local, por 
unanimidade,  en virtude das competencias delegadas polo Sr. Alcalde por 
Resolución de data 15 de xuño de 2015, adopta o seguinte ACORDO:

Onde di:
-  Aprobar  a  solicitude  de  subvención  na  liña  3  “Emprego  para  a 

conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais” do Plan  de 
obras e servizos municipais (Plan Concellos 2017) para a contratación de 17 
traballadores  por  un  importe  de  111.276,90  €  e  cuxo  orzamento  total 
ascende a 113.985,36 €.

Debe dicir: 
-  Aprobar  a  solicitude  de  subvención  na  liña  3  “Emprego  para  a 

conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais” do Plan  de 
obras e servizos municipais (Plan Concellos 2017) para a contratación de 17 
traballadores  por  un  importe  de  111.276,90  €  e  cuxo  orzamento  total 
ascende a 113.990,28 €.

O Pleno do Concello se da por enterado

Se da conta do acordo da Xunta de Goberno Local, da súa sesión de 
data 16 de marzo de 2017, que di:

 



 

SOLICITUDES SUBVENCIÓNS Á DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 
PLAN  DE  OBRAS  E  SERVIZOS  (PLAN  CONCELLOS)  2017.  LIÑA  1. 
INVESTIMENTOS

Informados do contido das bases do Plan de obras e servizos  2017 
(Plan concellos) (BOPPO Nº 249  de 30/12/16). 

Vistos  os  proxectos  presentadas  para  levar  a  cabo  as  obras  que 
deseguido se relacionan e ao obxecto de dar cumprimento ás esixencias 
contidas nas bases citadas, para que o Concello poida resultar beneficiario 
das axudas contidas na mesma.

A  Xunta  de  Goberno  Local, por  unanimidade,  en  virtude  das 
competencias delegadas polo Sr. Alcalde por Resolución de data 15 de xuño 
de 2015, adopta o seguinte ACORDO:

Primeiro.- Aprobar os seguintes investimentos: 
“Pavimentación  do  camiño  de  Moureiros  e  mellora  da  seguridade 

viaria en Romariz”, segundo  proxecto redactado polo Enxeñeiro 
de  camiños,  portos  e  canles,  D.  Fernando  Costa  González 
(colexiado nº 29127), cun orzamento total de 41.875,23 €.

“Pavimentación do camiño de Sameán”, segundo  proxecto redactado 
polo Enxeñeiro de camiños,  portos e canles,  D. Fernando Costa 
González (colexiado nº 29127), cun orzamento total de 55.414,39 
€.

“Pavimentación do camiño de Aranza”, segundo  proxecto redactado 
polo Enxeñeiro de camiños,  portos e canles,  D. Fernando Costa 
González (colexiado nº 29127), cun orzamento total de 43.885,53 
€.

“Conexión saneamento en Montesiña”, segundo  proxecto redactado 
polo Enxeñeiro de camiños,  portos e canles,  D. Fernando Costa 
González (colexiado nº 29127), cun orzamento total de 30.756,34 
€.

“Mellora da Fonte lavadoiro de Moreira”, segundo  proxecto redactado 
polo Arquitecto técnico, D. Roberto Lorenzo Vidal (colexiado núm. 
VR-992) cun orzamento total de 49.673,58 €

“Mellora dos lavadoiros de Viño e Fonte lavadoiro Lourido”, segundo 
proxecto  redactado  polo  Arquitecto  técnico,  D.  Roberto  Lorenzo 
Vidal (colexiado núm. VR-992) cun orzamento total de 42.334,44 €

“Mellora do lavadoiro da Montesiña”,  segundo  proxecto redactado 
polo Arquitecto técnico, D. Roberto Lorenzo Vidal (colexiado núm. 
VR-992) cun orzamento total de 23.885,53 €

“Mellora  da  Fonte  lavadoiro  de  Lavandeira”,  segundo   proxecto 
redactado  polo  Arquitecto  técnico,  D.  Roberto  Lorenzo  Vidal 
(colexiado núm. VR-992) cun orzamento total de 30.739,50 €

“Mellora  dos  baños  e  vestiarios  do  campo  de  fútbol 
Salgueirón-Arcade”, segundo  proxecto redactado polo Arquitecto 
técnico,  D.  Roberto  Lorenzo  Vidal  (colexiado núm.  VR-992)  cun 
orzamento total de 33.348,49 €

Segundo.- Solicitar para a realización dos mesmos unha subvención total 
por  importe  de 351.913,03 € con  cargo ao Plan de obras e  servizos  (Plan 
concellos) 2017.

Terceiro.- Informar que existe a dispoñibilidade dos terreos precisos para 
a  normal  execución  das  obras,  así  como  as  licenzas,  autorizacións  e 
concesións administrativas para levalas a cabo.

 



 

Cuarto.- Dar conta ao pleno da solicitude de subvención. 

O Pleno do Concello se da por enterado

13º.- INFORMES SR. ALCALDE

Resolucións:  De acordo có establecido no artigo 42 do Regulamento de 
Organización,  Funcionamento e  Réxime Xurídico das Entidades Locais  de 
1986,  o  Sr.  Alcalde  da  conta,  sucintamente,  das  resolucións  adoptadas 
dende o 26 de xaneiro ao 29 de marzo de 2017 (núms. 21/17 a 132/17), que 
foron remitidas ós/ás concelleiros/as ó seu buzón na sede electrónica.

14º.- ROGOS E PREGUNTAS

A Sra. Obelleiro Hermida pregunta:
1º.- Está  prevista algunha actuación máis nos parkings de Arcade?
Resposta do Sr. Alcalde: solo poden facer mantemento blando porque 
son terreos privados.
2º.- Hai unha arqueta no muelle, fronte á Galiña azul, que creen que 
está mal. 
Resposta do Sr. Alcalde: O revisarán.
3º.- Que vai pasar cos expedientes de urbanismo que aínda non están 
resoltos, a partir da entrada en vigor do PXOM?
Pola Secretaria respostase que cree que case non hai, pero no caso de 
que non sexan autorizables coa nova normativa, e sí o foran coa antiga, 
haberá  que  estudar  cada  caso  polas  indemnizacións  que  poidan 
corresponder.

E non habendo outros asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde levantou a 
sesión sendo as trece horas e cincuenta minutos do mesmo día, do que eu, 
Secretaria, certifico.

O ALCALDE,                         A SECRETARIA,
Documento asinado dixitalmente á marxe.
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