CONCELLO DE VIGO
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA
PROPOSTA
Expediente nº: 62/142

PROPOSTA
Órgano: Ao Pleno da Corporación de aprobación, previa aprobación pola Xunta de Goberno Local e Ditame da
Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda
Asunto: Proxecto de Orzamentos Xerais do Concello de Vigo para o ano 2020.
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O Proxecto de Orzamentos do ano 2020, comezou o proceso de formación coa elaboración das normas
e criterios que se deberían ter en conta para a súa formación. Os marcos orzamentarios remitidos ao MINHAP,
para o período 2020-2022, asinado en data 11/03/2019, nº rexistro 2019-00198651-E dos que se deu conta ao
Pleno da Corporación na sesión ordinaria de 27 de marzo de 2019, marcan o contexto xeral no que se teñen que
formar os estados orzamentarios para o ano 2020.
O segundo paso que fundamenta a formación do orzamento, é o cumprimento, aprobación e remisión
das liñas fundamentais do Orzamento para o ano 2020, que foron aprobadas por Resolución da Alcaldía
Presidencia de 12/09/2019, asinadas e enviadas ao Ministerio de Hacienda o 12/09/2019, nº de Rexistro 201900655446-E, das que se dará conta ao Pleno da Corporación na sesión ordinaria do 30 de outubro.
Polo tanto, o criterio xeral de formación está delimitado polo marco orzamentario e as liñas
fundamentais do orzamento, ambos documentos remitidos ao Ministerio de Facenda, a Autoridade Fiscal
Independente, así como o contido do previsto no artigo 168 do TRLRFL, aprobado polo RDL 2/2004.
Os criterios que se estableceron nos documentos precitados, foron aplicados ao Proxecto do Orzamento,
coa variación en relación co capítulo de investimentos, que a teor dos acordos adoptados, a contía é maior ca
prevista no marco orzamentario de medio prazo, e axustada a contía prevista nas liñas fundamentais do
orzamento enviadas, aínda que sen repercusión na Regra Fiscal de Gasto, xa que ao ter a cualificación de
financiamento finalista, non computan no cálculo.
Así mesmo, hai que ter en conta os acordos adoptados en relación cos obxectivos previstos para
continuar pola senda da consolidación fiscal en relación coas regras fiscais de gasto, estabilidade orzamentaria e
endebedamento para o seguinte trienio.
En relación ao obxectivos fiscais, están prorrogados os aprobados polo Consello de Ministros en sesión
de 7 de xullo de 2017. A esta data non hai acordo das Cortes sobre os obxectivos fiscais do trienio 2020-2022.
En consecuencia, os obxectivos a ter en conta, son os prorrogados do ano 2017 aplicables ao período
2018-2020, que son os que a continuación se reproducen.

Capacidade (+) Necesidade (-) de financiamento, % sobre PIB
Subsectores

2018

2019

2020

Administración Central

-0,70%

-0,30%

0,00%

Seguridade Social

-1,10%

-0,90%

-0,50%

Comunidades Autónomas

-0,40%

-0,10%

0,00%
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Entidades Locais
Total

0,00%

0,00%

0,00%

-2,20%

-1,30%

-0,50%

Débeda segundo Protocolo de Déficit Excesivo, % sobre PIB
Subsectores

2018

2019

2020

Administración Central e Seguridade Social

70,80%

69,50%

67,60%

Comunidades Autónomas

24,10%

23,30%

22,40%

Entidades Locais
Total

2,70%

2,60%

2,50%

97,60%

95,40%

92,50%

Taxa de Referencia de crecemento de medio prazo do PIB da Economía Española (TRCPIB)
Subsector

2018
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Entidades Locais

2,40%

2019
2,70%

2020
2,80%

O Proxecto de Orzamento que se presenta está a encadrarse no Marco Orzamentario de medio prazo e
nas liñas fundamentais remitidas ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en cumprimento do
previsto no artigo 6 e 15 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de
subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sostibilidade Financeira.
Como criterio máis salientable do anteproxecto, tendo en conta a TRCPIB e os límites que cada ano se
aproban como fórmula para conter o gasto dentro da proxección da economía, está o control na evolución do
gasto corrente non financeiro que ven sendo unha norma xeral nestes últimos anos. A tal efecto, véñense
adoptando medidas de contención do gasto voluntario e operativo, aumentando os empregos nas dotacións en
políticas sociais, educativas, emprego, cultura, deportes e sobre todo e na prestación dos servizos públicos
básicos.
As variacións que se producen teñen a orixe fundamental nos convenios asinados, que aumentan os
recursos para o financiamento dos capítulos 2, 4 e 6 coas especificacións que se fan constar no informe
económico de gastos, non supón a consolidación de empregos, polo tanto, non altera o principio de contención.
Coa desagregación que figura na Memoria e no informe económico do estado de gastos, as políticas de
prestación de servizos básicos, as de promoción social, educativas e culturais, tiveron crecementos importantes,
moi por encima da TRCPIB e da previsión de variación do PIB, sendo en cada caso axustables os investimentos.
O Proxecto está artellado nun contexto económico de escasa variación nos recursos propios, que foron
actualizados a unha taxa inferior que a variación do IPC do período maio2017 - maio2019, inferior igualmente que a
TRCPIB de medio prazo prevista para o ano 2020, sendo o crecemento dos recursos propios previsto no proxecto
de Orzamentos inferior que o previsto nestas macrovariables.
A esta data, non está en trámite o Proxecto de Orzamento Xeral do Estado para o ano 2020, polo tanto,
hai unha ausencia absoluta de información, sendo a base de cálculo dos ingresos que se reflicten no Proxecto de
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Orzamento que se tramita, a Liquidación Orzamentaria do ano 2018 e as previsións de Liquidación para o ano
2019, información que figura no expediente e detallada no informe económico de ingresos.
Se se ten en conta a totalidade dos recursos correntes non financeiros, a variación entre o ano 2019 e o
previsto para o ano 2020, é do 3,40% en termos consolidados, xustificado nos informes técnicos que se
incorporan ao expediente.
En canto á cesión dos tributos do Estado e o Fondo Complementario de Financiamento, as previsións
coas que se está a traballar, son as correspondentes ás entregas a conta do ano 2019, sin que se estea a estimar
a liquidación definitiva do ano 2018.
A transferencia da Administración Central ao Transporte Publico colectivo urbano está a reflectir o
ingreso do ano 2018, a esta data non está transferido o correspondente ao ano 2019.
Na análise das variacións que se reflicten, están referenciadas aos estados consolidados.
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As achegas ao Transporte colectivo urbano e as da Lei de dependencia e drogodependencia, son axudas
que son consideradas afectadas aos efectos da Regra Fiscal de Gasto, xuntamente con todas as previstas no
informe económico de gastos e no informe sobre financiamento afectado.
A variación no capítulo 1 está xustificada nas melloras censais, tanto do IBI, IBICES, IVTM e no IAE,
producíndose aumentos en todos eles, así como pola actualización que incorporan as Ordenanzas Fiscais.
As variación que se producen no capítulo 2 é do 2,54%, ten causa nunha maior Liquidación do ICIO.
O Capítulo III, ten unha variación do 2,42% nos estados consolidados, sendo a base de cálculo a
información sobre la Liquidación do ano 2018 e as previsións de liquidación do ano 2019, información que
tamén foi remitida ao MINHAC e que ten a súa xustificación no informe económico de ingresos.
En canto a participación nos ingresos da Comunidade Autónoma, estase a prever as contías das entregas
a conta e unha previsión de liquidación como en anos anteriores. Os ingresos a conta rexistrados máis a achega
de novembro e decembro, xustifica a previsión estimada para o ano 2020.
As axudas a Drogodependencia manteñen o mesma previsión ca do ano 2019.
O Servizo de Axuda no Fogar mantén a mesma previsión ca do ano 2019, xustificada polo incremento no
número de horas na prestación + 128.497,21 horas, polo que, como a Xunta de Galicia financia unha parte do
custe, 9,7 euros hora, as previsións que se fixeron axústanse ás horas de servizo que hai que prestar, tendo a sua
contrapartida no incremento do custe do contrato.
No capítulo 4, o seu crecemento ten causa na anualidade do proxecto Vigo pola Inserción Laboral da
Administración do Estado e na aplicación cuantificada do protocolo asinado coa Deputación de Pontevedra polo
plan de asfaltado e cofinanciamento de distintas actividades.
Na cuantificación das previsións contidas no capítulo 7 do estado de Ingresos, -Subvencións de Capital-,
a súa orixe é o cofinanciamento do FEDER, ADIF, XUNTA DE GALICIA, MINISTERIO DE FOMENTO e a DEPUTACIÓN
DE PONTEVEDRA, cuxa desagregación por contías e empregos, relacionase no informe económico de gastos e no
informe de financiamento afectado.
En canto aos pasivos financeiros, este é o sexto ano que o proxecto de Orzamento que se somete a
aprobación, non ten previsto o financiamento con apelación ao mercado de capitais, estando financiado tanto os
empregos correntes non financeiros como os de capital non financeiro, con recursos propios ou convenios con
outras administracións.
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En relación co estado de gastos, as variacións do capítulo 1 teñen a súa orixe na Resolución de 22 de
marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o II Acordo Goberno-Sindicatos
para a mellora do emprego público e as condicións de traballo publicadas no BOE nº 74, de 26 de marzo,
establece unha actualización fixa das retribucións para o ano 2020 do 2,00%.
En canto ao incremento variable, no ano 2020, fíxase nun 1,00% adicional sempre e cando se alcance un
crecemento do PIB 2,5%, que será axustable á baixa en función da porcentaxe de variación do PIB á baixa en
relación co obxectivo do 2,5%. En consecuencia, tendo en contas as previsións da evolución económica, se
actualizaron as contías do capítulo 1, nun 2,46%
As variacións na actualización quedará suxeita a entrada en vigor da norma regulamentaria habilitante.
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Reflíctese igualmente o previsto no Real Decreto 1449/2018, de 14 de decembro, polo que se establece
o coeficiente redutor da idade de xubilación en favor dos policías locais ao servizo das entidades que
integran a Administración local, que supón un incremento aplicable sobre a base de cotización do 8,84%, é
destopamento das bases de cotización, o que fan incrementar notablemente a contía do custe da seguridade
social a cargo da Entidade.
En relacón ao capítulo 2, a variación está xustificada no informe económico de gastos, as variacións máis
importantes teñen orixe no programa de emprego de inserción laboral que ten unha anualidade no ano 2020 de
1.019.454,30 euros, financiado ao 100% pola Administración Xeral do Estado. Así mesmo, hai que engadir a este
incremento, o estudo de custes que servirá para a licitación do novo contrato de xardíns que entrará en vigor en
maio do ano 2020, sen prexuízo de aumento do custe do contrato do SAF. En resume, o detalle das variacións
teñen explicación no informe económico financeiro.
Artellado o expediente que conforma o Proxecto de Orzamento Xeral para o ano 2020, que está
integrado polo da propia Entidade, o Organismo Autónomo Administrativo XMU e como anexo os das Fundacións
que forman parte do perímetro de consolidación, MARCO e C. Bureau, visto que o expediente está completo,
axustándose ao regulamentado nos artigos 165 a 167 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, comprobado que a súa elaboración axustouse ás
directrices dadas, verificado que as dotacións que nel figuran cobren todos os contratos e prestacións necesarias
para o bo funcionamento dos servizos e quedando reflectidos a totalidade dos compromisos, en uso das
competencias que me foron delegadas pola Resolución da Alcaldía de 18 e 26/06/2019 , proponse ao Pleno da
Corporación, previo acordo da Xunta de Goberno Local e Ditame da Comisión Informativa de Orzamentos e
Facenda, a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Vigo para o ano 2020, integrado por:
Orzamento da Entidade Local.
Orzamento do Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.
– Anexo dos Orzamentos das Fundacións: MARCO e CONVENTION BUREAU.
A clasificación e ordenación dos recursos e empregos e a seguinte:
Clasificación por Áreas de Gastos.
Clasificación por Áreas de Gastos e Capítulos
Clasificación por programas de gastos con resume por capítulos.
Clasificación por capítulos de Gastos e Ingresos.
–
–
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Clasificación económica de ingresos.
Comparativo de gastos e ingresos por capítulos.
Comparativo por Áreas de gasto e capítulos.
Todos os estados orzamentarios están referidos á Entidade e aos estados consolidados.
Achégase a información completa referida igualmente ao Organismo Autónomo Xerencia Municipal de
Urbanismo.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2019-2020

Documento asinado
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CAPÍTULO

Gastos Entidade
Importe 2020

Importe 2019

Ingresos Entidade
Variación %

Importe 2020

Importe 2019

Variación %

1

70.028.171,00

67.882.697,30

3,16%

113.296.218,00

108.960.818,00

3,98%

2

128.215.073,84

123.267.438,51

4,01%

8.708.898,82

8.493.508,00

2,54%

3

3.530,00

3.530,00

0,00%

40.156.209,00

39.271.725,53

2,25%

4

33.882.508,26

33.968.597,81

-0,25%

81.735.182,76

80.193.073,39

1,92%

5

600.000,00

600.000,00

0,00%

2.687.000,00

3.020.200,00

-11,03%

232.729.283,10

225.722.263,62

3,10%

246.583.508,58

239.939.324,92

2,77%

6

30.781.098,51

29.812.598,54

3,25%

,00

,00

0,00%

7

1.618.050,46

980.748,24

64,98%

18.544.923,49

16.576.285,48

11,88%

265.128.432,07

256.515.610,40

3,36%

265.128.432,07

256.515.610,40

3,36%

8

646.000,00

646.000,00

0,00%

646.000,00

646.000,00

0,00%

9

,00

0,00%

,00

3,35%

265.774.432,07

Operc. Corr.N.F

Operacións N.F

Total

265.774.432,07

257.161.610,40

0,00%
257.161.610,40

3,35%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS DOS ESTADOS CONSOLIDADOS E COMPARATIVO 2019-2020
CAPÍTULO

Gastos dos estados consolidados
Importe 2020

Importe 2019

Ingresos dos estados consolidados

Variación %

Importe 2020

Importe 2019

Variación %

1

75.451.540,74

71.949.645,30

4,87%

113.296.218,00

108.960.818,00

3,98%

2

130.150.271,39

125.158.944,96

3,99%

8.708.898,82

8.493.508,00

2,54%

3

3.530,00

3.530,00

0,00%

41.598.359,71

40.616.825,53

2,42%

4

28.052.543,26

28.028.597,81

0,09%

82.208.672,36

79.233.196,66

3,76%

5

600.000,00

600.000,00

0,00%

2.688.000,00

3.030.200,00

-11,29%

234.257.885,39

225.740.718,07

3,77%

248.500.148,89

240.334.548,19

3,40%

6

31.109.136,53

30.139.367,36

3,22%

,00

,00

0,00%

7

1.678.050,46

1.030.748,24

62,80%

15.544.923,49

16.576.285,48

11,88%

267.045.072,38

256.910.833,67

3,95%

264.045.072,38

256.910.833,67

3,95%

8

678.000,00

671.000,00

1,04%

678.000,00

671.000,00

3,94%

9

,00

0,00%

,00

,00

0,00%

Operac. Corr.N.F

Operacións. N.F
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Total

267.723.072,38 257.581.833,67

3,94% 264.723.072,38

257.581.833,67

3,94%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2019-2020
Área

Descrición

Entidade
2020
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2019

0

Débeda Pública

,00

1

Servizos Públicos básicos

2

Actuación de protección e promoción social

26.386.879,58

3

Produción B. públicos carácter preferente

4

Actuacións de carácter económico

9

Actuacións de carácter Xeral

Consolidado
2020

,00

2019
,00

0,00%
3,23%

24.127.979,87

9,27%

26.386.879,58

24.127.979,87

9,27%

42.899.282,51

45.074.856,93

-4,78%

42.899.282,51

45.074.856,93 -4,78%

19.486.482,64

19.332.187,28

0,80%

19.486.482,64

19.332.187,28

43.361.198,12

37.696.462,13

15,03%

43.361.198,12

37.696.462,13 15,03%

265.774.432,07 257.161.610,40

0,00%

% var.

2,07% 135.589.229,53 131.350.347,46

133.640.589,22 130.930.124,19

Total

Documento asinado

% var.

,00

3,35% 267.723.072,38 257.581.833,67

0,80%
3,94%

RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2019- 2020

Estado de Gastos
CAPÍTULO

Importe 2020

Importe 2019

Estado de Ingresos
Variación %

1

5.423.369,74

4.066.948,00

33,35%

2

1.935.197,55

1.891.506,45

2,31%

3
4

,00

1.368.856,73

Importe 2019

Variación %

1.442.150,71

1.345.100,00

6.303.454,60

6.348.980,00

-0,72%

1.000,00

10.000,00

-90,00%

0,43%

7.746.605,31

7.704.080,00

0,55%

,00

,00

0,00%

-100,00%

5
Op. Corr. NF

Importe 2020

7,22%

7.358.567,29

7.327.311,18

6

328.038,02

326.768,82

0,39%

7

60.000,00

50.000,00

20,00%

388.038,02

376.768,82

2,99%

,00

,00

7.746.605,31

7.704.080,00

0,55%

7.746.605,31

7.704.080,00

0,55%

32.000,00

25.000,00

28,00%

32.000,00

25.000,00

28,00%

7.778.605,31

7.729.080,00

0,64%

7.778.605,31

7.729.080,00

0,64%

Op. Cap. NF
T. Op. N.F
8
Total

0,00%
0,00%

FUNDACIÓNS

6

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 10/12/2019 08:56

Páxina 6 de 8

Expediente 62/142
CSV: 23EAC8-D3C3AD-8DA831-2Z7PL1-S7281Y-H1
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

CONCELLO DE VIGO
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA
PROPOSTA
Expediente nº: 62/142
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA (MARCO)
CONCEPTOS
G. Persoal
Cons. eléctrico

Empregos

Recursos

Importe 2020 Importe 2019 Variación
295.044,96

16.046,81

740.000,00

740.000,00

,00

147.000,00 17.116,86 Achegas usuarios

15.000,00

15.000,00

,00

Outros g. Activ.

270.977,00

270.977,00

10.000,00

10.000,00

,00

Operac. N.F

,00 Subv. doazóns

Variación

50.000,00

164.116,86

Amortiza. Inmv.

68.168,00

Importe 2019

66.046,81

Exposicións
G.Financeiros

68.168,00

Importe 2020

303.688,00 -8.643,04 Ingresos actividade

,00 Patrocinio La Caixa

1.000,00

1.000,00

,00

31.739,99

24.167,00

7.572,99

831.046,81

,00

815.000,00 16.046,81

831.046,81

815.000,00

16.046,81
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CONVENTION BUREAU (CB)
CONCEPTOS
G. Persoal

Empregos
Importe 2020

Importe 2019

Recursos
Variación

181.383,13

177.826,60

Cons. e gast. xestión

10.500,00

9.504,24

Publ.mat. Promoc.

17.601,87

2.954,16

264.000,00

289.000,00

3.515,00

3.515,00

,00

477.000,00

482.800,00

-5.800,00

Acc. promoción
P. outros entes
Operac. N.F

Importe 2020 Importe 2019 Variación

3.556,53
995,76 Subv. doazóns
14.647,71 Achegas socios
-25.000,00 Out. ingresos

218.000,00
9.000,00

218.000,00

,00

14.000,00 -5.800,00

250.000,00

250.000,00

,00

477.000,00

482.000,00 -5.800,00

,00

SEGUNDO.- Aprobar as Bases de Execución que serán de aplicación á Entidade Local e Xerencia
Municipal de Urbanismo, coa excepción da regulación propia que se aprobe para o Organismo Autónomo.
TERCEIRO.- Aprobar as Bases de Execución específicas da Xerencia Municipal de Urbanismo.
CUARTO.- Aprobar o cadro de persoal e plantilla da Entidade Local e da Xerencia Municipal de
Urbanismo.
QUINTO.- Aprobar o Plan de Investimento-Financiamento 2020-2023, que quedará sometido aos axustes
que cada ano se estableza, producíndose a revisión do mesmo en cada ano.
SEXTO.- Someter o expediente aos requisitos de publicidade e exposición pública que regula o artigo
169 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
SÉTIMO.- O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se
presentan reclamacións; o acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo, entrando en vigor unha vez
publicado na forma prevista no parágrafo 3 do artigo 169 do TRLRFL. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo
dun mes para resolvelas, contado a partir do día seguinte á finalización do de exposición ao público, e as
reclamacións consideraranse rexeitadas en calquera caso se non se resolven no acordo de aprobación definitiva
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CONCELLO DE VIGO
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA
PROPOSTA
Expediente nº: 62/142
(artigo 20 do RP).
En cumprimento do previsto no apartado seis do artigo 21 do RD 500/90, o Orzamento definitivo que se
aprobe para o ano 2020, terá os seus efectos dende o un de xaneiro e os créditos nel incluídos terán a
consideración de créditos iniciais.
Se o dereito positivo de aplicación é alterado por modificación das normas citadas, ou por
desenvolvemento da normativa legal ou regulamentaria, polo Pleno da Corporación acordaranse os axustes
orzamentarios ou de liquidación e contables que procedan mediante o axuste das magnitudes, créditos e
conceptos que corresponda conforme ás normas de aplicación ou ao interese xeral.
Se a Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2020 ou outra norma de igual rango, alterase as
contías nas entregas a conta para o ano 2020, se fose o caso, procederase a facer os axustes para facer fronte
aos cambios introducidos polo devandito corpo legal se estas tivesen unha repercusión negativa no cumprimento
dos obxectivos fiscais de estabilidade e da regra de gasto.
O Pleno da Corporación pronunciarase, previo acordo da Xunta de Goberno Local e ditame da Comisión
Informativa, sobre proposta da Concellería Delegada de Orzamentos e Facenda.
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LG/

En Vigo, á data da sinatura electrónica
O CONCELLEIRO DELEGADO DA ÁREA DE ORZAMENTOS E FACENDA: Jaime Aneiros Pereira
(Delegación, Resolución Alcaldía de 18 e 26/06/2019 )
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