
 

Expediente núm.: 3559/2017

Procedemento: Aprobación do orzamento municipal para o exercicio 2017

MEMORIA DE ALCALDÍA EXPLICATIVA DO PROXECTO DE ORZAMENTO
MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2017

A Alcaldesa-Presidenta  que  subscribe,  a  fin  de  dar  cumprimento  ó  disposto  polos
artigos  168.1  a)  do  Texto  Refundido  da   Lei  Reguladora  das  Facendas  Locais
aprobada por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo e 18.1 a) do R.D. 500/90
do 20 de abril, formula a presente Memoria explicativa do contido do Orzamento para
o exercicio 2017, así como das modificacións máis salientables que experimenta, en
relación co orzamento do exercicio de 2.016.

ESTADO DE GASTOS

Capítulo I: Gastos de persoal

Con respecto ao gasto de persoal existe correlación entre os créditos do Capítulo I de
Gastos de Persoal,  incluídos no Orzamento e o Anexo de Persoal  desta Entidade
Local  para este exercicio  económico,  sendo o  seu importe global  de 4.084.485,51
euros.



 

O importe ao que ascende cada unha das aplicacións orzamentarias do Capítulo I do
estado de gastos é o resultante da aplicación dos límites máximos de incremento das
retribucións do persoal fixadas na Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais
do Estado para o ano 2017.

Así mesmo, tamén se recollen as adecuacións retributivas -tanto á alza como á baixa-
resultantes da entrada en vigor o 01/06/2017 da modificación da Relación de Postos
de Traballo do Concello de Cambados.

Capítulo II: Gastos en bens correntes e servizos

O  importe  do  gasto  en  bens  correntes  e  servizos  do  Capítulo  II  consignado  no
Orzamento Municipal de 2017 ascende a un por importe de 4.172.826,55 euros, o cal
supón un incremento  do  7,49% con respecto  a  este  mesmo gasto  no  Orzamento
Municipal anterior.

O  incremento  responde  principalmente  aos  gastos  resultantes  da  realización  das
actividades da “Cidade europea do viño 2017”.

O total dos créditos orzamentarios consignados por operacións correntes e os gastos
derivados  do  funcionamento  dos  servizos  existentes  neste  Concello  poden
considerarse suficientes para atender as obrigacións exixibles á Corporación.

Capítulo III: Gastos financeiros

Os gastos financeiros recollidos neste Capítulo refírense ás consignacións de pagos
de  intereses  e  gastos  dos  préstamos  contratados  pola  Entidade.  O  importe  total
consignado neste capítulo ascende a 7.138,21 euros, o cal supón un decremento do
20,93% con respecto ao Orzamento Municipal anterior.

Capítulo IV: Transferencias correntes

As transferencias  correntes comprenden os  créditos  por  achegas do Concello  sen
contraprestación  dos  axentes  receptores  e  con  destino  a  operacións  correntes.
Engádese  unha  aplicación  orzamentaria,  a  231.467.00,  cunha  consignación  de
5.000,00 euros,  destinada a facer  fronte as transferencias a realizar  ao Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar en virtude do Convenio asinado para o
funcionamento do centro de día.



 

Prevense  créditos  por  importe  de  278.722,98  euros  en  2017.  Este  capítulo
experimenta  un  incremento  do  2,7  %  con  respecto  ao  Orzamento  Municipal  do
exercicio  anterior,  e  que  responde  a  inclusión  da  aplicación  orzamentaria  arriba
referenciada  así  como  a  actualización  da  transferencia  a  realizar  á  Asociación
Protectora de Animais en virtude do convenio en vigor.

Capítulo VI. Investimentos reais

Consignáronse no Estado de Gastos do Orzamento de 2017 investimentos reais por
un importe de 8.000,00 euros, financiados recursos propios.

O resto dos investimentos reais que se están a executar no exercicio co orzamento
prorrogado e con recursos afectados procedentes de subvencións ou transferencias
de capital, son obxecto das oportunas modificacións orzamentarias, polo que o importe
deste capítulo verase considerablemente incrementado na execución do orzamento.

Capítulo VII. Transferencias de capital

Consígnanse as  aplicacións presupostarias que corresponden a particulares polas
obras do ARI, (segundo os Convenios asinados para tal fin), á Mancomunidade do
Salnés e  á Deputación Provincial  para a realización de obras, se ben nestes dos
últimos casos,  consígnase  unha cantidade  simbólica  para  posibles  imprevistos,  ao
igual que en exercicios anteriores.

Capítulo VIII. Activos financeiros

Se recollen as previsións de anticipos ó persoal, manténdose o mesmo importe con
respecto ó exercicio anterior.

Capítulo IX. Pasivos financeiros

Consígnanse  as  cantidades  necesarias  para  as  amortizacións  dos  préstamos
concertados  polo  Concello  segundo  os  datos  recollidos  no  Estado  da  débeda.  O
importe é moi similar ó do exercicio anterior.



 

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo I: Impostos directos

Os  impostos  directos  comprenden  o  Imposto  de  Bens  Inmobles,  o  Imposto  de
Actividades  Económicas,  o  Imposto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  e  o
Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana. 

Estes ingresos, no seu conxunto, suporán un decremento  do crédito do 2,56 % con
respecto ao Orzamento Municipal do exercicio anterior.

As previsións recollidas neste capítulo fanse como resultado do análise dos datos de
execución dos últimos dous exercicios así como da execución do presente exercicio.

Capítulo II: Impostos indirectos



 

Este  capítulo,  no  que  se  recollen  os  ingresos  previstos  polo  Imposto  sobre
Construcións, Instalacións e Obras, supón un incremento do crédito do 33,33% con
respecto ao Orzamento Municipal do exercicio anterior, resultante do análise dos datos
de  execución  dos  últimos  dous  exercicios  así  como  da  execución  do  presente
exercicio.

Capítulo III: Taxas, prezos públicos e outros ingresos

Os ingresos previstos por operacións correntes procedentes de taxas, prezos públicos
e  outros  ingresos,  ascende  a  un  total  de  2.014.097,00  euros,  o  que  supón  un
incremento do 1,41 % respecto ao Orzamento Municipal do exercicio anterior.

Esta cifra de ingreso calcúlase tendo en conta os dereitos que se prevén liquidar no
exercicio actual e do recadado no exercicio anterior.

Capítulo VI: Transferencias correntes

O total  de  ingresos previstos no Capítulo  IV por  transferencias  correntes,  prevese
superior  na  súa  totalidade  ao  previsto  no  exercicio  anterior,  como  consecuencia
basicamente dos maiores ingresos previstos na participación nos tributos do Estado.

Así  mesmo recóllense  neste  capítulo  as  transferencias  correntes  que  se  perciben
doutras administracións e das cales existe certeza sobre o seu ingreso.

En todo caso,  este capítulo poderá verse incrementado ao longo da execución do
orzamento como consecuencia da concesión doutras subvencións para gasto corrente
que conlevarán o oportuno expediente de xeración de crédito.

Capítulo V: Ingresos patrimoniais

Os  ingresos  patrimoniais  proveñen  de  rendas  de  inmobles,  que  ascenden  a
155.331,92 euros e constitúen un 1,73% do orzamento municipal.

Isto suporá un incremento do 62,12 % respecto ao ingreso consignado no Orzamento
do  exercicio  anterior,  debido  fundamentalmente  a  que  se  recolle  a  previsión  dos
ingresos que se van a percibir polas renovacións das concesións dos postos da praza
de abastos, cuxos expedientes administrativos se están a tramitar neste exercicio.



 

Capítulo VIII: Activos financeiros

Este  capítulo  recolle  os  posibles   anticipos  ó  persoal  e  coincide  co  importe
orzamentado no anterior exercicio.

En virtude do disposto no artigo 168.1.a)  do Texto Refundido da Lei de Facendas
Locais aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, e do artigo 18.1.a) do Real
Decreto 500/1990,  de 20 de abril,  esta  Alcaldía  eleva ao Pleno da Corporación o
Proxecto  do  Orzamento  Xeral  e  as  súas  Bases  de  Execución,  para  o  exercicio
económico  2017,  cuxo importe  ascende a  8.968.605,70  euros,  acompañado desta
Memoria.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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