CONCELLO DE TEO
ORZAMENTO MUNICIPAL 2016
EXPEDIENTE

ORZAMENTO MUNICIPAL 2016-RESUMO POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
1
Gastos de persoal
Gastos correntes en bens e
2
servizos
3
Gastos financeiros
4
Transferencias correntes
Suman operacions correntes
6
Investimentos reais
7
Transferencias de capital
Suman operacións de capital
Total operacións non financeiras
8
9

Activos financeiros
Pasivos financeiros
Total operacións financeiras
TOTAL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
1
Impostos directos
2
Impostos indirectos
Taxas, prezos públicos e
3
outros ingresos
4
Transferencias correntes
5
Ingresos patrimoniais
Suman operacións correntes
Alleamento de investimentos
6
reais
7
Transferencias de capital
Suman operacións de capital
Total operacións non financeiras
8
9

Activos financeiros
Pasivos financeiros
Total operacións financeiras
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

CRÉDITO INICIAL (EUROS)
3.919.402,48
6.343.951,00
13.383,59
621.680,00
10.898.417,07
2.447.698,92
24.200,00
2.471.898,92
13.370.315,99
0,00
458.132,44
458.132,44
13.828.448,43

PREVISIÓN INICIAL (EUROS)
4.298.500,00
105.000,00

3.074.691,36
4.497.357,23
70.850,00
12.046.398,59
245.000,00
1.138.704,70
1.383.704,70
13.430.103,29
0,00
398.345,14
398.345,14
13.828.448,43

ESTADO DE INGRESOS ORZAMENTO 2016
Clasif.
Económica

Descripción

Créditos iniciais

Subconcepto
11200

Imposto sobre Bens Inmobles. Bens Inmobles de Natureza Rústica

12.200,00 €

11300

Imposto sobre Bens Inmobles. Bens Inmobles de Natureza Urbana

3.175.000,00 €

11400

Imposto sobre Bens Inmobles. Bens Inmobles de Características Especiais

11500

Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

11600

Imposto sobre Incremento do Valor dos Terrenos de Naturaleza Urbana

13000

Imposto sobre Actividades Económicas

CAPÍTULO 1
29000

55.000,00 €
856.600,00 €
24.700,00 €
175.000,00 €
4.298.500,00 €

IMPOSTOS DIRECTOS

105.000,00 €

Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras
IMPOSTOS INDIRECTOS

105.000,00 €

30000

Taxa servizo de abastecimento de auga

460.000,00 €

30100

Taxa Servizo de alcantarillado

203.911,36 €

30900

Outras taxas por prestación de servizos básicos. Depuración e enganches

324.580,00 €

30200

Taxa Servizo de recollida de lixo

587.000,00 €

31200

Taxa Servizos educativos (escolas infantís, conciliación)

250.000,00 €

31300

Taxa por servizos deportivos (pavillóns e locais soc)

31900

Outras taxas por prestación de servizos de carácter preferente (funerarios)

20.000,00 €

32100

Taxa por licenzas urbanísticas

50.000,00 €

32200

Taxa por cédulas de habitabilidade e licenzas de primeira ocupación

4.500,00 €

32500

Taxa por expedición de documentos (docs admin.e matrimonio civil)

10.000,00 €

32900

Outras taxas pola realización de actividades de competencia local (taxis, emerxencias)

33100

Taxa por entrada de vehículos

33200

Taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial por empresas explotadoras de
servizos de subministros

33500

Taxa por ocupación da vía pública con terrazas (andamios e venda ambulante)

15.000,00 €

33800

Compensación de Telefónica de España, S.A.

56.000,00 €

34100

Prezo público servizos asistenciais (SAF)

33.000,00 €

34200

Prezos públicos Servizos de conciliacion (Diverteo, Teo madruga)

34300

Prezos públicos Servizos deportivos

34400

Entradas a espectáculos

25.000,00 €

39100

Multas por infraccións urbanísticas

55.000,00 €

39120

Multas por infraccións da Ordenanza de circulación

12.000,00 €

39211

Recarga de prema

49.000,00 €

39300

Xuros de demora

12.500,00 €

39610

Cotas de urbanización

39900

Outros ingresos diversos.

CAPÍTULO 2

8.500,00 €

2.000,00 €
15.000,00 €
177.700,00 €

25.000,00 €
619.000,00 €

0,00 €
60.000,00 €

TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

3.074.691,36 €

42000

Participación en Tributos do Estado

3.132.361,69 €

45000

Participación nos tributos da Comunidade Autónoma

638.495,54 €

Transferencias correntes en cumprimento de convenios subscritos coa CC.AA en materia
de servizos sociais e políticas de igualdade
Transferencias correntes en cumprimento de convenios subscritos coa CC.AA en materia
de educación
Transferencias correntes en cumprimento de convenios subscritos coa CC.AA en materia
de emprego e desenvolvemento local

280.000,00 €

45080

Otras subvencions correntes da Admón. Xeral da CC.AA

161.000,00 €

46101

De Diputacións, Consejos ou Cabildos (sección servizos sociais)

115.000,00 €

46103

De Diputacións, Consejos ou Cabildos (sección cultura)

26.000,00 €

46104

De Diputacións, Consejos ou Cabildos (sección deportes)

19.500,00 €

46105

De Diputacións, Consejos ou Cabildos (normalización lingüística)

46106

De Diputacións, Consejos ou Cabildos

CAPÍTULO 3

45002
45030
45050

0,00 €
85.000,00 €

6.000,00 €
34.000,00 €
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ESTADO DE INGRESOS ORZAMENTO 2016
Clasif.
Económica

Descripción

Créditos iniciais

Subconcepto
CAPÍTULO 4

4.497.357,23 €

TRANSFERENCIAS CORRENTES

400,00 €

52000

Xuros de depósitos.

54100

Arrendamentos de fincas urbanas

55400

Aproveitamentos agrícolas e forestais

70.000,00 €

INGRESOS PATRIMONIAIS

70.850,00 €

CAPÍTULO 5

450,00 €

60000

Venta de solares. Ampliación de núcleo

125.000,00 €

60300

Patrimonio público do solo.

120.000,00 €
245.000,00 €

CAPÍTULO 6. ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS
76100

De Diputacións, Consejos ou Cabildos. (POS 2016 e POS 2015 complementario)

452.471,26 €

76101

De Diputacións (PAS 2015)

508.923,61 €

76200

De Concellos (Ames: Xestión EDAR Calo-Milladoiro 2013-2015)

91100

177.309,83 €
1.138.704,70 €

CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Préstamos a longo prazo recibidos de entes públicos PAI 2015 compl + PAI 2016

398.345,14 €
398.345,14 €

CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCEIROS
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

Teo, 7 de marzo de 2016

o alcalde
Rafael C. Sisto Edreira
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13.828.448,43 €

ESTADO DE GASTOS ORZAMENTO 2014.-clasificación por programas
Econ.

011

31000

Xuros de préstamos e outras operacións financeiras en euros

011

91300

Amortización de préstamos a longo prazo de entes de fóra do sector público

458.132,44 €

Débeda Pública.

471.516,03 €

011

Descrición

Créditos iniciais

Prog.

13.383,59 €

132

12001

Soldos do Grupo A2 de persoal funcionario

13.035,60 €

132

12003

Soldos do Grupo C1 de persoal funcionario

98.571,41 €

132

12006

Trienios

12.929,64 €

132

12100

Complemento de destino

61.143,88 €

132

12101

Complemento específico

128.524,98 €

132

15000

Produtividade

30.000,00 €

132

15100

Gratificacións

2.000,00 €

132

16000

Seguridade Social

132

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

2.000,00 €

132

21400

Elementos de transporte

4.000,00 €

132

22000

Material de oficina ordinario non inventariable

132

22001

Prensa, revistas, libros e outras publicacións

132

22103

Combustibles e carburantes

132

22104

Vestiario

5.000,00 €

132

22199

Outros subministros

3.500,00 €

132

22200

Servizos de telecomunicacións

132

22400

Primas de seguros

132

23020

Dietas persoal non directivo

132

23120

Locomoción persoal non directivo

132

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

5.600,00 €

132

62400

Elementos de transporte

1.000,00 €

62500

Mobiliario

132

132

94.261,65 €

600,00 €
300,00 €
10.000,00 €

350,00 €
1.500,00 €
100,00 €
100,00 €

500,00 €

Seguridade e Orde Pública.

475.017,16 €
148.720,58 €

135

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

135

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

135

15000

Produtividade

14.000,00 €

135

15100

Gratificacións

25.000,00 €

135

16000

Seguridade Social

47.115,48 €

135

16200

Formación e perfeccionamento

1.500,00 €

135

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

4.000,00 €

135

21400

Elementos de transporte

8.000,00 €

135

22103

Combustibles e carburantes

135

22104

Vestiario

135

22199

Outros subministros

135

22400

Primas de seguros

135

22606

Reunións, conferencias e cursos

135

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

1.500,00 €

135

62400

Elementos de transporte

1.000,00 €

135

62500

Mobiliario.

135

8.331,02 €

10.000,00 €
6.000,00 €
500,00 €
6.200,00 €
500,00 €

1.000,00 €
283.367,08 €

Protección civil .

151

12000

Soldos do grupo A1 de persoal funcionario

16.319,15 €

151

12001

Soldos do grupo A2 de persoal funcionario

14.438,73 €

151

12006

Trienios de persoal funcionario

151

12100

Complemento de destino

21.642,88 €

151

12101

Complemento específico

39.716,29 €

151

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

31.895,32 €

5.440,42 €
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Econ.

151

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

2.230,50 €

151

15000

Produtividade

3.000,00 €

151

15100

Gratificacións

151

16000

Seguridade Social

151

20000

Arrendamentos de terreos e bens naturais

1.800,00 €

151

21200

Edificios e outras construcións

1.000,00 €

151

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

1.000,00 €

151

21600

Equipos para procesos de información

1.000,00 €

151

22199

Outros subministros

1.000,00 €

151

22602

Publicidad e propaganda

3.000,00 €

151

22706

Estudos e traballos técnicos

83.000,00 €

151

23020

Dietas persoal non directivo

150,00 €

151

23120

Locomoción persoal non directivo

100,00 €

151
151

61000
62900
151

Descrición

Créditos iniciais

Prog.

1.000,00 €
39.504,99 €

Outros Investimentos de reposición de infraestructura e bens destinados ao uso xeral. Mobiliario
urbano
Outros investimentos novos asociados ao funcionamento operativo dos servizos
Urbanismo.

57.000,00 €
10.000,00 €
334.238,28 €
20.000,00 €

160

20400

Arrendamento de material de transporte

160

22100

Subministro de enerxia electrica

160

22103

Combustibles e carburantes

6.000,00 €

160

22104

Vestiario

4.000,00 €

160

22199

Outros subministros

160

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

160

62105

Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos. Obras menores e PAI 2016

160

166.555,00 €

89.500,00 €
317.056,00 €
60.000,00 €

Alcantarillado

663.111,00 €
240.329,55 €

161

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

161

15000

Produtividade

15.000,00 €

161

15100

Gratificacions

10.000,00 €

161

16000

Seguridade Social

72.098,87 €

161

20200

Arrendamento de edificios e outras instalacións

12.000,00 €

161

20400

Arrendamento de material de transporte

17.000,00 €

161

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

10.000,00 €

161

22100

Subministro de enerxia electrica

62.000,00 €

161

22103

Combustibles e carburantes

6.000,00 €

161

22104

Vestiario

3.000,00 €

161

22199

Outros subministros

56.500,00 €

161

22201

Comunicacións postais

13.000,00 €

161

22400

Primas de seguros

161

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

161

62105

Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos. Obras menores

161

75300

Transferencias de capital a organismos públicos das Comunidades autónomas

161

76200

Transferencias de capital a outros concellos

24.000,00 €
142.000,00 €
20.000,00 €
17.200,00 €
7.000,00 €

Abastecemento de auga potable

727.128,42 €

161
162

22799
162

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais (SOGAMA, COREGAL, GESECOCESPA)

1.163.000,00 €

Recollida, eliminación e tratamento de residuos.

1.163.000,00 €
7.000,00 €

164

22100

Subministro Enerxía eléctrica

164

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais. Xestión cemiterio municipal

62100

Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos. Investimento en terreos e
bens naturais

164

164

13.000,00 €
5.000,00 €
25.000,00 €

Cemiterio e servizos funerarios.
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ESTADO DE GASTOS ORZAMENTO 2014.-clasificación por programas
Econ.

165

21000

Reparación, mantemento e conservación de Infraestruturas e bens naturais

165

22100

Subministro Enerxía eléctrica- REC

500.000,00 €

165

22799

112.000,00 €

165

63300

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais. Contrato mantemento iluminación
pública
Investimento de maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe. Proxecto aforro enerxético e Teo
sostible
Alumeado público.

671.000,00 €

165

Descrición

Créditos iniciais

Prog.

5.000,00 €

54.000,00 €

28.123,99 €

170

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

170

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

170

15000

Produtividade

500,00 €

170

15100

Gratificacións

500,00 €

170

16000

Seguridade Social

170

22606

Reunións, conferencias e cursos

170

22699

Outros gastos diversos

170

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

170

48000

A familias e institucións sen fins de lucro. Subvencións nominativas

170

48001

A familias e institucións sen fins de lucro: achega Refuxio animais

170

1.988,43 €

9.033,73 €
100,00 €
2.000,00 €
38.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Administración xeral do medio ambiente.

115.246,15 €
188.785,98 €

171

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

171

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

5.577,42 €

171

15000

Produtividade

3.000,00 €

171

15100

Gratificacións

171

16000

Seguridade Social

171

20300

Arrendamento maquinaria

171

21200

Edificios e outras construcións

171

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

171

21400

Elementos de transporte

171

22103

Combustibles e carburantes

171

22104

Vestiario

171

22199

Outros subministros

171

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais (mantemento zonas verdes)

150.000,00 €

171

61903

Outros investimentos de reposición de infraestruras e bens uso xeral (Praza Os Tilos). PAS 2015

209.390,83 €

171

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

171

62400

Elementos de transporte

171

62500

Mobiliario (prazas e parques infantís)

171

3.000,00 €
58.309,02 €
500,00 €
4.000,00 €
40.000,00 €
6.000,00 €
30.000,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €

60.000,00 €
3.000,00 €
25.000,00 €
799.563,25 €

Parques e xardíns.

28.465,44 €

230

12001

Soldos do grupo A2 de persoal funcionario

230

12006

Trienios persoal funcionario

230

12100

Complemento de destino

230

12101

Complemento específico

230

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

230

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

230

15000

Produtividade

230

15100

Gratificacións

230

16000

Seguridade social

230

20300

Arrendamento de Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

230

21200

Edificios e outras construccións

230

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

8.500,00 €

230

21400

Elementos de transporte.

2.500,00 €

3.257,40 €
19.745,32 €
29.907,23 €
182.030,70 €
19.228,30 €
1.000,00 €
1.000,00 €
84.790,32 €
1.700,00 €
20.000,00 €
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Econ.

230

22000

Material de oficina ordinario non inventariable

8.000,00 €

230

22100

Subministro Enerxía eléctrica

2.500,00 €

230

22103

Combustibles e carburantes

3.700,00 €

230

22200

Servizos de telecomunicacións

2.000,00 €

230

22300

Transportes

230

22400

Primas de seguros.

230

22606

Reunións, conferencias e cursos

230

22699

Outros gastos diversos

230

22706

Estudos e traballos técnicos (Igualdade)

230

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais (Escolas infantís)

230

23020

Dietas persoal non directivo

230

23120

Locomoción persoal non directivo

230

48000

A familias e institucións sen fins de lucro. Subvencioóns concurrencia comp.

11.400,00 €

230

48001

A familias e institucións sen fins de lucro (Subv. Nominativas)

74.480,00 €

230

48002

A familias e institucións sen fins de lucro (Fondo Galego de Solidariedade e Programa Xantar na
Casa)

13.500,00 €

230

48003

A familias e institucións sen fins de lucro (Emerxencias sociais)

90.000,00 €

230

62200

Edificios e outras construcións

50.000,00 €

230

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

75.000,00 €

230

62400

Elementos de transporte

1.000,00 €

230

62500

Mobiliario

5.000,00 €

230

62600

Equipos para procesos de información

1.000,00 €

230
233

22799
233

Descrición

Créditos iniciais

Prog.

10.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
76.300,00 €
8.000,00 €
540.000,00 €
300,00 €
1.000,00 €

1.376.804,71 €

Administración Xeral de servizos sociais.
Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais. (Axuda no fogar)

338.000,00 €

Asistencia a persoas dependentes

338.000,00 €
68.766,81 €

241

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

241

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

6.733,06 €

241

13100

Retribucions persoal laboral temporal

3.295,52 €

241

15000

Produtividade

241

15100

Gratificacions

241

16000

Seguridade Social

241

22000

Material de oficina ordinario non inventariable

300,00 €

241

22200

Servizos de Telecomunicacions

300,00 €

241

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

200,00 €

241

23020

Dietas persoal non directivo

241

23020

Subvencións para o fomento do emprego

241

500,00 €
500,00 €
22.649,96 €

100,00 €
20.000,00 €
123.345,35 €

Fomento do Emprego.

312

21200

Edificios e outras construcións

4.000,00 €

312

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

1.000,00 €

312

22100

Subministro Enerxía eléctrica

5.000,00 €

312

22103

Combustibles e carburantes (gasoleo)

8.000,00 €

312

22200

Servizos de telecomunicacións

3.000,00 €

312

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais (Limpeza)

312

62200

Edificios e outras construcións

312

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

13.000,00 €

Hospitais, servizos asistenciais e centros de saúde.

59.510,00 €
25.591,14 €

312
320

12005

Soldos do Grupo E de persoal funcionario

320

12006

Trienios

320

12100

Complemento de destino

22.510,00 €
3.000,00 €

925,48 €
12.938,94 €
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Econ.

320

12101

Complemento específico

320

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

320

15100

Gratificacións

320

16000

Seguridade Social

320

16008

Asistencia médico-farmacéutica

320

21200

Edificios e outras construcións

320

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

320

22100

Enerxía eléctrica

32.000,00 €

320

22103

Combustibles e carburantes (gasoleo)

16.360,00 €

320

22400

Primas de seguros

320

22699

Outros gastos diversos

15.000,00 €

320

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

320

48000

A familias e entidades sen fins de lucro. Subvencións concurrencia competitiva

320

62200

Edificios e outras construcións

75.000,00 €
48.000,00 €
10.000,00 €

320

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

62500

Mobiliario

320

320

Descrición

Créditos iniciais

Prog.

28.559,69 €
8.000,00 €
1.000,00 €
20.404,57 €
300,00 €
15.000,00 €
6.000,00 €

500,00 €

3.000,00 €
3.000,00 €
321.579,82 €

Administración xeral de educación.

82.528,19 €

330

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

330

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

330

15000

Produtividade

330

15100

Gratificacions

330

16000

Seguridade Social

330

21200

Edificios e outras construcións

5.000,00 €

330

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

2.000,00 €

330

21500

Mobiliario

3.000,00 €

330

22000

Material de oficina ordinario non inventariable

330

22400

Primas de seguros

330

22609

Actividades culturais

330

22699

Outros gastos diversos

330

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

330

23020

Dietas persoal non directivo

330

23120

Locomoción persoal non directivo

330

48001

A familias e institucións sen fins de lucro. Subvencións nominativas.

330

48002

A familias e institucións sen fins de lucro. Achega premio literario BLANCO AMOR

330

62200

Edificios e outras construcións

23.000,00 €

330

62500

Mobiliario

30.000,00 €

330

62600

Equipos para procesos de información

330
22606

Reunións, conferencias e cursos

334

22609

Actividades dinamización lingüística

48002

A familias e institucións sen fin de lucro

334
336

22609
336

500,00 €
500,00 €
26.452,22 €

500,00 €
1.000,00 €
66.300,00 €
2.000,00 €
105.010,00 €
200,00 €
100,00 €
101.040,00 €
360,00 €

1.000,00 €
456.136,30 €

Administración Xeral de Cultura.

334

334

5.645,89 €

2.150,00 €
12.850,00 €
2.100,00 €

Promoción cultural

17.100,00 €

Actividades proteccion e promoción do patrimonio

30.000,00 €

Arqueoloxía e protección do Patrimonio Histórico-Artístico.

30.000,00 €

337

22609

Actividades ocio e tempo libre.

20.000,00 €

337

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais (Limpeza e campamentos)
Ocio e tempo libre.

46.000,00 €
66.000,00 €
94.733,03 €

337
340

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

340

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

7.048,44 €
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Econ.

340

15000

Produtividade

340

15100

Gratificacions

340

16000

Seguridade Social

30.534,44 €

340

21200

Edificios e outras construcións

14.000,00 €

340

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

4.000,00 €

340

22100

Enerxía eléctrica

9.500,00 €

340

22102

Gas

1.000,00 €

340

22199

Outros subministros

340

22609

Actividades culturais e deportivas

340

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

340

23020

Dietas persoal non directivo

340

23120

Locomoción persoal non directivo

340

48000

A familias e institucións sen fins de lucro. Subvencións de concorrencia competitiva

340

48001

A familias e institucións sen fins de lucro. Subvencións nominativas.

340

48002

A familias e institucións sen fins de lucro. Achega TORNEO INTERM FUTBOL SALA

100,00 €
28.000,00 €
46.400,00 €
400,00 €

340

62200

Edificios e outras construcións

87.000,00 €

340

62500

Mobiliario

340

Descrición

Créditos iniciais

Prog.

500,00 €
500,00 €

1.000,00 €
40.600,00 €
691.760,00 €
100,00 €

3.000,00 €
1.060.175,91 €

Administración Xeral de Deportes.

17.000,00 €

430

20300

Arrendamento de Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

430

22602

Publicidade e propaganda

430

22606

Reunións, conferencias e cursos

25.000,00 €

430

43200

Información e promoción turística

40.500,00 €

430

60900

Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao uso xeral

25.000,00 €

430

61900

Outros investimentos de reposición de infraestructura e bens destinados ao uso xeral

40.000,00 €

430

62500

Mobiliario

430

3.000,00 €

5.000,00 €

Administración Xeral do comercio, turismo e pequenas e medianas empresas

155.500,00 €

440

22602

Publicidade e propaganda

18.000,00 €

440

46600

A outras entidades que agrupen municipios. Plan Transporte Comarcal

95.000,00 €

440

Administración Xeral do Transporte.

113.000,00 €
232.285,37 €

450

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

450

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

450

15000

Produtividade

450

15100

Gratificacions

450

16000

Seguridade Social

450

20300

Arrendamento de Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

450

21001

Infraestruturas e bens naturais. Plan de Seguridade Vial

20.000,00 €

450

21200

Edificios e outras construcions

65.000,00 €

450

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

2.000,00 €

450

21400

Elementos de transporte

6.000,00 €

450

22103

Combustibles e carburantes

5.500,00 €

450

22104

Vestiario

450

22199

Outros subministros

450

22400

Primas de seguros

6.000,00 €

450

22706

Esudos e traballos técnicos

4.000,00 €

450

61900

Outros investimentos de reposición de infraestructuras e bens destinados ao uso xeral. POS 2016

427.993,13 €

450

61901

Outros investimentos de reposición de infraestruras e bens uso xeral (Fornelos Fase II). PAS 2015

217.000,00 €

450

61902

Outros investimentos de reposición de infraestruras e bens uso xeral. Complementario POS 2015

106.680,76 €

14.595,49 €
3.000,00 €
3.000,00 €
74.064,26 €
2.500,00 €

4.000,00 €
25.000,00 €
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Prog.

Econ.

450

61903

Outros investimentoss de reposición de infraestruras e bens uso xeral. PAI 2015 Complementario

450

61904

450

61905

450

62200

Outros investimentos de reposición de infraestruras e bens uso xeral. PAI 2016
Outros investimentos de reposición de infraestructuras e bens destinados ao uso xeral. Asfaltados,
sendas e outros
Investimento en edificios

450

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

450

62400

Vehículos e elementos de transporte

450

62500

Mobiliario, sinalización vertical

450

Descrición

Créditos iniciais
76.959,88 €
252.000,00 €
178.000,00 €
45.000,00 €
12.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
1.812.578,89 €

Administración Xeral de Infraestructuras.

185.000,00 €

912

10000

Retribucións básicas órganos de goberno

912

11000

Retribucións básicas persoal eventual

27.263,93 €

912

16000

Seguridade social

67.259,00 €

912

22001

Prensa, revistas, libros e outras publicacións

2.000,00 €

912

22200

Servizos de telecomunicacións

1.000,00 €

912

22601

Atencións protocolarias e representativas

3.000,00 €

912

22602

Publicidade e propaganda

17.000,00 €

912

23000

Dietas dos membros dos órganos de goberno

40.000,00 €

912

48000

A familias e institucións sen fins de lucro. Asignacións a grupos políticos

16.200,00 €

912

358.722,93 €

Órganos de goberno.

920

12000

Soldos do Grupo A1 de persoal funcionario

32.808,71 €

920

12003

Soldos do Grupo C1 de persoal funcionario

80.032,18 €

920

12004

Soldos do Grupo C2 de persoal funcionario

9.379,71 €

920

12005

Soldos do Grupo E de persoal funcionario

920

12006

Trienios funcionarios

24.725,16 €

920

12100

Complemento de destino

86.128,98 €

920

12101

Complemento específico

171.177,14 €

920

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

232.217,25 €

920

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

8.206,58 €

920

15000

Produtividade

1.000,00 €

920

15100

Gratificacións

920

16000

Seguridade Social

920

16008

Asistencia médico-farmacéutica

920

16204

Acción social

920

20400

Arrendamento de material de transporte

1.500,00 €

920

21200

Edificios e outras construcións

1.200,00 €

920

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

920

21600

Equipos para procesos de información

920

22000

Material de oficina ordinario non inventariable

920

22001

Prensa, revistas, libros e outras publicacións

920

22002

Material informático non inventariable

920

22100

Enerxía eléctrica

35.000,00 €

920

22103

Combustibles e carburantes (gasoleo)

23.000,00 €

920

22105

Produtos alimencios

920

22199

Outros subministros

920

22200

Servizos de telecomunicacións

30.000,00 €

920

22201

Comunicacións postais

18.000,00 €

920

22203

Comunicacións informáticas

920

22400

Primas de seguros

920

22500

Tributos

1.000,00 €

920

22603

Publicidade en diarios oficiais

5.000,00 €

8.508,63 €

1.000,00 €
195.955,30 €
1.000,00 €
22.787,12 €

18.000,00 €
6.000,00 €
14.000,00 €
7.500,00 €
600,00 €

500,00 €
500,00 €

3.000,00 €
38.000,00 €
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920

22604

Xurídicos e contenciosos (REC)

920

22607

Oposicións e procesos selectivos

920

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

920

23020

Dietas persoal non directivo

920

23120

Locomoción persoal non directivo

920

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

2.000,00 €

920

62500

Mobiliario

1.000,00 €

920

62400

Elementos de transporte

1.600,00 €

920

62600

Equipos para procesos de información

2.000,00 €

920

Descrición

Créditos iniciais

Prog.

12.000,00 €
6.000,00 €
108.000,00 €
200,00 €
100,00 €

1.210.626,76 €

Administración Xeral.

924

22699

Outros gastos diversos. Actividades dinamización veciñal

32.500,00 €

924

48000

A familias e institucións sen fins de lucro. Subvencións nominativas
Participación ciudadana

6.300,00 €
38.800,00 €

924
931

12000

Soldos do Grupo A1 de persoal funcionario

16.398,92 €

931

12003

Soldos do Grupo C1 de persoal funcionario

11.273,78 €

931

12006

Trienios funcionarios

931

12100

Complemento de destino

20.907,32 €

931

12101

Complemento específico

41.524,23 €

931

15000

Produtividade

600,00 €

931

15100

Gratificacións

600,00 €

931

16000

Seguridade social

931

22708

Servizos de recadación a favor da entidade

223.000,00 €

Política económica e fiscal.

345.906,07 €

931

3.515,80 €

28.086,02 €

933

61903

Outros investimentos de reposición de infraestruras e bens uso xeral (Casa Común Francos e Nave
Servizos). PAS 2015

933

68100

Investimentos en terreos

68900

Outros gastos en investimentos de bens patrimoniais (Inventario)

933

933
942

46600
942

Xestión do patrimonio
A outras entidades que agrupen municipios (FEMP, FEGAMP)
Transferencias a Entidades Locais Territoriales.

TOTAL ESTADO DE GASTOS PROGRAMAS
Teo, 7 de marzo de 2016
O alcalde
Rafael C. Sisto Edreira
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98.474,32 €
50.000,00 €
55.000,00 €
203.474,32 €
13.000,00 €
13.000,00 €

13.828.448,43 €

ESTADO DE GASTOS 2016. Clasificación económica
Prog.

Econ.

912

10000

Retribucións básicas órganos de goberno

Descrición

912

11000

Retribucións básicas persoal eventual

151

12000

Soldos do grupo A1 de persoal funcionario

920

12000

Soldos do Grupo A1 de persoal funcionario

931

12000

Soldos do Grupo A1 de persoal funcionario

132

12001

Soldos do Grupo A2 de persoal funcionario

151

12001

Soldos do grupo A2 de persoal funcionario

230

12001

Soldos do grupo A2 de persoal funcionario

132

12003

Soldos do Grupo C1 de persoal funcionario

920

12003

Soldos do Grupo C1 de persoal funcionario

931

12003

Soldos do Grupo C1 de persoal funcionario

920

12004

Soldos do Grupo C2 de persoal funcionario

320

12005

Soldos do Grupo E de persoal funcionario

920

12005

Soldos do Grupo E de persoal funcionario

132

12006

Trienios

151

12006

Trienios de persoal funcionario

230

12006

Trienios persoal funcionario

320

12006

Trienios

920

12006

Trienios funcionarios

931

12006

Trienios funcionarios

132

12100

Complemento de destino

151

12100

Complemento de destino

230

12100

Complemento de destino

320

12100

Complemento de destino

920

12100

Complemento de destino

931

12100

Complemento de destino

132

12101

Complemento específico

151

12101

Complemento específico

230

12101

Complemento específico

320

12101

Complemento específico

920

12101

Complemento específico

931

12101

Complemento específico

135

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

151

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

161

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

170

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

171

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

230

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

241

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

320

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

330

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

340

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

450

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

920

13000

Retribucións básicas de persoal laboral fixo

135

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

151

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

170

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

171

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

230

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

241

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

330

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

340

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

450

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

920

13002

Outras remuneracións de persoal laboral fixo (trienios)

241

13100

Retribucions persoal laboral temporal

132

15000

Produtividade

135

15000

Produtividade

Créditos iniciais
185.000,00 €
27.263,93 €
16.319,15 €
32.808,71 €
16.398,92 €
13.035,60 €
14.438,73 €
28.465,44 €
98.571,41 €
80.032,18 €
11.273,78 €
9.379,71 €
25.591,14 €
8.508,63 €
12.929,64 €
5.440,42 €
3.257,40 €
925,48 €
24.725,16 €
3.515,80 €
61.143,88 €
21.642,88 €
19.745,32 €
12.938,94 €
86.128,98 €
20.907,32 €
128.524,98 €
39.716,29 €
29.907,23 €
28.559,69 €
171.177,14 €
41.524,23 €
148.720,58 €
31.895,32 €
240.329,55 €
28.123,99 €
188.785,98 €
182.030,70 €
68.766,81 €
8.000,00 €
82.528,19 €
94.733,03 €
232.285,37 €
232.217,25 €
8.331,02 €
2.230,50 €
1.988,43 €
5.577,42 €
19.228,30 €
6.733,06 €
5.645,89 €
7.048,44 €
14.595,49 €
8.206,58 €
3.295,52 €
30.000,00 €
14.000,00 €

151

15000

Produtividade

161

15000

Produtividade

170

15000

Produtividade

171

15000

Produtividade

230

15000

Produtividade

241

15000

Produtividade

330

15000

Produtividade

340

15000

Produtividade

450

15000

Produtividade

920

15000

Produtividade

931

15000

Produtividade

132

15100

Gratificacións

135

15100

Gratificacións

151

15100

Gratificacións

161

15100

Gratificacions

170

15100

Gratificacións

171

15100

Gratificacións

230

15100

Gratificacións

241

15100

Gratificacions

320

15100

Gratificacións

330

15100

Gratificacions

340

15100

Gratificacions

450

15100

Gratificacions

920

15100

Gratificacións

931

15100

Gratificacións

132

16000

Seguridade Social

135

16000

Seguridade Social

151

16000

Seguridade Social

161

16000

Seguridade Social

170

16000

Seguridade Social

171

16000

Seguridade Social

230

16000

Seguridade social

241

16000

Seguridade Social

320

16000

Seguridade Social

330

16000

Seguridade Social

340

16000

Seguridade Social

450

16000

Seguridade Social

912

16000

Seguridade social

920

16000

Seguridade Social

931

16000

Seguridade social

320

16008

Asistencia médico-farmacéutica

920

16008

Asistencia médico-farmacéutica

135

16200

Formación e perfeccionamento

920
16204
CAPÍTULO 1

Acción social

151

20000

Arrendamentos de terreos e bens naturais

161

20200

Arrendamento de edificios e outras instalacións

171

20300

Arrendamento maquinaria

230

20300

Arrendamento de Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

430

20300

Arrendamento de Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

450

20300

Arrendamento de Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

160

20400

Arrendamento de material de transporte

161

20400

Arrendamento de material de transporte

920

20400

Arrendamento de material de transporte

165

21000

Reparación, mantemento e conservación de Infraestruturas e bens naturais

450

21001

Infraestruturas e bens naturais. Plan de Seguridade Vial

151

21200

Edificios e outras construcións

171

21200

Edificios e outras construcións

230

21200

Edificios e outras construccións

GASTOS DE PERSOAL.

3.000,00 €
15.000,00 €
500,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
600,00 €
2.000,00 €
25.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
500,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
500,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
600,00 €
94.261,65 €
47.115,48 €
39.504,99 €
72.098,87 €
9.033,73 €
58.309,02 €
84.790,32 €
22.649,96 €
20.404,57 €
26.452,22 €
30.534,44 €
74.064,26 €
67.259,00 €
195.955,30 €
28.086,02 €
300,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
22.787,12 €
3.919.402,48 €
1.800,00 €
12.000,00 €
500,00 €
1.700,00 €
17.000,00 €
2.500,00 €
20.000,00 €
17.000,00 €
1.500,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
1.000,00 €
4.000,00 €
20.000,00 €

312

21200

Edificios e outras construcións

320

21200

Edificios e outras construcións

330

21200

Edificios e outras construcións

340

21200

Edificios e outras construcións

450

21200

Edificios e outras construcions

920

21200

Edificios e outras construcións

132

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

135

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

151

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

161

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

171

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

230

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

312

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

320

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

330

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

340

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

450

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

920

21300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

132

21400

Elementos de transporte

135

21400

Elementos de transporte

171

21400

Elementos de transporte

230

21400

Elementos de transporte.

450

21400

Elementos de transporte

330

21500

Mobiliario

151

21600

Equipos para procesos de información

920

21600

Equipos para procesos de información

132

22000

Material de oficina ordinario non inventariable

230

22000

Material de oficina ordinario non inventariable

241

22000

Material de oficina ordinario non inventariable

330

22000

Material de oficina ordinario non inventariable

920

22000

Material de oficina ordinario non inventariable

132

22001

Prensa, revistas, libros e outras publicacións

912

22001

Prensa, revistas, libros e outras publicacións

920

22001

Prensa, revistas, libros e outras publicacións

920

22002

Material informático non inventariable

160

22100

Subministro de enerxia electrica

161

22100

Subministro de enerxia electrica

164

22100

Subministro Enerxía eléctrica

165

22100

Subministro Enerxía eléctrica- REC

230

22100

Subministro Enerxía eléctrica

312

22100

Subministro Enerxía eléctrica

320

22100

Enerxía eléctrica

340

22100

Enerxía eléctrica

920

22100

Enerxía eléctrica

340

22102

Gas

132

22103

Combustibles e carburantes

135

22103

Combustibles e carburantes

160

22103

Combustibles e carburantes

161

22103

Combustibles e carburantes

171

22103

Combustibles e carburantes

230

22103

Combustibles e carburantes

312

22103

Combustibles e carburantes (gasoleo)

320

22103

Combustibles e carburantes (gasoleo)

450

22103

Combustibles e carburantes

920

22103

Combustibles e carburantes (gasoleo)

132

22104

Vestiario

135

22104

Vestiario

160

22104

Vestiario

161

22104

Vestiario

4.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
14.000,00 €
65.000,00 €
1.200,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
40.000,00 €
8.500,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
18.000,00 €
4.000,00 €
8.000,00 €
6.000,00 €
2.500,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €
600,00 €
8.000,00 €
300,00 €
500,00 €
14.000,00 €
300,00 €
2.000,00 €
7.500,00 €
600,00 €
166.555,00 €
62.000,00 €
7.000,00 €
500.000,00 €
2.500,00 €
5.000,00 €
32.000,00 €
9.500,00 €
35.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
30.000,00 €
3.700,00 €
8.000,00 €
16.360,00 €
5.500,00 €
23.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €

171

22104

Vestiario

450

22104

Vestiario

920

22105

Produtos alimencios

132

22199

Outros subministros

135

22199

Outros subministros

151

22199

Outros subministros

160

22199

Outros subministros

161

22199

Outros subministros

171

22199

Outros subministros

340

22199

Outros subministros

450

22199

Outros subministros

920

22199

Outros subministros

132

22200

Servizos de telecomunicacións

230

22200

Servizos de telecomunicacións

241

22200

Servizos de Telecomunicacions

312

22200

Servizos de telecomunicacións

912

22200

Servizos de telecomunicacións

920

22200

Servizos de telecomunicacións

161

22201

Comunicacións postais

920

22201

Comunicacións postais

920

22203

Comunicacións informáticas

230

22300

Transportes

132

22400

Primas de seguros

135

22400

Primas de seguros

161

22400

Primas de seguros

230

22400

Primas de seguros.

320

22400

Primas de seguros

330

22400

Primas de seguros

450

22400

Primas de seguros

920

22400

Primas de seguros

920

22500

Tributos

912

22601

Atencións protocolarias e representativas

151

22602

Publicidad e propaganda

430

22602

Publicidade e propaganda

440

22602

Publicidade e propaganda

912

22602

Publicidade e propaganda

920

22603

Publicidade en diarios oficiais

920

22604

Xurídicos e contenciosos (REC)

135

22606

Reunións, conferencias e cursos

170

22606

Reunións, conferencias e cursos

230

22606

Reunións, conferencias e cursos

334

22606

Reunións, conferencias e cursos

430

22606

Reunións, conferencias e cursos

920

22607

Oposicións e procesos selectivos

330

22609

Actividades culturais

334

22609

Actividades dinamización lingüística

337

22609

Actividades ocio e tempo libre.

340

22609

Actividades culturais e deportivas

336

22609

Actividades proteccion e promoción do patrimonio

170

22699

Outros gastos diversos

230

22699

Outros gastos diversos

320

22699

Outros gastos diversos

330

22699

Outros gastos diversos

924

22699

Outros gastos diversos. Actividades dinamización veciñal

151

22706

Estudos e traballos técnicos

230

22706

Estudos e traballos técnicos (Igualdade)

450

22706

Esudos e traballos técnicos

931

22708

Servizos de recadación a favor da entidade

160

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

4.000,00 €
4.000,00 €
500,00 €
3.500,00 €
500,00 €
1.000,00 €
89.500,00 €
56.500,00 €
9.000,00 €
1.000,00 €
25.000,00 €
500,00 €
350,00 €
2.000,00 €
300,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
30.000,00 €
13.000,00 €
18.000,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €
1.500,00 €
6.200,00 €
24.000,00 €
500,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €
38.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
18.000,00 €
17.000,00 €
5.000,00 €
12.000,00 €
500,00 €
100,00 €
1.000,00 €
2.150,00 €
25.000,00 €
6.000,00 €
66.300,00 €
12.850,00 €
20.000,00 €
40.600,00 €
30.000,00 €
2.000,00 €
76.300,00 €
15.000,00 €
2.000,00 €
32.500,00 €
83.000,00 €
8.000,00 €
4.000,00 €
223.000,00 €
317.056,00 €

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais
Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais (SOGAMA,
COREGAL, GESECO-CESPA)
Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais. Xestión cemiterio
municipal
Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais. Contrato mantemento
iluminación pública
Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais
Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais (mantemento zonas
verdes)

142.000,00 €

161

22799

162

22799

164

22799

165

22799

170

22799

171

22799

230

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais (Escolas infantís)

540.000,00 €

233

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais. (Axuda no fogar)

338.000,00 €

241

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

312

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais (Limpeza)

320

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

330

22799

337

22799

340

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais
Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais (Limpeza e
campamentos)
Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

200,00 €
22.510,00 €
75.000,00 €
105.010,00 €

920

22799

Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

912

23000

Dietas dos membros dos órganos de goberno

132

23020

Dietas persoal non directivo

151

23020

Dietas persoal non directivo

230

23020

Dietas persoal non directivo

241

23020

Dietas persoal non directivo

241

23020

Subvencións para o fomento do emprego

330

23020

Dietas persoal non directivo

340

23020

Dietas persoal non directivo

920

23020

Dietas persoal non directivo

132

23120

Locomoción persoal non directivo

151

23120

Locomoción persoal non directivo

230

23120

Locomoción persoal non directivo

330

23120

Locomoción persoal non directivo

340

23120

Locomoción persoal non directivo

920
23120
CAPÍTULO 2

Locomoción persoal non directivo

011
31000
CAPÍTULO 3

Xuros de préstamos e outras operacións financeiras en euros

430

43200

Información e promoción turística

440

46600

A outras entidades que agrupen municipios. Plan Transporte Comarcal

942

46600

A outras entidades que agrupen municipios (FEMP, FEGAMP)

170

48000

A familias e institucións sen fins de lucro. Subvencións nominativas

230

48000

A familias e institucións sen fins de lucro. Subvencioóns concurrencia comp.

320

48000

A familias e entidades sen fins de lucro. Subvencións concurrencia competitiva

48.000,00 €

340

48000

A familias e institucións sen fins de lucro. Subvencións de concorrencia competitiva

28.000,00 €

912

48000

A familias e institucións sen fins de lucro. Asignacións a grupos políticos

924

48000

A familias e institucións sen fins de lucro. Subvencións nominativas

170

48001

A familias e institucións sen fins de lucro: achega Refuxio animais

230

48001

A familias e institucións sen fins de lucro (Subv. Nominativas)

330

48001

A familias e institucións sen fins de lucro. Subvencións nominativas.

340

48001

230

48002

A familias e institucións sen fins de lucro. Subvencións nominativas.
A familias e institucións sen fins de lucro (Fondo Galego de Solidariedade e
Programa Xantar na Casa)

330

48002

A familias e institucións sen fins de lucro. Achega premio literario BLANCO AMOR

334

48002

A familias e institucións sen fin de lucro

340

48002

A familias e institucións sen fins de lucro. Achega TORNEO INTERM FUTBOL SALA

GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.
GASTOS FINANCEIROS.

1.163.000,00 €
13.000,00 €
112.000,00 €
38.000,00 €
150.000,00 €

46.000,00 €
691.760,00 €
108.000,00 €
40.000,00 €
100,00 €
150,00 €
300,00 €
100,00 €
20.000,00 €
200,00 €
100,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
1.000,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
6.343.951,00 €
13.383,59 €
13.383,59 €
40.500,00 €
95.000,00 €
13.000,00 €
5.000,00 €
11.400,00 €

16.200,00 €
6.300,00 €
30.000,00 €
74.480,00 €
101.040,00 €
46.400,00 €
13.500,00 €
360,00 €
2.100,00 €
400,00 €

90.000,00 €
621.680,00 €

230
48003
CAPÍTULO 4

A familias e institucións sen fins de lucro (Emerxencias sociais)

430

60900

Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao uso xeral

25.000,00 €

151

61000

Outros Investimentos de reposición de infraestructura e bens destinados ao uso xeral.
Mobiliario urbano

57.000,00 €

430

61900

Outros investimentos de reposición de infraestructura e bens destinados ao uso xeral

40.000,00 €

450

61900

450

61901

450

61902

171

61903

450

61903

933

61903

450

61904

450

61905

164

62100

160

62105

161

62105

230
312

TRANSFERENCIAS CORRENTES.

Outros investimentos de reposición de infraestructuras e bens destinados ao uso
xeral. POS 2016
Outros investimentos de reposición de infraestruras e bens uso xeral (Fornelos Fase
II). PAS 2015
Outros investimentos de reposición de infraestruras e bens uso xeral.
Complementario POS 2015
Outros investimentos de reposición de infraestruras e bens uso xeral (Praza Os
Tilos). PAS 2015
Outros investimentoss de reposición de infraestruras e bens uso xeral. PAI 2015
Complementario
Outros investimentos de reposición de infraestruras e bens uso xeral (Casa Común
Francos e Nave Servizos). PAS 2015

427.993,13 €

Outros investimentos de reposición de infraestruras e bens uso xeral. PAI 2016

252.000,00 €
178.000,00 €

62200

Outros investimentos de reposición de infraestructuras e bens destinados ao uso
xeral. Asfaltados, sendas e outros
Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos. Investimento
en terreos e bens naturais
Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos. Obras
menores e PAI 2016
Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos. Obras
menores
Edificios e outras construcións

62200

Edificios e outras construcións

320

62200

Edificios e outras construcións

330

62200

Edificios e outras construcións

340

62200

Edificios e outras construcións

450

62200

Investimento en edificios

132

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

135

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

171

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

230

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

312

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

320

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

450

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

920

62300

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

132

62400

Elementos de transporte

135

62400

Elementos de transporte

171

62400

Elementos de transporte

230

62400

Elementos de transporte

450

62400

Vehículos e elementos de transporte

920

62400

Elementos de transporte

132

62500

Mobiliario

135

62500

Mobiliario.

171

62500

Mobiliario (prazas e parques infantís)

230

62500

Mobiliario

320

62500

Mobiliario

330

62500

Mobiliario

340

62500

Mobiliario

430

62500

Mobiliario

450

62500

Mobiliario, sinalización vertical

920

62500

Mobiliario

230

62600

Equipos para procesos de información

330

62600

Equipos para procesos de información

217.000,00 €
106.680,76 €
209.390,83 €
76.959,88 €
98.474,32 €

5.000,00 €
60.000,00 €
20.000,00 €
50.000,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €
23.000,00 €
87.000,00 €
45.000,00 €
5.600,00 €
1.500,00 €
60.000,00 €
75.000,00 €
13.000,00 €
3.000,00 €
12.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
20.000,00 €
1.600,00 €
500,00 €
1.000,00 €
25.000,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €
30.000,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

2.000,00 €

920

62600

Equipos para procesos de información

151

62900

Outros investimentos novos asociados ao funcionamento operativo dos servizos

10.000,00 €

165

63300

54.000,00 €

933

68100

Investimento de maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe. Proxecto aforro
enerxético e Teo sostible
Investimentos en terreos

933
68900
CAPÍTULO 6

Outros gastos en investimentos de bens patrimoniais (Inventario)

161

Transferencias de capital a organismos públicos das Comunidades autónomas

75300

INVESTIMENTOS REAIS.

161
76200
CAPÍTULO 7

Transferencias de capital a outros concellos

011
91300
CAPÍTULO 9

Amortización de préstamos a longo prazo de entes de fóra do sector público

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
PASIVOS FINANCEIROS.

TOTAL ESTADO DE GASTOS PROGRAMAS
Teo, 7 de marzo de 2016
O alcalde
Rafael C. Sisto Edreira

50.000,00 €
55.000,00 €
2.447.698,92 €
17.200,00 €
7.000,00 €
24.200,00 €
458.132,44 €
458.132,44 €

13.828.448,43 €

BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE TEO
PARA O EXERCICIO 2016

TITULO I.- NORMAS XERAIS

CAPÍTULO ÚNICO.-NATUREZA E ÁMBITO DE APLICACIÓN

Base 1ª.- Normas legais e regulamentarias.
A aprobación, execución e liquidación do Orzamento Municipal do Concello de
Teo, así como o desenvolvemento da xestión económica xeral e a fiscalización
da mesma, levarase a cabo mediante o cumprimento das normas legais,
regulamentarias e demais disposicións de carácter xeral que regulan a
actividade económica das Entidades Locais, e polas presentes Bases de
Execución do Orzamento, redactadas en virtude do disposto no artigo 165.1 do
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e o artigo 9.1 do Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

Base 2ª.-Ámbito de aplicación
Segundo establece o artigo 9.1 do RD 500/1990, de 20 de abril, as presentes
Bases unicamente permanecerán en vigor durante a vixencia do Orzamento
Xeral do exercicio 2016 e, no seu caso, durante a prórroga do mesmo.

Devanditas Bases serán aplicables aos orzamentos integrados no Xeral desta
Corporación, que comprenderán os da propia Entidade e os dos Organismos
Autónomos e Sociedades Mercantís no suposto de que se constitúan.

En caso de prórroga orzamentaria, as referencias que nestas Bases se
conteñan ao ano 2016, en tanto que exercicio corrente, entenderanse
realizadas ao ano para o que estea acordada a prórroga do Orzamento.

Base 3º.- Interpretación
1

As dúbidas que poidan xurdir na aplicación destas Bases serán resoltas pola
Alcaldía-Presidencia, previo informe de Secretaría ou Intervención, segundo
proceda.

TITULO II.-ORZAMENTO XERAL PARA 2016 E AS SÚAS MODIFICACIÓNS

CAPÍTULO I.-ESTRUTURA ORZAMENTARIA

Base 4ª.-Estrutura orzamentaria
A estrutura do Orzamento axustarase á Orde EHA 3565/2008, de 3 de
decembro, modificada por Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, clasificándose
os créditos consignados no Estado de Gastos segundo os criterios por
programas e económico.

Os créditos incluídos no Estado de Gastos do Orzamento de 2016 preséntanse
co seguinte detalle:
-Na clasificación por programas, en área de gasto, política de gasto e
grupo de programas.
-Na clasificación económica, capítulo, artigo, concepto e subconcepto.

A aplicación orzamentaria virá definida pola conxunción das clasificacións por
programas e económica, a nivel de grupo de programas e subconcepto.

O rexistro contable dos créditos, das súas modificacións e das operacións de
execución do gasto, farase sobre a aplicación antes definida.

A clasificación de ingresos realizarase conforme á súa natureza económica, a
nivel de capítulos, artigos, conceptos e subconceptos.

Consideraranse abertas con cero euros tódalas partidas que resulten da
aplicación da Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se establece a
estrutura orzamentaria das Entidades Locais. Nestes supostos, no primeiro
2

documento contable que se expida consignarase unha dilixencia que indicará:
“Primeira operación imputada á aplicación orzamentaria”.

CAPÍTULO II.-OS CRÉDITOS E AS PREVISIÓNS INICIAIS E A
PRÓRROGA DO ORZAMENTO.

Base 5ª.-Contido do Orzamento Xeral
O expediente formado para a tramitación do Orzamento Xeral do Concello de
Teo conterá os seguintes documentos:
- Estado de Gastos e Estado de Ingresos
- Memoria de Alcaldía
- Informe económico-financeiro
- Anexo de Investimentos
- Anexo de Persoal
- Liquidación do Orzamento do exercicio anterior e avance da do
corrente.
- Anexo do estado de previsión de movementos e situación da débeda.
-Informe de Intervención.
-Informe de avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade
orzamentaria, regra de gasto e límite de débeda.

Base 6ª.- Créditos e previsións iniciais.
Para a execución dos programas integrados no estado de gastos do
Orzamento xeral para o 2016, apróbanse os créditos precisos para facer fronte
aos gastos que se prevén realizar no exercicio.
No estado de ingresos recóllense as estimacións dos dereitos que se prevén
liquidar durante o exercicio orzamentario.

Base 7ª.- Prórroga do Orzamento Xeral
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Se ao iniciarse o exercicio económico non tivese entrado en vigor o Orzamento
do exercicio 2017, considerarase automaticamente prorrogado o do exercicio
2016, ata o límite dos seus créditos iniciais.

A prórroga non afectará aos créditos para gastos correspondentes a servizos
ou proxectos de inversión que deban concluír no exercicio anterior ou estean
financiados con operacións de crédito ou outros ingresos específicos ou
afectados que exclusivamente foran a percibirse en dito exercicio.

A determinación dos correspondentes créditos das aplicacións orzamentarias
do Orzamento Xeral do exercicio 2016, que non son susceptibles de prórroga,
será establecida por Resolución da Alcaldía, previo informe de Intervención.

Igualmente, poderanse acumular na correspondente resolución acordos sobre
a incorporación de remanentes na forma prevista nos artigos 47 e 48 do Real
Decreto 500/1990. Delégase na Alcaldía a declaración de créditos non
dispoñibles coa exclusiva finalidade de axustar os créditos iniciais do
presuposto prorrogado ás previsións consideradas no proxecto do presuposto
xeral pendente de aprobación.

Mentres dure a vixencia desta prórroga poderán aprobarse as modificacións
orzamentarias previstas pola lei.

Aprobado o Orzamento Xeral para o exercicio 2017, deberán efectuarse os
axustes necesarios para dar cobertura ás operacións efectuadas durante a
vixencia dos Orzamentos prorrogados.

As modificacións efectuadas no Orzamento prorrogado entenderanse feitas ao
Orzamento Xeral de 2017 que se aprobe.

CAPÍTULO III.-RÉXIME XERAL DOS CRÉDITOS E AS SÚAS
MODIFICACIÓNS
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Base 8ª.-Normas xerais
Os créditos para gastos destinaranse exclusivamente á finalidade específica
para a cal foran autorizados no Orzamento ou nas súas modificacións
debidamente aprobadas.

Os créditos para gastos teñen carácter limitativo e vinculante, non podendo
adquirirse compromisos de gasto en contía superior ao importe dos mesmos
coa consecuencia da nulidade de pleno dereito dos acordos, resolucións e
actos administrativos que infrinxan a expresada limitación, todo elo de
conformidade co previsto nos artigos 172.5 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, e
25.2 do RD 500/1990, de 20 de abril.

O cumprimento das limitacións expresadas no parágrafo anterior deberá
verificarse ao nivel de vinculación xurídica que sinala a base seguinte.

Con cargo aos créditos do estado de gastos só poderán contraerse obrigas
derivadas de adquisicións, obras, servizos e demais prestacións ou gastos en
xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario. Non
obstante, aplicaranse aos créditos do orzamento vixente, no momento do seu
recoñecemento, as obrigas seguintes:
a) As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que
perciba as súas retribucións con cargo ao Orzamento Xeral.
b) As derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos en
exercicios anteriores. No suposto previsto no artigo 47.5 do RD 500/1990,
requirirase a previa incorporación dos créditos correspondentes.
c) As obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se refire o
artigo 60.2 do RD 500/1990, relativas a recoñecementos extraxudiciais de
créditos.

Base 9ª.-Vinculación xurídica dos créditos
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Establécese a vinculación xurídica dos créditos do Estado de Gastos nos
seguintes niveis:
- Clasificación por programas: POLÍTICA DE GASTO
- Clasificación económica: CAPÍTULO

Base 10ª.-Situación dos créditos
Os créditos consignados no estado de gastos, así como os procedentes de
modificacións orzamentarias poderán estar, con carácter xeral, en calquera das
situacións seguintes:

-Créditos dispoñibles.- O principio xeral é a dispoñibilidade dos créditos que
figuran no orzamento.

-Créditos retidos pendentes de utilización.- A retención de crédito terá lugar
simultaneamente á expedición da certificación de saldo dispoñible na aplicación
orzamentaria para a autorización do gasto, para a transferencia de crédito ou
para as baixas por anulación que financien modificacións orzamentarias. A
expedición das certificacións de crédito é competencia exclusiva da
Intervención Municipal.

-Crédito non dispoñible.- Poderanse contabilizar como créditos non dispoñibles
aqueles que conten con financiamento afectado en tanto non se teña
acreditada a plena dispoñibilidade das súas fontes de financiamento, como
xeito para garantir un correcto control do grao de execución da bolsa de
vinculación xurídica na que se atopen tales créditos. Unha vez acreditada a
dispoñibilidade das fontes de financiamento de ditos créditos, anularase o
asento practicado anteriormente.

Base 11ª.- Créditos Extraordinarios e Suplementos de Crédito
Os Créditos Extraordinarios e Suplementos de Crédito que se tramiten durante
a vixencia do Orzamento Xeral axustaranse ás normas establecidas no artigo
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177 do TRLRFL, nos artigos 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
e ao previsto na presente Base.

Cando deba realizarse algún gasto que non poida demorarse ata o exercicio
seguinte e non exista crédito ou sexa insuficiente ou

non ampliable o

consignado no Orzamento do concello, o Alcalde ordenará a tramitación dos
seguintes expedientes: a) De concesión de crédito extraordinario; b) De
suplemento de crédito; c) Ámbolos dous á vez.

Estes expedientes poderán financiarse:
-

Con cargo ao remanente líquido de tesouraría.

-

Con novos ingresos non previstos.

-

Con maiores ingresos efectivamente recadados sobre os
totais previstos nalgún concepto do presuposto.

-

Con recursos procedentes de operacións de crédito para os
gastos de investimento.

-

Mediante baixas dos créditos de aplicación orzamentarias de
gastos

non

comprometidos,

sempre

que

se

estimen

reducibles sen perturbación do servizo.

A tramitación dos expedientes de Crédito Extraordinario e Suplementos de
Crédito será a seguinte:
-Proposta da Alcaldía na que se detallará o carácter específico e concreto do
gasto a realizar, o tipo de modificación a levar a cabo, o carácter indemorable
ata o exercicio seguinte do gasto e os medios de financiamento da modificación
orzamentaria.
-Informe de Intervención.
-Ditame da Comisión de Facenda.
-Aprobación inicial polo Pleno da Corporación.
-Exposición pública do expediente durante 15 días hábiles, previo
anuncio no Boletín Oficial da Provincia
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-Aprobación definitiva polo Pleno no suposto de terse presentado
reclamacións. Noutro caso, o acordo aprobatorio inicial considerarase elevado
automaticamente a definitivo.
-Publicación do

expediente, resumido por capítulos, no BOP.

Simultaneamente ao envío do anuncio de publicación anterior, remitirase copia
á Comunidade Autónoma e á Administración Xeral do Estado.

Base 12ª.-Transferencias de Crédito
As Transferencias de Crédito axustaranse ao disposto nos artigos 179 e 180 do
TRLRFL, e 40 e 41 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Os expedientes de Transferencias de Crédito tramitaranse polos servizos
económicos do Concello e serán informados por Intervención.

De conformidade co previsto no artigo 179.2 do TRLRFL, a aprobación das
transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto corresponderá ao
Pleno, salvo cando as baixas e as altas afecten a créditos de persoal. Neste
caso, así como no suposto de transferencias dentro da mesma área de gasto, a
competencia será do Alcalde.

A tramitación dos expedientes de transferencia aprobados pola alcaldía
conterán a seguinte documentación:
-Proposta da alcaldía
-Informe de intervención
-Resolución da alcaldía ou acordo do Pleno da Corporación.
As Transferencias de Créditos autorizadas polo alcalde entrarán en vigor dende
a data da Resolución aprobatoria.

A tramitación dos expedientes de transferencia de crédito que sexan aprobados
polo Pleno da Corporación levará os seguinte documentos:
- Proposta da alcaldía
- Informe de intervención
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-Ditame da Comisión de Facenda
-Aprobación provisional polo Pleno
-Exposición pública nos mesmos termos que para a aprobación do
Orzamento.
-Aprobación definitiva
Non terán a consideración de transferencias de crédito as alteracións de crédito
entre aplicacións orzamentarias pertencentes ao mesmo nivel de vinculación
xurídica.

Base 13ª.- Xeración de Créditos
A Xeración de Créditos rexerase polo disposto nos artigos 181 TRLRFL e 43 a
46 do Real Decreto 500/1990.
Poderán xerar crédito no estado de gasto do orzamento xeral, os ingresos de
natureza non tributaria derivados das seguintes operacións:
a) Contribucións ou compromisos firmes de contribución de persoas
físicas ou xurídicas para financiar, xunto co Concello, gastos que pola súa
natureza estean comprendidos nos fins e obxectivos dos mesmos.
b) Alleamentos de bens do Concello.
En ámbolos supostos será requisito indispensable para que se xere o crédito, a
existencia firme do acto formal do compromiso firme de contribución ou de
recoñecemento do dereito.
c) Prestación de servizos.
d) Reembolsos de préstamos.

Nos dous supostos anteriores o crédito xerarase

no momento

do

recoñecemento do dereito, aínda que a dispoñibilidade dos devanditos créditos
estará condicionada á efectiva recadación dos dereitos.
Os expedientes de Xeración de Créditos conterán os seguintes trámites e
documentos:
a) Proposta da alcaldía
b) Informe de intervención, no que se deixe constancia de:
- Correlación entre o ingreso e o crédito xerado.
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- O subconcepto do ingreso onde se teña producido un
compromiso de aportación ou ingreso efectivo.
- As aplicacións orzamentarias do Estado de Gastos onde se
debe xerar o crédito como consecuencia dos ingresos afectados.
c) Resolución da Alcaldía
d)Copia da Resolución ou Convenio

polos que se comunique o

compromiso de aportación ou documento de ingreso a favor do Concello no
caso doutras contribucións.

Base 14º.- Créditos ampliables
Terán a natureza de créditos ampliables os financiados con recursos
expresamente afectados, excepto os procedentes de operacións de crédito,
salvo os de Tesouraría, todo elo de conformidade co previsto no artigo 39.1 do
RD 500/1990.
O expediente de ampliación deberá conter como mínimo os seguintes
documentos:
- Informe da Intervención municipal onde se poña de manifesto a
efectiva recadación dos maiores ingresos previstos no parágrafo
anterior.
-Resolución da Alcaldía ou órgano en quen delegue, aprobando a
ampliación dos créditos.

Base 15ª.- Incorporación de Remanentes de Crédito
A Incorporación de Remanentes de Crédito rexerase polo disposto nos artigos
182 do TRLRFL, e 47 e 48 do Real Decreto 500/1990, así como nas Regras 16
a 20 da Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro ,ICAL 2013.

Os remanentes de crédito estarán formados por:
-Os saldos de disposicións ou diferenza entre gastos dispostos ou
comprometidos e obrigas recoñecidas.
-Os saldos de autorizacións ou diferenza entre os gastos autorizados e
os gastos comprometidos.
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-Os saldos de créditos constituídos (créditos dispoñibles e retidos) ou
suma de créditos dispoñibles, créditos non dispoñibles e créditos retidos
pendentes de autorizar.

Os remanentes de crédito a efectos da súa posible incorporación poderán
atoparse nas seguintes situacións:

a) Remanentes de crédito non incorporables.
En ningún caso serán incorporables os créditos declarados non dispoñibles nin
os remanentes de crédito incorporados no exercicio que se liquida, agás
aqueles que estivesen financiados con recursos afectados.

b) Remanentes de crédito de incorporación voluntaria.
Poderán ser incorporados aos correspondentes créditos dos presupostos de
gastos do exercicio inmediato seguinte, os remanentes de crédito non
utilizados procedentes de:
1.-Créditos extraordinarios, suplementos de crédito e transferencias de
crédito que fosen concedidos ou autorizados no último trimestre do exercicio.
2.-Créditos que amparen disposicións ou compromisos de gastos do
exercicio anterior, ao que se fai referencia no artigo 26.2, b) do Real Decreto
500/1990.
3.-Créditos por operacións de capital.
4.-Os créditos autorizados en función da efectiva recadación dos
dereitos afectados.
c) Remanentes de crédito de incorporación obrigatoria.
Os remanentes de crédito que amparen proxectos financiados con ingresos
afectados deberán incorporarse obrigatoriamente ao exercicio seguinte, agás
que se desista total ou parcialmente de iniciar ou continuar a execución do
gasto, a inexistencia de medios de financiamento para a súa incorporación, ou
que se faga imposible a súa realización.
A

incorporación dos remanentes de crédito detallados nos parágrafos

anteriores quedará subordinada ao cumprimento dos seguintes requisitos:
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Os remanentes de crédito derivados de créditos extraordinarios, suplementos
de crédito e transferencias de crédito concedidos ou autorizados no último
trimestre, deberán ser aplicados aos mesmos gastos que motivaron, en cada
caso, a súa concesión e a súa autorización, poderán ser aplicados tan só
dentro do exercicio orzamentario seguinte e quedarán subordinados á
existencia de suficientes recursos financeiros.

En relación cos créditos que amparen compromisos de gastos do exercicio
anterior, os remanentes incorporados poderán ser aplicados tan só dentro
exercicio orzamentario seguinte e deberán contar con suficientes

recursos

financeiros.

Aos créditos financiados con recursos afectados non se lles aplicarán as regras
de limitación no número de exercicios, se ben deberán contar con suficientes
recursos financeiros.
Para que produza os efectos de incorporación de remanentes de crédito
consideraranse recursos financeiros:
a) O remanente líquido de tesouraría.
b) Novos ou maiores ingresos recadados sobre os totais previstos no
orzamento.
No caso de incorporación de remanentes de crédito

para gastos con

financiamento afectado consideraranse recursos financeiros suficientes:
a) En primeiro lugar os excesos de financiamento afectado e os
compromisos firmes de aportación concertados e non realizados no
exercicio, afectados aos remanentes que se pretenden incorporar.
b) No seu defecto, os recursos mencionados no parágrafo anterior.
As propostas de incorporación de remanentes de crédito terán en conta as
seguintes prioridades:
1º.- Os recursos financeiros dispoñibles aplicaranse en primeiro termo á
incorporación de remanentes de crédito que amparen proxectos de gastos
financiados con ingresos afectados.
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2º.- O exceso, se o houbera, destinarase a financiar a incorporación de
remanentes de crédito que amparen disposicións ou compromisos de gasto de
exercicios anteriores.
3º.- Os recursos financeiros que resulten tralas incorporacións expostas
aplicaranse á incorporación dos restantes remanentes de crédito de carácter
voluntario.
O expediente de Incorporación de Remanentes de crédito seguirá a seguinte
tramitación:
-Proposta da alcaldía incoando a tramitación.
-Informe de intervención que deixe constancia da existencia de créditos
incorporables, non incorporables e de incorporación obrigatoria, así
como dos excesos de financiamento, compromisos firmes de aportación,
Remanente Líquido de Tesouraría e dos novos ou maiores ingresos
sobre os totais previstos que financian a incorporación.
-Certificación de existencia de remanentes de crédito suficiente para
cada aplicación orzamentaria e a nivel de vinculación xurídica.
-Resolución do alcalde aprobando a modificación orzamentaria que será
executiva dende a data de aprobación.
Cando, como consecuencia de modificacións na estrutura do Orzamento se
modifique o nome ou a numeración das aplicacións orzamentarias en relación
ao Orzamento anterior, poderán ser realizadas as incorporacións de
remanentes de créditos, sempre que quede acreditado no expediente a
correlación das aplicacións e que o crédito que se incorpora sexa destinado a
financiar o mesmo gasto que se financiaba no Orzamento anterior.

Base 16ª.- Baixas por anulación
As baixas por anulación rexeranse polo disposto nos artigos 49, 50 e 51 do
Real Decreto 500/1990.

Cando o Alcalde estime que o saldo dun crédito é reducible ou anulable sen
perturbación do respectivo servizo poderá ordenar a incoación do expediente
de baixa por anulación que se axustará á seguinte tramitación:
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-Proposta da Alcaldía incoando o expediente.
-Informe de Intervención.
-Ditame da Comisión Informativa de Facenda.
-Aprobación polo Pleno da Corporación, sendo inmediatamente
executivas.

TITULO III.-EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL

CAPÍTULO I.-NORMAS XERAIS SOBRE EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN

Base 17ª.-Fases na xestión do Estado de Gastos
A xestión dos créditos incluídos no Estado de Gastos do Orzamento Xeral
realizarase nas seguintes fases:
a) Autorización do gasto: É o acto mediante o que se acorda a realización
dun gasto determinado, por unha contía certa ou aproximada,
reservando para tal fin a totalidade ou parte dun crédito orzamentario.
Con carácter previo á aprobación do gasto poderase realizar a retención
de crédito correspondente.
b) Disposición ou compromiso do gasto: É o acto polo que se acorda a
realización de gastos previamente autorizados, por un importe
exactamente determinado. Constitúe un acto de relevancia xurídica para
con terceiros, obrigando ao Concello á súa execución.
c) Recoñecemento e liquidación da obriga: É o acto mediante o que se
declara a existencia dun crédito esixible contra o concello, derivado dun
gasto autorizado e comprometido.
d) Ordenación do pagamento: É o acto mediante o que o ordenador de
pagamentos, existindo previamente unha obriga recoñecida e liquidada,
expide a correspondente orde de pagamento contra a Tesouraría
municipal.

Base 18ª.-Acumulación de fases
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De conformidade co disposto no artigo 184.2 do TRLRFL, e nos artigos 67 e 68
do Real Decreto 500/1990, poderanse acumular varias fases da xestión do
gasto nun só acto administrativo, excepto cando se trate de gastos relativos a
operacións de capital.

Polo tanto, poderanse presentar as seguintes fases:
-Retención de crédito, que constituirá, en todo caso, un acto
independente (RC)
-Autorización e Disposición de gastos (AD)
-Autorización, Disposición e Recoñecemento da Obriga (ADO)
O acto administrativo que acumule dúas ou mais fases producirá os mesmos
efectos que se ditas fases se acordaran en actos administrativos separados.

En todo caso, o órgano ou autoridade que adopte o acordo deberá ter
competencia, orixinaria, delegada ou desconcentrada, para acordar todas e
cada unha das fases que en aquel se inclúan.

Poderán acumularse nun só acto (ADO) os gastos por operacións correntes,
así como os que se efectúen en concepto de anticipos de caixa fixa e pagos a
xustificar.

Tamén se poderán acumular nun só documento ADO os gastos que polas súas
características requiran axilidade na súa tramitación ou aqueles nos que a
esixibilidade da obriga poida ser inmediata.

Base 19ª.- Contratos menores . propostas de gasto. Factura electrónica.
Contratos menores: en cumprimento do artigo 111 do RDL 3/2011, de 14 de
novembro, Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, a
tramitación dos contratos menores unicamente esixe a aprobación do gasto e a
incorporación da factura ao expediente, isto é, para os contratos de servizos e
subministros de ata 18.000 € e para os contratos de obras ata 50.000 €.
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Propostas de gasto: Todos os gastos realizados polos departamentos deberán
estar precedidos da formulación, fiscalización e aprobación por alcaldía da
correspondente proposta de gasto.
A proposta incluirá, necesariamente, os seguintes datos:
-Departamento
-Nome do peticionario e sinatura
-Tipo de contrato: servizo, subministro ou obra.
-Concepto, descrición.
-Importe.
-Provedor.

Formulada a proposta e asinada polo interesado, someterase a fiscalización
por Intervención e aprobación pola Alcaldía. Unha vez asinada polo Alcalde,
devolverase aos Servizos Económicos, dando lugar á práctica dunha anotación
contable RC, A ou AD.
Factura electrónica
Ao abeiro do derradeiro paragrafo do artigo 4º da Lei 25/2013, de 27 de
decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de
facturas no sector público, exclúense da obriga de facturación electrónica as
facturas de provedores de bens e servizos cun importe de até 5.000€.

Base 20ª.-Retención de créditos
Como xa se expuxo anteriormente, corresponderá á Intervención Municipal a
retención dos créditos en base ás propostas de gasto ou de modificacións de
crédito que se efectúen, ou cando polos Servizos económicos se estime
conveniente para garantir unha correcta xestión e control dos créditos
dispoñibles, e en particular dos créditos con financiamento afectado.
Simultaneamente á anotación contable RC, o órgano interventor expedirá
certificado de existencia de crédito, efectuando a reserva de crédito polo seu
importe.

Base 21ª.-Autorización e Disposición de gastos
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A Autorización e Disposición de gastos está regulada nos artigos 54 a 57 do
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
En canto á competencia para levar a cabo as mesmas, corresponderá:
a) Ao Pleno da Corporación
-O recoñecemento extraxudicial de créditos sempre que no exercicio
de orixe non existise dotación orzamentaria.
-As que se deriven do exercicio de competencias do Pleno
establecidas legalmente e non delegadas.
b) Á Xunta de Goberno Local
O Alcalde delega na XGL os contratos de obras, de subministro, de
servizos, de xestión de servizos públicos, os contratos administrativos
especiais e os contratos privados cando o seu importe non supere o 10
por cen dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a
contía de seis millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando
a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe
acumulado de todas as súas anualidades non supere nin a porcentaxe
indicada, referida aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro
exercicio, nin a contía sinalada, reservándose o alcalde a facultade de
contratar cando nas mesmas condicións o importe non supere os
200.000 euros.
c) Ao Alcalde
A facultade de contratar cando nas mesmas condicións anteriores o
importe non supere os 200.000 euros.

Os documentos contables relativos á autorización e disposición de gastos de
competencia do Presidente da Corporación entenderanse debidamente
acreditados mediante a indicación en aqueles do número da Resolución
aprobatoria da execución do gasto e copia adxunta da mesma. Naqueles
supostos en que a autorización ou disposición sexa competencia do Pleno ou
da Xunta de Goberno Local axuntarase aos documentos contables unha
certificación dos acordos expedida pola Secretaria Xeral.
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Base 22ª.-Recoñecemento e liquidación de obrigas
Unha vez adoptado o compromiso de gasto, o recoñecemento das obrigas
corresponderá con carácter xeral ao Presidente da Corporación, sen prexuízo
dos acordos ou resolucións en materia de delegacións de competencias.
Para o recoñecemento de obrigas correspondentes a compras, servizos, etc.,
esixirase a previa presentación da factura no Rexistro Xeral de Entrada, así
como o

seu rexistro contable e a aceptación mediante conformidade do

Alcalde o responsable do gasto. Unha vez conformadas darase traslado das
mesmas ao departamento de Intervención a efectos da súa fiscalización.

As facturas deberán especificar, como mínimo:
-Nº de factura
-Data de expedición
-Nome ou razón social da empresa
-CIF da empresa
-CIF do Concello de Teo
-Concepto
-Importe e IVE

Aceptarase a substitución de facturas por tickets ou recibos excepcionalmente
nos supostos especificados polo Regulamento de Facturación, RD 1496/2003.

Toma de razón de endosos: aceptado o endoso da factura, procederase á súa
presentación no rexistro de entrada do Concello. A toma de razón efectuarase,
mediante dilixencia, pola Intervención ou pola Tesouraría Municipais.

Base 23ª.-Ordenación de Pagos
A Ordenación de Pagos de aquelas obrigas previamente recoñecidas
corresponderá ao Presidente da Corporación.

As ordes de pago deberán acomodarse á orde de prelación establecida de
seguido e poderanse expedir ordes de pago individualmente ou en relacións de
18

ordes de pago que recollan, respecto de cada unha delas, os requisitos do
artigo 66 do Real Decreto 500/1990.
Para que poidan expedirse as ordes de pago haberá de acreditarse
fehacientemente a realización da obra, servizo ou subministro, ou calquera
dereito que corresponda ao acredor.
O pago material xustificarase pola Tesourería mediante o “recibín” do perceptor
ou orde de transferencia bancaria debidamente dilixenciada pola Entidade
financeira.

ORDE DE PRELACIÓN:


Nivel 1º.- Xuros e amortización de capital da débeda pública
De acordo co artigo 135 da Constitución Española de 1978, os créditos
para satisfacer os xuros e o capital da débeda pública das
Administracións entenderanse sempre incluídos no estado de gastos dos
seus orzamentos e o seu pago gozará de prioridade absoluta.



Nivel 2º.- Retribucións líquidas do persoal
Neste nivel atópanse comprendidos os gastos clasificados no Capítulo 1
da clasificación económica do orzamento de gastos comprendidos na
Orde do Ministerio de Economía e Facenda EHA/3565/2008, de 3 de
decembro de 2008.
A título enunciativo entenderanse incluídas as retribucións líquidas de
persoal funcionario, laboral, eventual e de membros electos da
Corporación que teñan recoñecida dedicación exclusiva nas súas
labores representativas.



Nivel 3º.- Pagos de natureza orzamentaria en concepto de cotizacións
empresariais

de

calquera

réxime

da

Seguridade

Social,

salvo

aprazamento da obriga de pago obtida en modo regulamentario, e pagos
extraorzamentarios a realizar en concepto de cotas retidas aos
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empregados por razón de cotizacións á Seguridade Social en calquera
dos seus réximes, así como os derivados de liquidacións mensuais e
concepto de impostos retidos aos perceptores de rendas abonadas pola
Corporación e en especial as correspondentes ao Imposto sobre a
Renda das Persoas Físicas, salvo que en ambos casos se lograsen
aprazamentos da obriga de ingreso, en modo regulamentario.


Nivel 4º.- Pago de obrigas contraídas en exercicios anteriores tanto de
natureza orzamentaria como extraorzamentaria, sen incluír os xuros que
se puidesen entender devengados a tenor do disposto na Lei 3/2004, de
29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a
morosidade nas operacións comerciais.



Nivel 5º.- Pago de obrigas derivadas de contratos formalizados polo
Concello axustándose á normativa de contratación aplicable.



Nivel 6º.- Outros pagos.

Base 24ª.- Gastos de carácter plurianual (art. 174 do TRLRFL e artigos 79
e seguintes do RD 500/90).
A

autorización

e

o

compromiso

subordinaranse ao crédito que

dos

gastos

de

carácter

plurianual

para cada exercicio se consigne nos

respectivos orzamentos.
Poderán adquirirse compromisos de gastos que teñan que estenderse a
exercicios posteriores a aquel no que se autoricen, sempre que a súa
execución se inicie no propio exercicio e que, ademais, se encontre en algún
dos casos seguintes:
1.-Investimentos e transferencias de capital.
2.-Os demais contratos e os de subministro, de consultoría, de
asistencia técnica e científica, de prestación de servizos, de execución de
obras de mantemento e de arrendamento de equipos non habituais que non
poidan ser estipulados ou resulte antieconómico por un ano.
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3.-Arrendamento de bens inmobles.
4.-Cargas financeiras das débedas da entidade local e dos seus
organismos autónomos.
5.-Transferencias de capital que se deriven de convenios subscritos con
outras entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro.

O número de exercicios aos que poden aplicarse os gastos referidos nos
parágrafos a), b) e e) do apartado anterior non será superior a catro. Así
mesmo, nos casos incluídos nos parágrafos a) e e), o gasto que se impute a
cada un dos exercicios futuros autorizados non poderá exceder da cantidade
que resulte de aplicar ao crédito correspondente do ano no que a operación se
comprometeu as seguintes porcentaxes:
- no exercicio inmediatamente seguinte: o 70%.
- no segundo exercicio: 60%
- no terceiro: o 50%
- no cuarto: o 50%.
A aplicación dos límites sinalados nos apartados anteriores efectuarase tendo
en conta os niveis de vinculación xurídica dos créditos.
Nos supostos de créditos extraordinarios e suplementos de crédito, o Pleno da
Corporación poderá acordar que os límites para gastos plurianuais se calculen
sobre o importe do crédito extraordinario no primeiro caso e sobre o importe do
crédito inicial máis o suplemento de crédito no segundo.

CAPÍTULO II.-ORDES DE PAGO A XUSTIFICAR E ANTICIPOS DE CAIXA
FIXA

Base 25ª.- Ordes de Pago a xustificar
Non se poderán expedir ordes de pago sen a debida xustificación da obriga á
que a mesma se refira.
Non obstante, excepcionalmente, poderanse expedir ordes de pago “a
xustificar”, que deberán axustarse ás seguintes normas:
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1.- A expedición e execución das ordes de pago “ a xustificar” deberá
efectuarse previa aprobación polo órgano competente da autorización e
disposición do gasto, aportándose informes sobre as circunstancias polas que
non se poden acompañar os documentos xustificativos antes da orde do pago
e informe da intervención ao respecto;
2.- Os fondos librados a xustificar poderán situarse a disposición da
persoa autorizada, en conta corrente bancaria aberta ao efecto, ou ben
entregándose en efectivo ao perceptor.
3.- Os conceptos orzamentarios aos que son de aplicación as ordes de
pago “a xustificar” limítanse aos diversos conceptos dos Capítulos 2 e 4 da
clasificación económica do Estado de Gastos.
4.- A xustificación deberá efectuarse no prazo de tres meses dende a
súa expedición, e en todo caso, antes de que remate o exercicio orzamentario.
5.- Os perceptores de fondos “a xustificar”, deberán render ante a
Intervención Municipal conta xustificativa de ditos gastos, acompañando
facturas e demais xustificantes de gasto. A citada conta, xunto co informe de
Intervención someteranse á aprobación do Ordenador de Pagos.
Cando non se xustifique a totalidade dos fondos recibidos procederase ao
reintegro dos percibidos en exceso, acompañando a dita conta xustificante do
ingreso efectuado.
De non renderse a conta nos prazos establecidos nesta base, procederase a
instruír expediente de alcance contra o preceptor de ditos fondos, de
conformidade co disposto ao efecto na Lei Xeral Orzamentaria. De igual xeito
procederase contra os preceptores do fondos librados “a xustificar” polas
cantidades non xustificadas nin reintegradas nos prazos establecidos.
6.- Non se poderán expedir ordes de pago “ a xustificar” a favor de
preceptores que teñan pendentes de xustificar polo mesmo concepto
orzamentario fondos librados con este carácter; tampouco poderán expedirse
ordes de pago a xustificar por importe superior a 6.000 euros.
Cando se trate de atencións de carácter periódico ou repetitivo terán a
condición de anticipos de caixa fixa.
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Para o seu seguimento contable estarase ao disposto nas Regras 32 e 33 da
Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local aprobada por Orde
EHA/4041/2004, de 23 de novembro.

Base 26ª.-Anticipos de Caixa Fixa
Consiste na provisión de fondos a favor de habilitados para atender
determinados gastos de carácter periódico ou repetitivo, conforme dispoñen os
artigos 73 a 76 do Real Decreto 500/1990. A súa contabilización rexerase pola
Regra 36 da Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local, Orde EHA
4041/2004, de 23 de novembro.
a) Situación dos fondos
Para situar os fondos correspondentes a Anticipos de Caixa Fixa, procederase
á apertura dunha conta corrente nunha entidade financeira, individualizada, co
título “Concello de Teo.-Anticipo de Caixa Fixa”.
Os fondos situados en tales contas terán a consideración a tódolos efectos, de
fondos públicos municipais, e os xuros que devenguen imputaranse ao capítulo
5 de Ingresos.

b) Disposición dos fondos
A disposición dos fondos das contas a que se refire o apartado anterior
efectuarase mediante transferencia bancaria autorizada pola sinatura da
persoa designada na Resolución da alcaldía que establece o ACF. Para
aquelas situacións en que teñan que efectuarse pagos efectivos inmediatos
(transportistas, pequenas adquisicións, etc...) poderase dispoñer dos fondos
mediante cheque nominativo a favor do titular da conta, que será responsable
da custodia e xustificación dos mesmos.
Os pagos que os perceptores dos ACF realicen aos acredores finais
rexistraranse cando se produzan, antes da correspondente conta xustificativa.

c) Control
Mensualmente, e acompañando á conta do período respectivo, xuntarase o
estado demostrativo do movemento da conta e o saldo da mesma.
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En calquera momento a Intervención Municipal poderá solicitar os estados de
situación da mencionadas contas.

d) Xustificación
O perceptor dos ACF remitirá mensualmente as contas dos gastos do período.
Ditas contas serán obxecto de aprobación por órgano competente, e darán
lugar ás correspondentes ordes de pago, ingresándose o importe de cada
concepto na conta do ACF, procedéndose así á súa reposición.

e) Límite
Establécese o límite para cada ACF en 3.000 €.

Base 27ª.- Reintegros de pagos.
Os procedementos de reintegros de pagos indebidos tramitaranse conforme ao
seguinte procedemento:
- Proposta da Alcaldía ou da Tesouraría onde se detalle o pagamento
efectuado, importe, perceptor e motivos polos que ten a consideración
de pago indebido.
- Informe de Intervención.
- Resolución da Alcaldía de aprobación do expediente, no seu caso, e
polo que se requira ao perceptor á devolución da cantidade indebidamente
percibida, outorgándolle un prazo de audiencia de 5 días para a presentación
de alegacións.
No caso de presentarse alegacións, resolveranse pola Alcaldía, previo informe
de Intervención, e concesión dun prazo de 10 días para a devolución da
cantidade percibida.
Transcorrido

o

prazo

sen

a

presentación

de

alegacións,

iniciarase

automaticamente ao seu remate o prazo de 10 días para a devolución da
cantidade percibida.
As cantidades adebedadas por este concepto terán a consideración de
ingresos de dereito público, procedéndose á súa recadación pola normativa
aplicable ao mesmos.
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No caso de que o perceptor dun pago indebido proceda ao seu reintegro de
xeito espontáneo, sen o previo requirimento do Concello, non será precisa a
tramitación do expediente, procedéndose á súa contabilización de acordo co
previsto na Instrucción de Contabilidade para a Administración Local.

CAPÍTULO III.-NORMAS REGULADORAS DE DETERMINADOS INGRESOS
Base 28ª.-Ingresos da recadación diaria
En aplicación do artigo 219.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, a fiscalización previa de dereitos substituirase pola inherente
á toma de razón en contabilidade e por actuacións comprobatorias posteriores,
mediante a utilización de técnicas de mostra ou auditoría.

RECOÑECEMENTO DE DEREITOS:
Procederá o recoñecemento dos dereitos tan pronto como se coñeza a
existencia dunha liquidación a favor da entidade. A tales efectos, unha vez
aprobada realizarase o seu asento na contabilidade, de conformidade coas
seguintes regras:
a) Nas liquidacións de contraído previo e ingreso directo, contabilizarase
o recoñecemento do dereito cando se aprobe a liquidación de que se
trate.
b) Nas liquidacións de contraído previo e ingreso por recibo,
contabilizarase no momento da aprobación do padrón.
c) Nas autoliquidacións e ingresos sen contraído previo, cando se
presenten e se teña ingresado o seu importe.
d) No suposto de subvencións ou transferencias a percibir doutras
administracións,

entidades

ou

particulares,

condicionadas

ao

cumprimento de determinados requisitos, contabilizarase como outros
ingresos sen contraído previo na conta 430.2 no momento do seu
ingreso na Tesouraría. Cando o ente concedente remita ao Concello
algunha comunicación da expedición da orde de pagamento ou de
aprobación da conta xustificativa presentada polo Concello, poderase
contabilizar como un ingreso de contraído previo e ingreso directo.
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e)

A

participación

nos

ingresos

do

Estado

contabilizarase

mensualmente, en forma simultánea, o recoñecemento e o cobro da
entrega.

Corresponderá ao Alcalde a anulación, previo informe de Intervención, de
dereitos recoñecidos por exceso, correspondentes ao exercicio corrente, que
se deriven da xustificación de expedientes de subvencións procedentes doutras
Administracións.

CONTABILIZACIÓN DOS COBROS:
Os ingresos procedentes da recadación, mentres non se coñeza a súa
aplicación orzamentaria, contabilizaranse como ingresos pendentes de
aplicación, integrándose, desde o momento en que se producen, na Caixa
única.
Os restantes ingresos formalizaranse mediante o correspondente mandamento,
aplicado ao concepto orzamentario que proceda, no momento de producirse o
ingreso.
Cando os centros xestores teñan información sobre concesión de subvencións,
comunicarase á Intervención e á Tesouraría, para que poidan efectuar o
seguimento contable destas.
No momento no que se produza calquera ingreso nas contas bancarias, a
Tesouraría debe poñelo en coñecemento de Intervención para que se produzan
os efectos da súa formalización contable.
Por Resolución da Alcaldía, previo informe da Intervención, poderase
establecer a contabilización dos ingresos mediante o réxime de ingresos
pendentes de aplicación.

Base 29ª.-Operacións de crédito
De conformidade co disposto no artigo 52 do TRLRFL, regúlase nas presentes
bases o procedemento de adxudicación de tales operacións de xeito que se
cumpran os principios de publicidade, transparencia e concorrencia na súa
contratación.
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De acordo co disposto no artigo 52 citado, as operacións de crédito que sexa
preciso realizar ao longo do exercicio e que non estean previstas inicialmente
no estado da débeda do Orzamento, seralles de aplicación o previsto no artigo
3.1.k) do TRLRFL, sempre que, previo informe de Intervención, exista crédito
dispoñible ata o remate do exercicio para o xuros que previsiblemente se
devenguen.
Entenderase que a concertación ou modificación de operacións de crédito
están vinculadas á xestión do orzamento, nos termos do art. 52.1 do TRLRFL,
cando teñan por finalidade o financiamento de gastos previstos no estado de
gastos do Orzamento, ou cando teñan por finalidade o financiamento dalgunha
modificación orzamentaria segundo o establecido na normativa reguladora das
Facendas Locais, ou cando se realicen ao abeiro do art. 193.2 do TRLRFL.

A tramitación do expediente será a seguinte:

1.-Providencia da Alcaldía, que inicie o expediente e fixe as condicións
específicas da operación de crédito a concertar. Os criterios de valoración
deberán ser obxectivos e estar directamente relacionados coas características
da operación de crédito, como o tipo de xuro ofertado, teito e solo dos tipos de
xuros, comisións e outros gastos derivados da operación, ou similares.

2.-Informe de Intervención.

3.-Solicitude de ofertas por escrito, sen que en ningún caso o número de
ofertas solicitadas sexa inferior a 3.

4.-Concesión dun prazo de 10 días para a presentación das ofertas,
entendéndose que, si no citado prazo non se presentaran, a entidade
financeira desiste de participar.
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5.-Pola Tesourería e a Intervención informarase ao órgano competente
sobre as ofertas recibidas, incorporando proposta de adxudicación da
oferta que se estime mais vantaxosa.

6.-Adxudicación polo órgano competente.

7.-Notificación da adxudicación á entidade financeira seleccionada

Base 30ª.-Operacións de Tesouraría
Consonte co disposto nos artigos 51 e 199 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo, e previo informe da Intervención, o Alcalde-Presidente do
Concello poderá concertar operacións de Tesouraría para cubrir déficits
temporais de liquidez.
A tramitación e aprobación de ditas operacións someterase aos principios de
publicidade, concorrencia e obxectividade, e o procedemento será o mesmo
que o exposto na Base 29ª.

CAPÍTULO IV.-FISCALIZACIÓN

Base 31ª.- Funcións da Intervención Municipal como central contable
única.
No exercicio das funcións contables que se establecen no artigo 204 do
TRLRFL e na regra 9 da Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro, pola que se
aproba a Instrución do Modelo Normal de Contabilidade local, será a unidade
responsable de:
a)Levar e desenvolver a contabilidade

financeira e a de execución do

orzamento da entidade local de acordo coa presente Instrución, as demais
normas de carácter xeral que dite o MFAAPP e as ditadas polo Pleno da
Corporación.
b) Formar a Conta Xeral da Entidade Local.
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c) Formar, con

arranxo aos criterios usualmente aceptados, os estados

integrados e consolidados das contas que determine o Pleno da Corporación.
d)

Recabar

dos

organismos

autónomos,

das

sociedades

mercantís

dependentes da Entidade local ,así como das súas entidades públicas
empresariais, a presentación das contas e demais documentos que deban
acompañar á conta xeral, así como a información necesaria para efectuar os
procesos de agregación e consolidación contable.
e) Coordinar as funcións ou actividades contables da entidade local, emitindo
as instrucións técnicas oportunas e inspeccionando a súa aplicación.
f) Organizar un axeitado sistema de arquivo e conservación da documentación
e información contable que permita poñer a disposición dos órganos de control
os xustificantes,documentos, contas ou rexistros do sistema de información
contable por eles solicitados nos prazos requiridos.
g) Inspeccionar a contabilidade dos organismos autónomos, sociedades
mercantís dependentes da entidade así como as súas entidades públicas
empresariais , cos procedementos que estableza o Pleno.
h) Elaborar a información a que se refire o artigo 207 do Texto Refundido da
Lei Regularora das Facendas Locais, desenvolta no Capítulo III do TítuloIV
desta Instrución, e remitila ao Pleno da Corporación, por conduto da
Presidencia, nos prazos e coa periodicidade establecida.
i) Elaborar o Avance da Liquidación do Orzamento Corrente que debe unirse
ao Orzamento da Entidade Local, a que se refire o artigo 18.b) do RD500/1990.
j) Determinar a estrutura do Avance da Liquidación do Orzamento corrente a
que se refire o artigo 168 do TRLRFL, de conformidade co que estableza o
Pleno da Entidade Local.

CAPÍTULO V.-CONTABILIDADE

Base 32ª.Liquidación dos orzamentos
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A Liquidación do Orzamento axustarase ao disposto nos artigos 191 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, e 89 a 104 do Real
Decreto 500/1990.

Para o cálculo do Resultado Orzamentario e Remanente de Tesouraría
estarase ao disposto no Capítulo IV do Título II da Instrución do Modelo Normal
de Contabilidade Local.

Corresponderá ao Presidente da Corporación, previo informe da Intervención, a
aprobación da Liquidación dos Orzamentos do Concello.

Para o cálculo dos dereitos pendentes de cobro, consideraranse de dubidoso
cobro os que a 31 de decembro do exercicio teñan unha antigüidade superior a
2 anos dende a data do recoñecemento do dereito correspondente, cos límites
seguintes.

De conformidade co artigo 193 bis do RDL 2/2004, de 5 de marzo, introducido
polo artigo 2º.1 da Lei 27/2013,de 27 de decembro, de Racionalización e
Sostibilidade Local, o concello deberá informar ao MFAAPP, e ao Pleno da
Corporación, do resultado da aplicación dos criterios determinantes dos
dereitos de difícil ou imposible recadación, cós seguinte límites mínimos:
a) Os dereitos pendentes de cobro liquidados dentro dos orzamentos dos dous
exercicios anteriores ao que corresponde a liquidación, se minorarán, como
mínimo, nun 25%.
b) Os dereitos pendentes de cobro liquidados dentro dos orzamentos do
terceiro exercicio anterior ao que corresponde a liquidación, se minorarán,
como mínimo, nun 50%.
c) Os dereitos pendentes de cobro liquidados dentro dos orzamentos cuarto e
quinto anteriores ao que corresponde a liquidación, minoraranse, como mínimo,
nun 75%.
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d) Os dereitos pendentes de cobro liquidados dentro dos orzamentos dos
restantes exercicios anteriores ao que corresponde a liquidación, se minorarán
nun 100%.

Base 33ª.-Estados a consolidar
Ás Contas Xerais do Concello axuntarase un estado de consolidación da
Liquidación dos Orzamentos respectivos a nivel de capítulo económico e de
política de gasto. Dito Estado de Consolidación incluirá un detalle das
operacións internas que teñan sido obxecto de eliminación na integración
correspondente.

CAPÍTULO VI.-TESOURARÍA

Base 34ª.-Aprazamento e fraccionamento de débedas
A concesión de aprazamentos e fraccionamentos de ingresos públicos
municipais corresponderá ao Alcalde previo informe da Tesouraría Municipal.

O citado órgano resolverá sobre a dispensa da garantía nos supostos previstos
no artigo 50 do Regulamento Xeral de Recadación (RXR) e no artigo 14.4 do
RDL 2/2004, de 5 de marzo.

Base 35ª.-Xuros de demora
Non se practicará liquidación por xuros de demora cando a cantidade
resultante por este concepto sexa inferior a 6 euros, con excepción dos casos
previstos na Lei Xeral Tributaria e o RXR. O xuro de mora a aplicar será o que
estableza cada ano a Lei de Orzamentos Xerais do Estado.

Base 36ª.-Modificación de dereitos e obrigas de exercicios pechados.
1º.- As modificacións de saldos iniciais das obrigas recoñecidas e/ou dos
pagamentos ordenados e de acredores e debedores non orzamentarios
debidas

á

prescrición

das mesmas

realizarase

segundo

o

seguinte

procedemento:
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- Proposta motivada e detallada das baixas citadas, elaborada pola
Tesouraría.
- Informe de Intervención.
- Notificación ao interesado e concesión dun prazo de 10 días para a
presentación de alegacións. Cando o interesado sexa descoñecido ou
non se dispoña de datos para a súa notificación individual, notificarase a
través de edictos no Boletín Oficial da Provincia.
- Aprobación por Resolución da Alcaldía.

2º.- As modificacións de saldos iniciais de obrigas e dereitos recoñecidos de
exercicios pechados e de acredores e debedores non orzamentarios debidas a
erros no reflexo contable dos actos administrativos que deron lugar ao
recoñecemento da obriga e/ou a orde de pagamento realizarase mediante
Resolución da Alcaldía, a proposta da Intervención municipal.

TÍTULO IV.-GASTOS DE PERSOAL
CAPÍTULO I.-NORMAS XERAIS

Base 37ª.-Contía dos gastos de persoal.
Para o exercicio 2016 prevese un incremento xeral da retribucións do persoal
funcionario, laboral e eventual do 1% respecto do exercicio 2015 , de
conformidade co previsto no artigo 19 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado
para 2016.

Base 38ª.-Nóminas
O pago de toda clase de retribucións aos funcionarios e demais persoal do
Concello efectuarase mediante nómina mensual, que se pechará o día 20 de
cada mes e as alteracións que se produzan con posterioridade a esta data
causarán efecto na nómina do mes seguinte.

Unha vez formadas as nóminas, engadirase o parte das variacións habidas na
mesma en relación ao mes anterior, de seguido se procederá á súa
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fiscalización pola Intervención Municipal e aprobación mediante Resolución da
Alcaldía.

Tódolos haberes do persoal que figuran na nómina única serán pagados pola
entidade bancaria designada ao efecto pola Presidencia, no seu caso.

O pago efectuarase por dita entidade bancaria mediante abono na conta de
dita entidade ou de outra que elixirá o perceptor. O pago, nestes casos,
xustificarase co documento acreditativo do abono ou da orde de transferencia
da entidade coa que se teña concertado o servizo de pago de haberes.

Base 39ª.-Anticipos reintegrables

Poderán concederse anticipos reintegrables ao persoal funcionario e laboral
conforme ao establecido legalmente.

Para a concesión dun novo anticipo, será necesario informe favorable de
Intervención, facendo constar que o anterior fora totalmente cancelado, e
deberá aprobarse por Resolución da Alcaldía.

A extinción ou suspensión da relación de servizo co Concello virá obrigado o
persoal afectado ao reintegro do importe pendente de reembolso previo cese;
se en dito prazo non se tivera efectuado o reintegro poñerase en coñecemento
do interesado o inicio das actuacións de reintegro por alcance de fondos
públicos.

Base 40ª.- Indemnizacións por asistencia a tribunais
As indemnizacións por asistencias a tribunais de oposicións e concursos,
suxeitaranse as normas que establece ao respecto o RD 462/2002, de 24 de
maio.
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As indemnizacións por asistencia recollidas no Anexo IV do citado RD, só se
devengarán cando o proceso selectivo corresponda a prazas de funcionarios
ou persoal laboral fixo.
Si se indemnizarán os gastos de transporte que lle supoñan aos membros de
tribunais que sexan persoas alleas ao Concello de Teo, en calquera proceso de
selección.

CAPÍTULO II.-PERSOAL FUNCIONARIO
SEGUNDO LEI 7/2007, EBEP

Base 41ª.-Persoal funcionario
Segundo o RDL 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, o persoal
funcionario pode ser, de carreira ou interino. A contía dos diferentes conceptos
retributivos a percibir polo persoal funcionario axustarase ás seguintes normas:

a) Soldo, trienios e pagas extraordinarias : serán os que correspondan aos
diversos grupos de clasificación con arranxo ao RDL 5/2015, e percibiranse nas
contías sinaladas ao efecto na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2016.

b) Complemento de destino: será o correspondente ao nivel do posto de
traballo que desempeñe o funcionario, de acordo co anexo de persoal
aprobado pola Corporación, e a súa contía virá igualmente determinada pola
fixada ao efecto pola Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2016.

c) Complemento específico: experimentará un incremento do 1% respecto do
exercicio 2015,sen prexuízo da posible reclasificación de determinados postos
de traballo de conformidade coa normativa vixente.

d) Complemento de produtividade: Este complemento está destinado a
retribuír o especial rendemento, a actividade extraordinaria

e o interese e
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iniciativa con que o funcionario desempeñe o seu traballo. O procedemento
para a súa concesión será o seguinte:
-Proposta do concelleiro de área, motivando a concesión, e na que a
apreciación da produtividade se realice en función de circunstancias
obxectivas relacionadas co posto de traballo e os seus obxectivos.
-Informe de Intervención.
-Resolución da Alcaldía, aprobando o complemento e ordenando o seu
pago, no seu caso.
-Notificación ao interesado e aos representantes sindicais.

e) Gratificacións por servizos extraordinarios: Non poderán ser fixas na súa
contía nin periódicas no seu devengo.
O expediente constará de : Proposta de gasto (salvo emerxencias nocturnas),
orde/autorización da Alcaldía de realización do servizo fóra da xornada normal
de traballo, solicitude do interesado de indemnización, fiscalización de
Intervención e aprobación mediante Resolución de Alcaldía das cantidades a
abonar.
O valor/hora a retribuír será o derivado de aplicar os criterios do artigo 96 do
Acordo Regulador do Persoal Funcionario.

f) Indemnizacións por razón do servizo: dietas por desprazamento,
manutención, etc..; serán as estipuladas polo RD 462/2002, de 24 de maio e
normas

concordantes.

Procedemento:

o

interesado

presentará

a

orde/autorización de alcaldía debidamente asinada, que indique os custos
estimados ante a Intervención Municipal, que verificará a existencia de crédito.
Unha vez realizado o servizo ou asistencia, presentarase a solicitude de
indemnización acompañada de todos os xustificantes de gasto precisos.
Fiscalizarase a xustificación previa aprobación e pago.
De conformidade co disposto no artigo 19 do RD 462/2002, de 24 de maio
poderase conceder un anticipo polo importe estimado das dietas, gastos de
viaxe, etc. Dito importe compensarase coa liquidación definitiva unha vez
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presentados os debidos xustificantes, aboando ou reintegrando a cantidade
que corresponda. Os importes a anticipar serán:

g)

Outras

Por comisións no estranxeiro

900 €

Por comisións en territorio nacional

500 €

retribucións

contempladas

no

Acordo

Regulador

de

Funcionarios aprobado polo Pleno da Corporación de data 27/01/2010.

-Son as que de seguido se indican:
-Indemnización especial.-variable.- art 94 ARF
- Gratificación especial.-dobre da compensación ordinaria.-art 95 ARF.
- Compensación do traballo nocturno e festivo.-art. 103 ARF.
- Compensación por distorsión horaria.-30 euros mensuais.- art 104 ARF
-Compensación por traballo en xornada irregular.-185 euros mensuais.art.106 ARF

-Tramitación:
-Proposta de gasto (salvo urxencias nocturnas), asinada polo interesado,
indicando o servizo extraordinario a realizar e horas estimadas, o nivel
de complemento de destino e o Grupo ao que pertence o funcionario.
Esta proposta presentarase perante a Intervención e será aprobada por
Alcaldía.
- Unha vez realizado o traballo, presentarase perante a Intervención a
solicitude de abono polo interesado, indicando as horas efectivamente
traballadas, procedéndose á súa aprobación por Resolución de Alcaldía,
e posterior pagamento.

CAPÍTULO III.-PERSOAL LABORAL, INTERINO E EVENTUAL

Base 42ª.- Persoal laboral
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O persoal laboral, segundo o artigo 11 do RDL 5/2015, clasifícase en laboral
fixo, por tempo indefinido e temporal .

O persoal laboral ao servizo do Concello de Teo (agás aquel vinculado a unha
subvención que determine as súas retribucións especificamente), percibirá as
retribucións anuais que se estipulan no Anexo de persoal que se une ao
Orzamento segundo o estabrecido na Lei de Orzamentos Xerais do Estado
para 2016.

As contías a percibir axustaranse ás seguintes normas:
a) Soldo base: o seu importe será o establecido na táboa salarial que se
incorpora como Anexo III ao Convenio Colectivo do Persoal Laboral,
actualizado segundo as variacións establecidas nas correspondentes
Leis de Orzamentos Xerais do Estado.
b) outras retribucións contempladas no Convenio Colectivo:
-Trienios: o seu abono esixirá previa solicitude do interesado,

que

deberá ir acompañada do parte de vida laboral con data do mesmo mes
da solicitude, fiscalización por Intervención e Resolución de Alcaldía.
-Complemento de produtividade.-Art 90b) 3)
-Indemnizacións por razón do servizo.- nos termos do RD 462/2002, de
24 de maio.
- Indemnización especial.-variable.- art 92 CCL
- Gratificación especial.-dobre da compensación ordinaria.-art 93 CCL.
- Gratificación por servizos extraordinarios.-art. 94 CCL.
- Compensación do traballo nocturno e festivo.-art. 100 CCL
- Compensación por distorsión horaria.-30 euros mensuais.- art 101 CCL
- Compensación por traballo en xornada irregular.-185 euros mensuais.art.103 CCL

-A tramitación destes conceptos será:
-Proposta de gasto, asinada polo interesado, indicando o servizo
extraordinario a realizar e as horas estimadas, o nivel de Complemento
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de Destino e o Grupo ao que pertence o traballador. Esta proposta será
fiscalizada por Intervención e aprobada por Alcaldía (salvo emerxencias
nocturnas).
- Unha vez realizado o traballo, presentarase solicitude de abono polo
interesado, asinada polo Alcalde,

indicando as horas efectivamente

traballadas, e procederase á fiscalización de Intervención e aprobación
por Resolución de Alcaldía das cantidades a aboar.

Base 43ª.-Valor das horas extraordinarias
O valor das horas extraodinarias sexan diúrnas, nocturnas ou en festivo é o
que de describe na seguinte táboa, aplicable ao persoal funcionario e laboral:

VALORES HORAS EXTRAORDINARIAS ORZAMENTO 2016
GRUPO
TIPO ESCALA
PROFESIONAL

A1

F

H.E.

CATEGORÍA PROFESIONAL
SECRET./INTERV.
SECRET.-INTERV.

A.X.
L

A2

B

F

A.E.

L
L
A.X.

C1

F
A.E.
F

C2

C3/A.P.

ARQUIT. TEC.
TRAB. SOC. INTERIN.
TRAB. SOC.

A.X.

L

F

A.X.

X.S.A.
ADMVO.-TES.
ADMVO.
OFICIAL POLICÍA
POLICÍA
AUX. ADMVO.
AUX. ADMVO./COORD. DEP.
CAPATAZ-ENCARGADO
OFICIAL
OFICIAL SERV. MÚLT.
TELEFONISTA
ALGUACIL

V/H
30,10
28,93
28,93
21,57
25,24
23,25
22,73
18,69
16,48
24,76
22,87
19,35
20,57
16,83
15,97
13,20
13,58
12,27
12,00
12,46
13,23

V/H.
F./N.
45,15
43,40
43,40
32,36
37,86
34,88
34,10
28,04
24,72
37,14
34,31
29,03
30,86
25,25
23,96
19,80
20,37
18,41
18,00
18,69
19,85

V/H.
F.-N.
60,20
57,86
57,86
43,14
50,48
46,50
45,46
37,38
32,96
49,52
45,74
38,70
41,14
33,66
31,94
26,40
27,16
24,54
24,00
24,92
26,46
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CONSERXE
OPER. ESPEC.

L

13,11 19,67 26,22
11,85 17,78 23,70

SERVIZO DE AUGAS DE TEO
G.P. 2 - Nivel C - Operaria
G.P. 2 - Nivel B - Operaria
G.P. 3 - Nivel A - Operaria
G.P. 2 - Nivel B - Téc. e Ad.

17,27
18,38
19,78
18,85

19,74
21,00
22,60
21,54

22,21
23,63
25,43
24,23

Base 44ª.-Persoal interino
Durante a vixencia do Orzamento cubriranse, en caso de necesidade
xustificada, con persoal interino, as vacantes de funcionarios, efectuándose a
provisión do posto de traballo e cese nos mesmos de conformidade á
normativa en vigor, e sempre que se teña publicado a Oferta de Emprego
Público.

Percibirán as súas retribucións con cargo ás consignacións dos respectivos
programas en que figure o posto vacante a cubrir interinamente.

Igualmente, procederase nos supostos de cobertura de postos de traballo
vacantes de persoal laboral, a través de contratación temporal de acordo á súa
normativa específica, previa publicación da Oferta de Emprego Público.

Base 45ª.-Persoal eventual.
O réxime do persoal eventual está contido no artigo 104 da Lei 7/1985, de 2 de
abril e no artigo primeiro, apartado 28 da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de
racionalización e sostibilidade da Administración Local.
Dentro do cadro de persoal unido ao Orzamento figura o número,
características e retribucións do persoal eventual para o exercicio 2016.
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As retribucións do persoal eventual son exclusivamente as que se especifican
no anexo que se aproba co Orzamento de 2016, estas determinacións só
poderán modificarse con motivo da aprobación dos orzamentos anuais.

CAPÍTULO IV.-RETRIBUCIÓNS E INDEMNIZACIÓNS DOS MEMBROS DA
CORPORACIÓN

Base 46ª.-Retribucións e indemnizacións
As retribucións e indemnizacións dos membros da Corporación rexeranse polo
acordado polo Pleno da Corporación municipal adoptado na súa sesión
extraordinaria de data 18 de xuño de 2015, que aprobou a dedicación exclusiva
para o cargo de alcalde e as concellarías que se detallan a continuación:

DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS:
CARGO

RETRIBUCIÓNS BRUTAS ANUAIS
40.000€

Alcaldía
Concellería

de

administración,

32.000€

educación e seguridade cidadá
Concellería de urbanismo, vivenda e

32.0000€

sostibilidade
Concellería

de

benestar

social,

32.000€

igualdade e servizos sociais
Concellería de servizos básicos

32.000€

Concellería de transportes, comercio,

17.000€

turismo e emprego

As retribucións percibiranse en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe). O número de
dedicacións exclusivas e as retribucións asignadas respectarán os límites que
estipula a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade
da Administración Local en relación có artigo undécimo do Real Decreto Lei
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1/2014, de 24 de xaneiro, de reforma en materia de infraestruturas e transporte
e outras medidas económicas.

As retribucións por asistencia, que retribúen a concorrencia efectiva por parte
de concelleiras e concelleiros da Corporación que non estean acollidas/os ao
réxime de dedicación exclusiva ás sesións e reunións dos órganos colexiados
dos que formen parte, serán as acordadas polo Pleno da Corporación
municipal na súa sesión extraordinaria de data 18/06/2015, agás modificación
expresa que deberá ser acordada polo mesmo órgano, e terán a consideración
de rendementos do traballo sendo obxecto das oportunas retencións.

As cantidades acordadas son as seguintes:


Sesións plenarias: 120 euros, co límite dunha asistencias ao día por
concelleiro ou concelleira



Sesións da Xunta de Goberno Local: 75 euros, co límite dunha
asistencias ao día por concelleiro ou concelleira



Sesións das Comisións Informativas: 60 euros, co límite de dúas
asistencias ao día por concelleiro ou concelleira



Sesións da Xunta de Portavoces: 55 euros



Reunións de órganos colexiados: 55 euros.

As indemnizacións por aloxamento e manutención, e gastos de viaxe,
percibiranse segundo o acordado polo Pleno da Corporación municipal na súa
sesión extraordinaria de data 18/06/2015 :

1. -Indemnizacións por aloxamento e manutención:
Os membros da Corporación percibirán, se é o caso, as axudas
correspondentes ao Grupo 1º do Anexo II, do R.D. 462/2002 do 24 de maio, de
indemnizacións por razón do servizo. De conformidade co artigo 10 do Real
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Decreto anterior no caso das dietas a percibir por aloxamento, de non se
aplicar o sistema de concerto, o importe a percibir será o realmente gastado e
xustificado, sen que a súa contía poida exceder da especificada no Real
Decreto citado.

2.- Indemnizacións por gastos de viaxe
Os membros da Corporación terán dereito a ser indemnizados polos
desprazamentos que teñan que realizar como consecuencia do exercicio do
cargo, sendo aplicable neste caso o previsto no artigo 17 do Real Decreto
462/02. Respecto ao uso do vehículo particular terase en conta o previsto no
artigo 18 do Real Decreto 462/02 e o acordado en Orde do ministerio de
Economía e Facenda 3770/2005 da 1 de decembro pola que se revisa o
importe da indemnización por uso de vehículo particular establecida no Real
Decreto 462/02.

Base 47ª.-Asignacións a grupos políticos
De conformidade co establecido no artigo 73 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de
Bases do Réxime Local, estas asignacións non poderán destinarse ao pago de
remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da Corporación ou á
adquisición de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial.
O Pleno da Corporación municipal, aproba as seguintes bases reguladoras do
destino e xustificación dos fondos aprobados por este Concello para dotar
economicamente aos Grupos Políticos constituídos nesta Corporación:

BASES REGULADORAS

1ª).-OBXECTO. É obxecto das presentes bases a regulación do destino e
xustificación

dos

fondos

aprobados

por

este

Concello

para

dotar

economicamente aos grupos políticos constituídos nesta Corporación.

2ª).- CONTÍA. A contía dos fondos destinados ascende a 50 euros ao mes por
Grupo Político máis 100 euros ao mes por cada concelleira ou concelleiro
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integrante de cada Grupo, debendo consignarse no Orzamento anual da
Corporación con suxeición aos criterios legais previstos no artigo 73 da Lei
7/85, de 2 de abril, artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais e demais normativa de aplicación.

3ª).- INGRESO. O ingreso dos fondos aprobados realizarase nunha conta
bancaria cuxo titular será o grupo político municipal, debendo xustificarse a
titularidade ante o Concello, presentando na Tesouraría municipal certificación
de número de conta bancaria onde figure o nome e o CIF do grupo político
municipal.

4ª).- DEVENGO. A dotación económica para os Grupos Políticos constituídos
na Corporación devengarase dende o mes natural seguinte ao da súa
constitución ata o mes de finalización do mandato, debendo consignarse no
Orzamento anual a contía correspondente.

5ª).- DESTINO. O destino dos fondos asignados será a realización de
actividades e servizos dentro do marco da súa función como grupo político
dentro da Corporación, para a xestión dos seus intereses e actuacións políticas
con suxeición á legalidade vixente en todo momento e que non estean
expresamente prohibidas pola lexislación. A este respecto está expresamente
prohibido o pago con ditos fondos de remuneracións de persoal de calquera
tipo ao servizo da corporación ou á adquisición de bens que podan constituír
activos

fixos

de

carácter

patrimonial.

Respectando

esta

disposición,

admitiranse facturas de alugueiros de locais que os grupos municipais da
oposición destinen ao contacto cos veciños/as.

6ª).-XUSTIFICACIÓN.
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6.1.- FORMA: Os gastos realizados para os fins previstos no punto anterior
xustificaranse unicamente con factura ou facturas regulamentariamente
expedidas a nome do grupo político municipal.

6.2.- PRAZO: A xustificación dos fondos verificarase unha vez ao ano ante o
Pleno do Concello, dándose conta no primeiro pleno ordinario que se celebre a
partir do mes de febreiro de cada ano, debendo os grupos políticos presentar
no Concello a documentación xustificativa durante o mes de xaneiro de cada
ano respecto dos gastos realizados no ano anterior vencido. De forma
transitoria, as xustificacións referidas ao ano 2015 que non se tiveran
presentado, poderán formalizarse no prazo dun mes dende a aprobación
definitiva destas bases. No expediente de xustificación constará o informe de
fiscalización da Intervención Municipal.

6.3.- EFECTOS: As cantidades abonadas non xustificadas do ano vencido
sobre o importe da dotación económica concedida e abonada minorarán a
dotación económica do ano seguinte na cantidade respectiva. Antes da data do
fin do mandato todas as cantidades abonadas aos grupos deben estar
xustificadas ou reintegradas.

7ª).- Nas bases de execución do Orzamento recollerase, no seu caso e a
proposta da Intervención, a normativa complementaria ao acordo que agora se
adopta.

TITULO V.- SUBVENCIÓNS
CAPÍTULO I.-PROCEDEMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS E
SUBVENCIÓNS
Base 48ª.-Normas xerais
Terá carácter de subvención toda disposición de diñeiro de fondos públicos,
sen contraprestación, que realice o Concello de Teo a favor de persoas ou
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Entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade de utilidade
pública, interese social ou finalidade pública.

As axudas ou subvencións quedarán suxeitas ao disposto na Lei 38/2003, de
17 de novembro, Xeral de Subvencións, no RD 887/2006, que aproba o
Regulamento de Subvencións, polas súas bases ou normas reguladoras
específicas, e no seu defecto pola presente disposición.

De conformidade có previsto na Lei 38/2003, o procedemento xeral de
concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva a
través da formulación e publicación das correspondentes bases. Non obstante,
o Concello de Teo poderá conceder subvencións de carácter directo a través
dos mecanismos previstos na citada norma e no RD 887/2006, Regulamento
de Subvencións.

Terá a consideración de beneficiario da subvención o destinatario dos fondos
públicos que teña que realiza-la actividade que fundamentou o seu
outorgamento ou que se encontre na situación que lexitime a súa concesión.

Son obrigas do/a beneficiario/a:
a) Realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención e
acreditar a súa realización, así como o cumprimento dos requisitos e
condicións que determinen a concesión ou goce da axuda.
b) O sometemento ás actuacións de comprobación do Concello e as de
control financeiro que corresponden á Intervención Municipal.
c) Comunicar ao Concello a obtención de subvencións ou axudas para
a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración ou
Ente Público.
d) Acreditar que se atopa ao corrente coas súas obrigas coa Facenda
Pública e a Seguridade Social
e) Presentar

conta

xustificativa

correspondente

aos

gastos

da

actividade subvencionada.
45

O importe das subvencións, illadamente ou en concorrencia con outras
públicas ou privadas, en ningún caso, poderá superar o 100% do custo da
actividade a desenvolver polo beneficiario. Deberá en todo caso verificarse a
existencia de crédito orzamentario para a súa concesión.

Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia do interese de
demora dende o momento do pago da subvención nos seguintes casos:
a) Obter a subvención sen reunir as condicións requiridas para elo.
b) Incumprimento da finalidade para a que a subvención foi concedida.
As cantidades a reintegrar terán a condición de ingresos de dereito
público.
Constitúen infraccións administrativas, en materia de subvencións e axudas, as
seguintes condutas, cando nelas interveña dolo, culpa ou neglixencia:
a) A obtención da subvención ou axuda falseando as condicións
requiridas para a súa concesión ou ocultando as que a tivesen
impedido ou limitado.
b) A non aplicación das cantidades recibidas aos fins para os cales foi
concedida, sempre que non se teña procedido á súa devolución sen
previo requirimento.
c) O incumprimento por razóns imputables ao beneficiario das obrigas
asumidas como consecuencia da concesión da subvención.
d) A falla de xustificación do emprego dado aos fondos recibido no
prazo establecido.

Serán responsables das infraccións os beneficiarios que realicen as condutas
tipificadas. As infraccións darán lugar ás sancións tipificadas na Lei 38/2003,
Xeral de Subvencións.

As sancións serán acordadas e impostas pola Xunta de Goberno Local. A
imposición das sancións efectuarase mediante expediente administrativo no
que se dará audiencia ó interesado antes de ditarse o acordo correspondente.
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O expediente poderá iniciarse de oficio como consecuencia da actuación
investigadora do Concello ou das actuacións de control financeiro. A acción
para impoñer estas sancións prescribirá aos catro anos a contar dende a
comisión da infracción.

Serán responsables subsidiarios da obriga de reintegro e da sanción, no seu
caso, os administradores das persoal xurídicas que non realizasen os actos
necesarios para o cumprimento das obrigas infrinxidas, adoptasen acordos que
fixesen posibles os incumprimentos ou consentiran o de quen deles dependan.

Base 49ª.- Subvencións directas: nominativas
Outorgaranse as seguintes subvencións con carácter nominativo, a través dos
correspondentes convenios ou resolucións:
SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS ORZAMENTO XERAL 2016
ENTIDADE BENEFICIARIA

OBXECTO

IMPORTE 2016

PARTIDA

5.000,00 €
5.000,00 €
1.680,00 €

170/480.00

Asoc. de Xordos

Protecc. e desenvolv. Medio rural e
recuperación hábitats
TOTAL
Colaboración Intérpretes

Asociación de Pais de Minusválidos
“Santa María da Cabeza” de Teo
(ASPAMITE)
Asociación Cruceiro de Monte
Asociación Mulleres Rurais de Teo
Asociación Cultural "O Cachón"
A Teenses pola Igualdade

Transporte persoas discapacitadas
Gastos funcionamento
Gastos funcionamento
Gastos funcionamento
Gastos funcionamento

34.800,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
300,00 €

230/480.01
230/480.01
230/480.01
230/480.01
230/480.01

Programas de conciliación e gastos
Asociación Recreativa Cultural os Tilos funcionamento
Fundación Amigos de Galicia
Reparto alimentos
TOTAL
Asociación Cultural A Mámoa
Escola música e baile tradicional

17.200,00 €
7.000,00 €
62.480,00 €
8.450,00 €

230/480.01
230/480.01

Sociedade Recreativa San Xoán de
Calo
Asociación Cultural Rosalía de Castro
Centro Cultural A Ponte Vella

Escola música e baile tradicional
Escola música e baile
Mantemento escola música e baile

13.000,00 €
13.000,00 €
10.400,00 €

330/480.01
330/480.01
330/480.01

Asociación Banda de Música Cultural
de Teo

Actuacións parroquiais

10.000,00 €

330/480.01

Sociedade Recreativa San Xoán de
Calo

Actuacións parroquiais Banda
Música

10.000,00 €

330/480.01

Sociedade Recreativa San Xoán de
Calo

Funcionamento e equipamento da
banda de música

7.000,00 €

330/480.01

Sociedad de Cazadores de Teo

230/480.01

330/480.01
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Asociación Banda de Música Cultural
de Teo
Asociación Cultural Aleceia

Funcionamento e equipamento da
banda de música
Grupo de canto

7.000,00 €
600,00 €

330/480.01
330/480.01

Asociación Cultural A Mámoa
Asociación Cultural Pozo da Xerpa
Asociación Cultural A Regionalista

Concurso Cuartetos Tradicionais
Luou
Gastos funcionamento
Gastos funcionamento

3.000,00 €
300,00 €
2.300,00 €

330/480.01
330/480.01
330/480.01

Asoc. pola recuperación da memoria
histórica "A Oliveira"
AC Lúa Chea

Gastos funcionamento
Festival musica na noite

330/480.01
330/480,01

TOTAL

300,00 €
5.500,00 €
90.850,00 €
17.200,00 €
6.400,00 €
8.000,00 €
300,00 €
2.500,00 €
500,00 €
4.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
1.500,00 €
46.400,00 €
2.500,00 €
300,00 €
700,00 €

340/480.01
340/480.01
340/480.01
340/480.01
340/480.01
340/480.01
340/480.01
340/480.01
340/480.01
340/480.01
340/480.01
340/480.01
340/480.01
340/480,01

Comisión de festas de Rarís
Asociación Herdeiros da Unión 1910
Asociación de Veciños Baiuca

Mantemento escola e xestión do
campo
Mantemento escola e campo
Escolas xadrez, karate/judo
Feira anual
Escola municipal e gastos func
Gastos funcionamento
Mantemento escola e campo
Gastos funcionamento
Escola municipal e gastos func
Escola municipal e gastos func
Escola municipal e gastos func
Escola municipal e gastos func
Gastos funcionamento
Escola municipal e gastos func
TOTAL
Festa do Picantón
Gastos funcionamento
Gastos funcionamento

Agrup. Veciñal da Igrexa e Cemiterio
Sta. María de Lampai
AAVV O Castro (Recesende)
AAVV da Ramallosa
AAVV A Carballeira de Francos
AAVV Os Tilos
AAVV Baamonde
AAVV Augas Mansas
AAVV Montouto

Gastos funcionamento
Gastos funcionamento
Gastos funcionamento
Gastos funcionamento
Gastos funcionamento
Gastos funcionamento
Gastos funcionamento
Gastos funcionamento

300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
700,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
6.300,00 €

924/480.01
924/480.01
924/480.01
924/480.01
924/480.01
924/480.01
924/480.01
924/480.01

Sociedade Recreativa San Xoán de
Calo
Sociedade Deportiva Cacheiras
Club San Francisco Teo
Asociación de cans de caza
Club Ciclista de Teo
Club fútbol Rarís
Praíña Sporting Club
SDC Recesende
Club de Billar
Club Motociclista Teo
Club de Beisbol
Club de Pádel
Clube Aeromodelismo Estela
BTT Monte Bravo

TOTAL

924/480.01
924/480.01
924/480.01

O procedemento, segundo o establecido no artigo 65 do RD 887/2006, será o
seguinte:

-

Proposta do Alcalde ou Concelleiro/a de área incoando o expediente.
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-

Presentación de documentación esixida ao beneficiario (obrigas con
Facenda e SS, programa de actividades, presuposto...).

-

Fiscalización de Intervención.

-

Resolución de Alcaldía aprobando a sinatura do Convenio.

-

Sinatura do Convenio.

O contido do convenio ou resolución, será como mínimo o seguinte (art. 65 RD
887/2006):
a) obxecto e beneficiarios
b) crédito orzamentario e partida.-capítulo 4 ou 7 do estado de gastos
c) compatibilidade con outras axudas ou subvencións.
d) prazos e modo de pago
e) réxime de xustificación

Base 50ª.- Outras subvencións de carácter directo
O concello de Teo poderá conceder, ademais das nominativas, outras
subvencións de carácter directo, sempre que se acrediten razóns de interese
público, social, económico ou humanitario.

O procedemento será o establecido no parágrafo segundo da Base 48ª, pero
engadirase unha memoria do técnico ou concelleiro de área xustificativa do
carácter singular da axuda, e das razóns que acreditan o interese público,
social, económico ou humanitario que dificulten a súa concesión mediante
convocatoria pública.

Teo, 7 de marzo de 2016.
O alcalde

Rafael Sisto Edreira
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MEMORIA DE ALCALDÍA
Explicativa do contido do contido do Orzamento 2016 e das modificacións
que representa respecto do orzamento vixente.

En cumprimento co disposto nos artigos 168.1.a) do Real Decreto Lexislativo
2/2004, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, e 18.1.a) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía
procede a explicar os aspectos substanciais do Orzamento Municipal para o
exercicio 2016 que se pretende aprobar:

Primeiro: O Orzamento Xeral do Concello de Teo para 2016 está formado
unicamente polo da Corporación, xa que non existen entidades dependentes
con orzamento propio.
A clasificación dos gastos e ingresos responde aos criterios establecidos pola
Orde EHA/ 3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos
orzamentos das Entidades Locais, modificada por Orde HAP 419/2014 de 14
de marzo.
Segundo: O Estado de Gastos ascende a 13.828.448,43 € e o Estado de
Ingresos ascende a 13.828.448,43 € cumpríndose, polo tanto, o principio de
nivelación orzamentaria. O concello conta cun plan de saneamento financeiro
para o período 2012/2017 ao abeiro da Sentenza 6807/2008, do Tribunal
Supremo e cun plan de axuste aprobado en sesión plenaria de data
30/03/2012.
O importante incremento no nivel de ingresos e gastos en relación cos últimos
orzamentos aprobados para o exercicio 2014, arredor dun 22%, débese a
regularización dos ingresos e gastos do prezo público polo uso da piscina
municipal e ao importante incremento nas subvencións da Deputación
vinculadas aos plans provinciais.
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Terceiro: Dentro do Estado de Gastos inclúense os créditos necesarios para o
cumprimento das obrigas derivadas da prestacións dos servizos de
competencia municipal.
O contido de cada un dos Capítulos que integran o Estado de Gastos
resúmese do seguinte xeito:
Capítulo 1.- O seu importe ascende a 3.919.902,48 €, o que supón o 28,40%
do total do Orzamento de Gastos. Recolle o crédito para financiar os gastos de
persoal das prazas ocupadas efectivamente e as que se prevén cubrir por
promoción interna, así como o crédito que se estima necesario para facer
fronte ao pagamento da parte proporcional da paga extra de decembro de
2012. Por outra parte, a cantidade correspondente a acción social establécese
en 22.787,12 €, isto é, o1% da masa salarial do persoal funcionario e laboral
(considerando as retribucións devengadas por prazas ocupadas, excluíndo a
produtividade e gratificacións e as cotizacións á SS, e incluíndo o crédito de
acción social de 2015).
Capítulo 2.-Ascende a 6.343.951,00 €, que ven representando o 45% do
Estado de Gastos. Inclúe as cantidades indispensables para atender os gastos
correntes e de funcionamento dos servizos do exercicio corrente. Neste
orzamento preséntase unha nova estrutura na área de abastecemento de
augas que, ademais, aparece separada da depuración.
Capítulo 3.-Cun importe de 13.383,59€, trátase dos créditos necesarios para
facer fronte ao pago dos intereses das operacións de préstamo.
Capítulo 4.-Consígnanse 621.680,00€ destinados á concesión de axudas e
subvencións correntes, para fomentar actividades culturais, deportivas, e
benéficas, así como becas de ensino e transporte.
Capítulo 6.-Os créditos consignados ascenden a 2.447.698,92€ e irán
destinados a financiar os gastos de capital incluídos no anexo de investimentos
que acompaña o Orzamento (POS 2016, PAS 2015 E PAI 2016) e
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investimentos propios financiados con ingresos afectados procedentes da
venda de terreos.
Capítulo 7.-O seu importe é de 24.200,00€, empregados en transferencias de
capital a outras administracións públicas coas que se pagan conceptos como a
utilización de auga doutros concellos.
Capítulo 9.-Consígnanse 458.132,44€ para acometer o gasto correspondente á
amortización dos préstamos vivos do exercicio, e que aparecen recollidos no
estado da débeda.

Cuarto: A distribución do Estado de Ingresos por capítulos é a seguinte:
Capítulo 1.- Estímanse en 4.298.500,00 €, o que representa o 31,14% do
Orzamento. As bases empregadas para a estimación destes ingresos proceden
dos padróns fiscais e das derradeiras liquidacións, incorporando os ingresos
correspondentes ao proceso de regularización catastral.

Capítulo 2.-Os impostos indirectos estímanse en 105.000,00€, ingresos que se
esperan obter a través do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras,
que contempla un moderado incremento do mesmo debido a algúns proxectos
singulares que se agarda serán presentados durante o exercicio.

Capítulo 3.- Consígnanse 3.074.691,36€, representativos das estimacións
procedentes das taxas e outros ingresos, tendo en conta as Ordenanzas
Fiscais e de Prezos Públicos e a regularización dos ingresos e gastos do prezo
público polo uso da piscina municipal

Capítulo 4.-As Transferencias correntes estímanse en 4.497.357,23€, para o
que se tiveron en conta as previsións procedentes da Participación nos
Tributos do Estado, o Fondo de Cooperación Local e as subvencións
vinculadas a emprego, asuntos sociais, cultura e deportes, entre outras, que se
confirmaron ou se veñen concedendo de forma reiterada.
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Capítulo 5.- Recolle os ingresos previstos procedentes dos xuros que
devengan as contas bancarias abertas a nome do Concello en entidades
financeiras, arrendamentos e outros aproveitamentos.

Capítulo 6.-Inclúe previsións de ingresos por importe de 245.000,00€,
derivados do alleamento de térreos, que definitivamente se espera realizar en
2016 xa que parte son ingresos afectados á realización de numerosos
investimentos municipais.
Capítulo 7.-Cun importe total de 1.138.704,70€, inclúe os ingresos procedentes
de transferencias de capital (POS 2016 e PAS 2016) e a débeda pendente pola
xestión da EDAR de Calo-Milladoiro.
Capítulo 9.- Se consigna un importe de 398.345,14€ correspondente á
operación de préstamo que se espera recibir dende a Deputación a través do
PAI 2016.

Quinto: O Anexo de Persoal inclúe todas as prazas, ocupadas ou vacantes,
existentes no concello.
Contan con consignación orzamentaria as prazas ocupadas efectivamente e as
que se prevén cubrir por promoción interna.
As retribucións que recolle respectan a LOXE 2016, o convenio colectivo do
persoal laboral e o acordo regulador do persoal funcionario vixentes.

Sexto: As Bases de Execución do Orzamento recollen os criterios de
execución do mesmo, en concreto destacan as normas relativas a gastos de
persoal , subvencións nominativas e bases das asignacións a grupos políticos.

Sétimo: No Anexo de Investimentos detállanse as obras que corresponden a
proxectos financiados total ou parcialmente por outras Administracións, en
concreto o POS 2016, PAS 2015 e PAI 2016, e outros investimentos
financiados mediante venda de parcelas e ingresos ordinarios.
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Oitavo: O Estado da Débeda recolle os datos relativos ás operacións de
préstamo que o Concello de Teo ten concertadas con entidades financeiras e
coa Deputación provincial a través do PAI 2015, así como unha operación de
tesourería.

Noveno: Se incorporan tamén os resumos da liquidación do exercício 2014 e
o avance da do exercício 2015 asinados por Intervención.

Teo, 7 de marzo de 2016.
O ALCALDE

Rafael C. Sisto Edreira
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INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO

Co fin de dar cumprimento ao disposto no artigo 168.1 e) do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e no artigo 18.1e) do Real Decreto
500/1990, emítese o seguinte INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO sobre o
Orzamento Municipal de 2016:

1.- BASES EMPREGADAS PARA A AVALIACIÓN DOS INGRESOS E DAS
OPERACIÓNS DE CRÉDITO
Capítulo I, “Impostos directos”.- As bases empregadas para a estimación
tomáronse das previsións da liquidación de 2015 e das previsións de
recadación, mantense o tipo de gravame do 0,55 no IBI urbano a partires da
recente modificación da ordenanza fiscal. Ademais prevese o ingreso das
regularizacións realizadas de oficio derivadas do procedemento de
regularización catastral 2013/2016.
Capítulo II, ”Impostos indirectos”.- Prevese un moderado incremento destes
ingresos derivado da reactivación da actividade económica, pola axilización de
trámites administrativos e a presumible instalación dalgunha superficie
comercial.
Capítulo III, ”Taxas, prezos públicos e outros ingresos”: Os ingresos por taxas,
prezos públicos e outros ingresos increméntanse lixeiramente. Están
pendentes de revisión segundo o IPC interanual as taxas e prezos públicos.
Na taxa polo servizo de abastecemento de auga contémplase o incremento da
recadación polos novos usuarios tralas regularizacións e a ampliación da rede
en execución.
Na taxa por recollida de lixo estímase un incremento derivado do contraste de
ficheiros e a actualización do padrón de contribuíntes.
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Na taxa por entrada de vehículos está programada a petición de retirada de
todos os sinais de prohibición de aparcar que non contan coa preceptiva
licenza, e polo tanto se esperan novas altas.
Na taxa por ocupación da vía pública con terrazas, ademais de preverse a
realización dun control das existentes, estase a comprobar un notable
incremento das solicitudes de alta para o seu uso por fumadores.
En canto ás multas por infraccións urbanísticas, vaise proceder á apertura dun
expediente de sanción por feitos xa contrastados despois de investigación
policial e urbanística que son susceptibles de sanción económica.
Capítulo IV, ”Transferencias Correntes”.- Recolle algunhas das transferencias
correntes que se espera recibir doutras Administracións Públicas.
Son especialmente importantes pola súa contía a Participación nos Tributos do
Estado e o Fondo de Cooperación Local.
Tamén se recollen outras de percepción periódica, a recibir da Deputación
Provincial e da CCAA.
Capítulo V, ”Ingresos Patrimoniais”.- Recolle as previsións relativas aos
intereses de depósitos, dos cales as estimacións fixéronse en función do
avance da liquidación do exercicio 2015, así como os posibles ingresos
derivados de arrendamentos e aproveitamentos forestais. En todo caso trátase
de ingresos de escasa relevancia.
Capítulo VI, ”Alleamento investimentos reais”.- Neste apartado consígnnase as
previsións de ingresos a obter a partir da venta de parcelas, que son ingresos
afectados á realización de gastos de investimento.
Capítulo VII, ”Transferencias de capital”.- Contén as Transferencias de Capital,
en concreto a contribución da Deputación Provincial polo POS 2016 e o PAS
2015.
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Capítulo IX, ” Pasivos Financeiros”.- Espérase recibir unha operación de
préstamo a través do PAI 2016 que constitúe unha variación dos pasivos
financeiros da entidade.

2.-SUFICIENCIA DOS CRÉDITOS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAS ESIXIBLES E OS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS
SERVIZOS.
Capítulo I, “Gastos de persoal”.-Consígnanse os créditos necesarios para dar
cumprimento ás obrigas derivadas do pago de retribucións a todo o persoal de
conformidade co anexo de persoal que se adxunta, de conformidade co
establecido na LOXE 2016, no Convenio Colectivo do Persoal Laboral, no
Acordo do Persoal Funcionario e na Lei 27/2013, de 27 de decembro, de
Racionalización e Sostibilidade da Administración Local. A contía consignada
na partida de Acción social ascende ao 1% da masa salarial, considerando
para o seu cálculo as retribucións devengadas polo persoal funcionario e
laboral, excluída a produtividade e gratificacións e as cotizacións á seguridade
social e incluído a acción social de 2015.
Capítulo II, “Gastos en bens correntes e servizos”.- Consígnanse as cantidades
que se estiman suficientes para o sostemento dos servizos e pago das obrigas
esixibles ao Concello tendo en conta o incremento do IPC.
Capítulo III, “Gastos financeiros”.- Recolle os gastos financeiros (xuros) que se
espera devenguen as operacións de préstamo concertadas polo Concello, con
entidades financeiras, as como os derivados da operación de tesourería que
concertou o concello en 2015 e que se cancelará en 2016.
Capítulo IV, “Transferencias Correntes”.- Contén as axudas e transferencias
correntes, nominativas, directas ou mediante convocatorias públicas, que
outorga o Concello a favor de familias, entidades culturais, deportivas e
asociacións veciñais, e outras contribucións como as asignacións do Plan de
Transporte Comarcal. Tamén contempla outras de menor importe, como as
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achegas á FEMP, FEGAMP, premio Blanco Amor e Torneo Intermunicipal de
fútbol sala.

O presente Orzamento volve a fomentar as subvencións nominativas. A
experiencia das últimas décadas na actividade organizada socialmente a través
de asociación sen ánimo de lucro, evidencia unha gran estabilidade nas
programacións e a consolidación das asociacións que as levan adiante.
Capítulo VI, “Investimentos reais”.- Consígnanse as obras incluídas no Anexo
de Investimentos, que á súa vez contén as obras cofinanciadas polo Plan de
Obras e Servizos de 2016 da Deputación Provincial, obras financiadas polo
PAS 2015 e PAI 2016, e con recursos propios, ben xerais, ou ben recursos
afectados por venda de terreos.
Capítulo VII, “Transferencias de Capital”.- Transferencias de capital a outras
administracións públicas, Comunidade Autónoma ou concellos, coas que se
pagan conceptos como a utilización de auga procedente doutros concellos.
Capítulo IX, “Pasivos Financeiros”.- Contén os créditos destinados á
amortización das operacións vivas de que ten concertadas o concello. O seu
importe ascende a 458.132,44€.

Teo, 7 de marzo de 2016.
O Alcalde
Rafael C. Sisto Edreira
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GRUPO PROG ESCALA
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C1

C1

C1

C1

C1

A1

A1

AP

AP

AP

A2

A2

22

30

14

18

18

22

22

22

22

22

22

28

30

14

14

14

26

26

26

28

18

18

18

18

18

18

18

18

20

24

GRUPO NIVEL

ARQUITECTO TÉCNICOA2

TÉCNICO SUPERIOR ARQUITECTO

POLICÍA

POLICÍA

POLICÍA

POLICÍA

POLICÍA

POLICÍA

POLICÍA

POLICÍA

POLICÍA

POLICÍA

CLASE

PERSOAL FUNCIONARIO

ANEXO DE PERSOAL

8.726,76

13.441,80

6.647,52

7.263,00

8.726,76

8.726,76

8.726,76

8.726,76

8.726,76

8.726,76

8.726,76

13.441,80

13.441,80

6.647,52

6.647,52

6.647,52

11.622,84

11.622,84

11.622,84

13.441,80

8.726,76

8.726,76

8.726,76

8.726,76

8.726,76

8.726,76

8.726,76

8.726,76

8.726,76

11.622,84

SOLDO *12

ORZAMENTO MUNICIPAL 2016

1.257,06

1.382,42

1.107,92

1.199,46

1.257,06

1.257,06

1.257,06

1.257,06

1.257,06

1.257,06

1.257,06

1.382,42

1.382,42

1.107,92

1.107,92

1.107,92

1.412,76

1.412,76

1.412,76

1.382,42

1.257,06

1.257,06

1.257,06

1.257,06

1.257,06

1.257,06

1.257,06

1.257,06

1.257,06

1.412,76

5.582,36
5.582,36
5.582,36
5.582,36
5.582,36
5.582,36

9.983,82 €
9.983,82 €
9.983,82 €
9.983,82 €
9.983,82 €
9.983,82 €

7.209,16
7.209,16
7.209,16
7.209,16
5.582,36
5.582,36
4.312,98

9.983,82 €
9.983,82 €
9.983,82 €
9.983,82 €
9.983,82 €
8.462,46 €
7.755,44 €

7.209,16

7.209,16

9.983,82 €

13.698,16

7.209,16

9.983,82 €

9.983,82 €

13.698,16

14.824,22 €

13.698,16

4.312,98

7.755,44 €

14.824,22 €

4.312,98

14.824,22 €

4.312,98
7.755,44 €

9.872,66

13.035,60 €
7.755,44 €

9.872,66

13.035,60 €

9.872,66

5.582,36

9.983,82 €

11.770,22

5.582,36

9.983,82 €

13.035,60 €

8.242,50

9.983,82 €

14.824,22 €

8.242,50

CD*14

13.035,60 €

TOT. BÁSICAS
EXCLUIDOS
SOLDO EXTRAS
TRIENIOS

20.477,83

21.046,40

9.716,02

12.252,03

13.225,00

14.682,69

14.682,69

14.682,69

14.682,69

14.682,69

20.477,83

21.046,40

21.046,40

9.519,90

9.519,90

9.519,90

14.528,71

15.378,52

18.669,89

21.046,40

12.152,06

12.152,06

12.152,06

12.152,06

12.152,06

12.152,06

12.152,06

27.718,24 €
27.718,24 €
27.718,24 €

17.734,42 €
17.734,42 €
17.734,42 €

31.875,67 €
31.875,67 €
31.875,67 €
31.875,67 €
28.791,18 €
26.296,85 €
21.784,44 €

21.891,85 €
21.891,85 €
21.891,85 €
21.891,85 €
18.807,36 €
17.834,39 €
14.029,00 €

37.670,81 €

31.875,67 €

21.891,85 €

49.568,78 €

37.670,81 €

27.686,99 €

27.686,99 €

49.568,78 €

34.744,56 €

49.568,78 €

21.588,32 €

13.832,88 €

34.744,56 €

21.588,32 €

34.744,56 €

21.588,32 €
13.832,88 €

37.436,97 €

24.401,37 €
13.832,88 €

38.286,78 €

25.251,18 €

41.578,15 €

27.718,24 €

17.734,42 €

47.640,84 €

27.718,24 €

17.734,42 €

28.542,55 €

27.718,24 €

17.734,42 €

32.816,62 €

27.718,24 €

17.734,42 €

P

P

V-INTER

P

V

P

P

P

P

V

P

P

P

P

P

V

P

VAC-INT

P

P

P

P

P

P

P

P

P

TOTAL COMPL. RET. TOTAIS SITUACIÓN
23.896,75 €
36.932,35 €
V-PI
23.896,75 €
15.654,25
33.880,57 €
P
17.734,42 €
12.152,06
27.718,24 €
P

15.654,25

CE *14

135

135

135

135

135

135

135

2

3

4

5

6

7

PEÓN PROTECCION CIVIL

PEÓN PROTECCION CIVIL

PEÓN PROTECCION CIVIL

PEÓN PROTECCION CIVIL

PEÓN PROTECCION CIVIL

PEÓN PROTECCION CIVIL

CAPATAZ PROTECCIÓN CIVIL

GRUPO PROG POSTO

1

151

170

TÉCNICO MEDIO AMBIENTE

ARQUITECTO TÉCNICO

241

11

ORIENTADOR/A LABORAL

AEDL

230

230

230

230

230

13

14

15

16

17

AVOGADO/A CIM

PSICÓLOGA CIM

TRABALLADOR/A SOCIAL

EDUCADOR/A FAMILIAR

ADMINISTRATIVO/A SS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

330

330

19

20

ALFABETIZADOR/ A DIXITAL

AUXILIAR BIBLIOTECARIO/A

ANIMADOR/ A CULTURAL

340

340

340

22

23

24

ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO-AMORT

TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO ESPECIALISTA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TÉCNICO MEDIO

TÉCNICO SUPERIOR

TÉCNICO SUPERIOR

TÉCNICO MEDIO

TÉCNICO MEDIO

ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO-AMORT

TÉCNICO MEDIO

TÉCNICO SUPERIOR

TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO MEDIO

OFICIAL

OFICIAL

OFICIAL

OFICIAL

OFICIAL

OFICIAL

CAPATAZ ENCARGADO-AMORT

CATEGORÍA

OPERARIO MANTEMENTO E DINAM INSTALAC. DEPORT. OFICIAL SERVIZOS VARIOS

COORDINADOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS

COORDINADOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ANIMADOR/A DEPORTIVO/A

TOTAL ADMINISTRACIÓN XERAL DE DEPORTES

340

21

TOTAL ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA

330

18

TOTAL ADMINISTRACIÓN XERAL DE SS

230

12

TOTAL FOMENTO EMPREGO

241

10

TOTAL ADMINISTRACIÓN XERAL DO MEDIO AMBIENTE

9

TOTAL URBANISMO

8

TOTAL PROTECCION CIVIL

Nº

PERSOAL LABORAL

ANEXO PERSOAL

ORZAMENTO MUNICIPAL 2016

C2

C1

C2

B

B

C2

A2

A1

A1

A2

A2

C1

C2

A2

A1

B

A2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

VACANTE -OT

VACANTE -OT

VACANTE -OT

VACANTE -OT

VACANTE -OT

VACANTE -OT

VACANTE-OT

SITUACIÓN

92.164,37

19.754,28 VACANTE-OT

23.535,43 VACANTE-PI

21.735,93 OCUPADA FIXO

27.138,73 OCUPADA INDEF

79.652,63

27.138,73 OCUPADA FIXO

21.735,93 VACANTE.OT

30.777,97 VACANTE-OT

177.865,15

35.518,94 VACANTE-OT

35.518,94 OCUPADA FIXO

30.777,97 OCUPADA INDEF

30.777,97 OCUPADA INDEF

23.535,46 VACANTE.-PI

21.735,87 OCUPADA-INDEF

66.296,95

30.777,97 VACANTE-OT

35.518,97 OCUPADA-INDEF

27.138,76

27.138,76 VACANTE-OT

30.777,97

30.777,97 OCUPADA-FIXO

143.590,00

22.369,76
20.203,37
20.203,37
20.203,37
20.203,37
20.203,37
20.203,37

GRUPO SALARIO BASE 14 PAGAS

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

TRACTORISTA

TRACTORISTA

PEÓN OBRAS MUNICIPAIS

PEÓN OBRAS MUNICIPAIS

PEÓN OBRAS MUNICIPAIS

PEÓN OBRAS MUNICIPAIS

OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES

OFICIAL ALBANELERÍA

OFICIAL ALBANELERÍA

ENCARGADO OBRAS MUNICIPAIS

ENCARGADO OBRAS MUNICIPAIS

171

171

171

171

171

171

171

171

37

38

39

40

41

42

43

44

PEÓN SERVIZOS BÁSICOS

PEÓN SERVIZOS BÁSICOS

PEÓN SERVIZOS BÁSICOS

PEÓN SERVIZOS BÁSICOS

PEÓN SERVIZOS BÁSICOS

PEÓN SERVIZOS BÁSICOS

PEÓN SERVIZOS BÁSICOS

ENCARGADO SERVIZOS BÁSICOS

ENCARGADO SERVIZOS BÁSICOS

920

920

920

920

920

920

920

920

920

46

47

48

49

49

50

51

52

53

NORMALIZADOR/A LINGÜÍSTICO

LIMPIADOR/A

LIMPIADOR/A

TÉCNICO AUX ARQUIVO E BIBLIOTECA

ADMINISTRATIVO/ A ADMÓN, XERAL

ADMINISTRATIVO/ A ADMÓN, XERAL

TELEFONISTA

AUXILIAR ARQUIVO E BIBLIOTECA

AUXILIAR ADMINISTRACIÓN XERAL

AUXILIAR ADMINISTRACIÓN XERAL

161

161

161

54

55

56

OPERARIO DE PLANTA

OPERARIO DE PLANTA

XEFE DE INSTALACIONS E REDES

TOTAL ADMINSTRACIÓN XERAL

920

45

TOTAL PARQUES E XARDÍNS

171

36

TOTAL ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUCTURAS

450

25

OFICIAL

OFICIAL

TECNICO SUPERIOR

TÉCNICO SUPERIOR

OPERARIO

OPERARIO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO-AMORT

AUXILIAR ADMINISTRATIVO-AMORT

AUXILIAR ADMINISTRATIVO-AMORT

OPERARIO ESPECIALISTA

OPERARIO ESPECIALISTA

OPERARIO ESPECIALISTA

OPERARIO ESPECIALISTA

OPERARIO ESPECIALISTA

OPERARIO ESPECIALISTA

OPERARIO ESPECIALISTA

ENCARGADO XERAL

CAPATAZ ENCARGADO-AMORT

OFCIAL

OFICIAL

OPERARIO ESPECIALISTA

OPERARIO ESPECIALISTA

OPERARIO ESPECIALISTA

OPERARIO ESPECIALISTA

OFICIAL

OFICIAL

OFICIAL

ENCARGADO XERAL

CAPATAZ ENCARGADO-AMORT

C2

C2

A1

A1

C3

C3

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C2

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C1

C2

C2

C2

C3

C3

C3

C3

C2

C2

C2

C1

C2

35.518,93 VACANTE
20.203,37 VACANTE
20.203,37 VACANTE

227.788,52

35.518,94 VACANTE OT

17.967,67 VACANTE PI

17.967,67 VACANTE PI

23.535,43 VACANTE PI

23.535,43 VACANTE PI

23.535,43 VACANTE PI

20.520,15 OCUPADA FIXO

21.735,93 OCUPADA FIXO

21.735,93 OCUPADA FIXO

21.735,93 OCUPADA FIXO

183.198,99

19.522,67 OCUPADA FIXO

19.522,67 OCUPADA FIXO

19.522,67 OCUPADA FIXO

19.522,67 OCUPADA FIXO

19.522,67 OCUPADA FIXO

19.522,67 OCUPADA FIXO

19.522,67 OCUPADA FIXO

24.170,56 VCANTE PI

22.369,72 OCUPADA FIXO

225.647,95

20.203,39 OCUPADA FIXO

20.203,39 OCUPADA FIXO

19.522,67 VACANTE

19.522,67 OCUPADA FIXO

19.522,67 OCUPADA FIXO

19.522,67 OCUPADA FIXO

20.203,39 VACANTE

20.203,39 OCUPADA FIXO

20.203,39 OCUPADA FIXO

24.170,56 VACANTE PI

22.369,72 OCUPADA FIXO

161

161

161

161

161

161

161

58

59

60

61

62

63

64

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OPERARIO DE REDES

OPERARIO DE REDES

OPERARIO DE REDES

OPERARIO DE REDES

CAPATAZ DE REDES

OFICIAL ELECTRO MECANICO

OPERARIO DE PLANTA

VACANTE PI.-praza vacante a cubrir por promoción interna.
VACANTE-OT.- praza vacante ocupada temporalmente
avogada CIM: retribucións da praza a tempo completo.

TOTAL ABASTECEMENTO DE AUGAS

161

57

AUXILIAR

OPERARIO ESPECIALISTA

OPERARIO ESPECIALISTA

OPERARIO ESPECIALISTA

OPERARIO ESPECIALISTA

ENCARGADO XERAL

OFICIAL

OFICIAL

C2

C3

C3

C3

C3

C1

C2

C2

240.329,55

20.203,37
20.203,37
24.170,49
19.522,67
19.522,67
19.522,67
19.522,67
21.735,94
VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Nº

1

912

GRUPO PROG.

XEFA DE GABINETE

DENOMINACIÓN

PERSOAL EVENTUAL

ANEXO PERSOAL

ORZAMENTO MUNICIPAL 2016

26.260,00

26.260,00

RETRIBUCIÓNS BRUTAS ANUAIS

EXCLUSIVA

EXCLUSIVA

EXCLUSIVA

EXCLUSIVA

EXCLUSIVA

PARCIAL

2

3

4

5

6

912 ÓRGANOS DE GOBERNO

DEDICACION

1

Nº

concelleria de transportes, comercio, turismo e emprego

concelleria de servizos basicos

concelleria de benetar social, igualdade e servizos soc

concelleria de urbanismo, vivenda e sostenibilidade

concelleria de administracion, educacion e seguridade

Alcaldía

DENOMINACIÓN

CARGOS ELECTOS

ANEXO DE PERSOAL

ORZAMENTO MUNICIPAL 2016

185.000,00

17.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

40.000,00

retribucions brutas
anuais

PROXECTO

Convenio Deputacion

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

Elementos de transporte

Mobiliario

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

Elementos de transporte

Mobiliario

Reposición de infraestructura e mobiliario urbano

Funcionamento operativo dos servizos

Obras menores de alcantarillado

Obras menores de abastecemento de auga

Funcionamento operativo dos servizos do cemiterio

Aforro enerxético e Teo sostible

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

Elementos de transporte

Mobiliario (prazas e parques infantís)

Edificios (Roupeiro e EIM da Ramallosa)

132/62500

135/62300

135/62400

135/62500

151/61000

151/62900

160/62105

161/62105

164/62100

165/63300

171/62300

171/62400

171/63500

230/62200

50.000,00 €

25.000,00 €

3.000,00 €

60.000,00 €

54.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

60.000,00 €

10.000,00 €

57.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

500,00 €

1.000,00 €

5.600,00 €

1.578.545,02 €

TOTAL

132/62400

50.000,00 €

76.700,00 €

76.959,88 €
315.346,10 €

Pasos de peóns elevados

132/62300

B) CON RECURSOS XERAIS

450/61905

450/61905

Afirmado e acondicionamento do viario municipal en Chaves e Ribeira
Colector saneamento Espasande-A Insua
Afirmado e acondicionamento de camiños rurais en Trasellas e A
Mellora camiños rurais Ermida

PAI 2015 compl
PAI 2016

450/61903
450/61904

55.403,90 €
217.000,00 €
106.680,76 €

PAS 2015
POS 2015 compl

450/61901
450/61902

Proxecto de reurbanización do núcleo de Fornelos. Fase II
Afirmado e acondicionamento de viais no Xirimbao e Loureiro

PAS 2015

933/61903

43.070,42 €

PAS 2015

933/61903

Reparación e acondicionamento do local social de Francos, Calo
Acondicionamento do firme do soto e accesos á nave de Protección
Civil e Servizos básicos

PAS 2015

171/61903

95.833,69 €

POS 2016

450/61900
209.390,83 €

POS 2016

Acondicionamento de espazo de lecer. Praza circular dos Tilos

332.159,44 €

Orzamento

Pavimentación, abastecemento, saneamento e alumeado público en
Vilela e A Igrexa, Rarís
Afirmado e acondicionamento do viario municipal en Bustelo e
Freixeiro

Denominación

450/61900

A) CON FINANCIAMENTO AFECTADO

PARTIDA

ANEXO INVESTIMENTOS

ORZAMENTO MUNICIPAL 2016

1.395.138,13 €

40.000,00 €

63.398,00 €

67.005,14 €
263.340,12 €

201.058,46 €
79.260,61 €

55.403,90 €

43.070,42 €

209.390,83 €

73.210,65 €

300.000,00 €

Alleo

15.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

50.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

rec. Prop.
venta pps

Finanzamento

35.000,00 €

25.000,00 €

3.000,00 €

60.000,00 €

44.000,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

30.000,00 €

10.000,00 €

47.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

500,00 €

1.000,00 €

5.600,00 €

183.418,87 €

10.000,00 €

13.313,58 €

9.954,74 €
52.005,98 €

15.941,54 €
27.420,55 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

22.623,04 €

32.159,44 €

Outros Rec.
Prop.

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016
2016

2016
2016

2016

2016

2016

2016

2016

Ano

Mobiliario

Equipos para procesos de información

Edificios e outras construcións

Maquinaria e instalacións (Calefacción CS Pontevea)

Edificios e outras construcións

Maquinaria e instalacións

Mobiliario

Edificios e outras construcións

Mobiliario

Equipos para procesos de información

Outras construcións (piscina Luou, SR Calo e Cacheiras)

Mobiliario

Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral

Reposición de infraestructura e bens destinados ao uso xeral

Mobiliario

Reposición de infraestructura e bens destinados ao uso xeral

Investimento en edificios

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

Vehículos e elementos de transporte

Mobiliario. Sinalización vertical

Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe

Elementos de transporte

Mobiliario

Equipos para procesos de información

Investimentos en terreos

Outros gastos en bens patrimoniais (Inventario)

230/62500

230/62600

312/62200

312/62300

320/62200

320/62300

320/62500

330/62200

330/62500

330/62600

340/62200

340/62500

430/60900

430/61900

430/62500

450/61905

450/62200

450/62300

450/62400

450/62500

920/62300

920/62400

920/62500

920/62600

933/68100

933/68900

Rafael C. Sisto Edreira

O ALCALDE

Teo, 7 de marzo de 2016

Elementos de transporte

230/62400

TOTAL

Maquinaria e instalacións (Calefacción CSC Ramallosa)

230/62300

933.000,00 €

55.000,00 €

50.000,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

1.600,00 €

2.000,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

12.000,00 €

45.000,00 €

51.300,00 €

5.000,00 €

40.000,00 €

25.000,00 €

3.000,00 €

87.000,00 €

1.000,00 €

30.000,00 €

23.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

10.000,00 €

13.000,00 €

3.000,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

1.000,00 €

75.000,00 €

245.000,00 €

55.000,00 €

40.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

25.000,00 €

707.500,00 €

0,00 €

10.000,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

1.600,00 €

2.000,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

12.000,00 €

45.000,00 €

41.300,00 €

5.000,00 €

35.000,00 €

25.000,00 €

3.000,00 €

82.000,00 €

1.000,00 €

20.000,00 €

23.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

10.000,00 €

13.000,00 €

3.000,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

1.000,00 €

50.000,00 €

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

28/10/2015

OPERACIÓN
TESORERIA

150.000,00 €

ABANCA

80193673

15/01/2015

sustitucion
plan pago
provedores

1.219.506,18 €

LA CAIXA

29/12/2004

30/11/2016

29/05/2022

01/04/2022

29/12/2019

Data
Data
Formalizació
cancelacion
n

25/01/2007

Rec.
Extraxudicial
Crédito

Destino

Investimento
s PIM 2006

500-031865.268-3

NCG
BANCO,
S.A.

1,141,910,72€

CAPITAL INICIAL

750.000 €

1828500044
045321

BCLBBVA

Entidade
Financeir Nº contrato
a

ORZAMENTO MUNICIPAL 2016

1

8

15

15

Prazo

0

0

2

2

Carencia

Euribor +0,42

Euribor 3+1,04

Euribor 1 ano +
0,25%

Euribor 1 ano +
0,015%

Tipo de Xuro

(Artigo 166.1.d) TRLRFL)

150.000,00 €

1.056.905,34 €

374.999,92 €

351.357,20 €

Débeda viva a
01/01/2016

132,00 €
132,00 €

0,00 €
01/05/2016

2.430,88 €
10.357,66 €

40.650,21 €
162.600,84 €

28/11/2016

0,00 €

2.536,57 €

40.650,21 €
28/08/2016

01/02/2016

2.642,26 €

40.650,21 €
28/05/2016

57.692,32 €

2.747,95 €

460,29 €
1.864,83 €

14.423,08 €
01/10/2016

40.650,21 €

460,29 €

14.423,08 €

28/02/2016

460,29 €

14.423,08 €
01/07/2016

633,10 €

87.839,28 €

01/04/2016

142,96 €

21.959,82 €

29/212/2016

483,96 €

153,17 €

21.959,82 €

29/09/2016

14.423,08 €

163,38 €

21.959,82 €

29/06/2016

01/01/2016

173,59 €

Xuros

21.959,82 €

Amortiz.
Capital

29/03/2016

Período
amortización

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVEMENTOS E SITUACIÓN DA DÉBEDA.-a 01/01/2016

0,00 €

894.304,50 €

317.307,60 €

263.517,92 €

Capital pendente a
31/12/2016

DEPUTAC
ON A
CORUÑA

PAI2015

2015

2026

CARGA FINANCEIRA por Operacións de Crédito

291.094,34 €
10

2

0%

458.132,44 €

2.224.356,80 €

13.383,59 €

0,00 €

528,00 €

150.000,00 €

0,00 €

132,00 €

150.000,00 €

01/11/2016

291.094,34 €

132,00 €

0,00 €

01/08/2016

1.766.224,36 €

291.094,34 €

