
                       

            

       

 

 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL DO PLENO 

 RESUMO DOS ACORDOS DO PLENO DO CONCELLO DO DÍA 2 DE XULLO 

DO ANO 2021 

 

 

 

 

1.- Posta en coñecemento das resolucións ditadas dende a data de celebración do 

último  Pleno. 

 

 

O Concello Pleno deuse por informado dos decretos e resolucións da Alcaldía 

ditados dende a data de celebración do último Pleno. 

 

 

2.- Posta en coñecemento do informe de Tesouraría sobre o período medio de pago 

correspondente ao mes de maio de 2021 

 

INFORME DE TESOURERÍA 

 

1.- NORMATIVA APLICABLE: 

 

A lei 3/2004, de 29 de decembro pola que se establecían as medidas de loita contra a 

morosidade das operacións comerciais, incorporou ó noso ordenamento xurídico a 

Directiva 200/35/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de xuño de 2000. 

Transcorridos 5 anos dende a vixencia da citada norma, fíxose necesario a súa adaptación 

ós cambios producidos no entorno económico e modificación para que sexa aplicable, tanto 

no ámbito da empresa privada, como no do sector público. Esta modificación levouse a 

cabo coa Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 e decembro. 

O artigo cuarto da citada norma establece: 

 

“3.- Os Tesoureiros ou, na súa falta, Interventores das Corporacións locais elaborarán 

trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos nesta Lei para o 

pago das obrigacións de cada Entidade local, que incluirá necesariamente o número e contía 

global das obrigacións pendentes nas que se estea incumprindo o prazo. 

4.- Sen prexuízo da súa posible presentación e debate no Pleno da Corporación local, 

devandito informe deberá remitirse, en todo caso, aos órganos competentes do Ministerio 
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de Economía e Facenda e, no seu respectivo ámbito territorial, aos das Comunidades 

Autónomas que, con arranxo aos seus respectivos Estatutos de Autonomía, teñan atribuída 

a tutela financeira das Entidades locais. Tales órganos poderán igualmente requirir a 

remisión dos citados informes.” 

 

O Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenrolar a metodoloxía de cálculo 

do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas e as condicións e o 

procedemento de retención de recursos dos rexímenes de financiación, previstos na Lei 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade 

Financeira”. 

Con este Real Decreto dase cumprimento ó que establece a Lei Orgánica de Estabilidade 

Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, tras a reforma operada pola Lei Orgánica de 

Control da Débeda no Sector Público, que introduce o concepto de período medio de pago 

(PMP), como expresión do volume da débeda comercial, e establece a obriga de que todas 

as Administracións Públicas o apliquen e fagan público. 

O obxectivo principal é contribuír a erradicar a morosidade das Administracións Públicas e 

controlar a débeda comercial, evitando a acumulación de atrasos no pago de facturas ós 

provedores. 

 

A citada norma ten sido modificada no que se refire á metodoloxía do cálculo do PMP 

polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro. Como expón a información emitida polo 

propio Ministerio de Facenda, trátase con esa modificación de reforzar o cumprimento da 

normativa europea en materia de loita contra a morosidade, quedando a nova metodoloxía 

alineada coa normativa nacional, que traspón as directivas comunitarias, iniciándose o 

cómputo dos prazos, con carácter xeral, dende a aprobación dos documentos que acrediten 

a conformidade cos bens entregados ou servizos prestados, en lugar do criterio que se 

aplicaba ata a data, no que o inicio do prazo de cómputo producíase dende os 30 días 

seguintes á entrada da factura no rexistro administrativo.  

A nova metodoloxía do cálculo do PMP non permite que o dato resultante tome valor 

negativo si a Administración paga antes de trinta días naturais dende a presentación das 

facturas ou certificacións de obra. 

 

2.- INFORME: 

 

Establece o Real Decreto 635/2014, modificado polo Real Decreto 1040/2017, unha 

metodoloxía económica común para o cálculo do período medio de pago a provedores, 
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período medio que ven a medir o atraso no pagamento da débeda comercial en termos 

económicos. 

Así, calcularase un período medio de pago global a provedores que comprenderá o de todas 

as entidades incluídas no artigo 2 da LO 2/2012 e, o período medio de pago de cada 

entidade. Para o cálculo do período medio de pago o Real Decreto precisa as facturas que 

deberán ser tidas en conta e sinala, expresamente, aquelas que deberán ser excluídas. Estes 

cálculos, no caso das Corporacións Locais incluídas no ámbito subxectivo dos artigos 111 e 

135 do TRLRFL aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, será mensual. 

A metodoloxía establecida para o cálculo do período medio de pago a provedores é a 

seguinte: 

 

Artigo 4: “Cálculo do período medio de pago global a provedores” 

 

∑ (período medio de pago de cada entidade * importe operacións da entidade ) 

período medio de pago = 

_____________________________________________________ 

global a provedores ∑importe operacións das entidades 

 

“Se entenderá por importe de las operacións da entidade o importe total de pagos 

realizados e de pagos pendentes nos termos indicados nos artigos seguintes” 

 

Artigo 5 (do RD 635/2014 de 25 de xullo, modificado polo RD 1040/2017, de 22 de 

decembro): “Cálculo do período medio de pago de cada entidade”  

1.- Aos efectos do cálculo do período medio de pago global ao que se refire o artigo 

anterior, o período medio de pago de cada entidade calcularase de acordo coa 

seguinte fórmula: 

 

 

rateo operacións pagadas*importe total pagos realizados + ratio operacións pendentes de 

pago*importe total pagos pendentes 
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período = 

__________________________________________________________________ 

medio de pago importe total pagos realizados + importe total pagos pendentes 

 

 

2.- Para os pagos realizados no mes, calcularase o cociente das operacións pagas de 

acordo coa seguinte fórmula:  

 

∑ (número de días de pago * importe da operación pagadas) 

rateo das operacións = ________________________________________ 

pagadas Importe total de pagos realizados 

 

Entenderase por número de días de pago, os días naturais transcorridos desde:  

a) A data de aprobación das certificacións de obra ata a data de pago material por parte da 

Administración.  

b) A data de aprobación dos documentos que acrediten a conformidade cos bens 

entregados ou servizos prestados, ata a data de pago material por parte da Administración.  

c) A data de entrada da factura no rexistro administrativo, segundo conste no rexistro 

contable de facturas ou sistema equivalente, ata a data de pago material por parte da 

Administración, nos supostos nos que ou ben non resulte de aplicación un procedemento 

de aceptación ou comprobación dos bens ou servizos prestados ou ben a factura recíbase 

con posterioridade á aprobación da conformidade.  

Nos supostos nos que non haxa obrigación de dispoñer de rexistro contable, tomarase a 

data de recepción da factura no correspondente rexistro administrativo.  

No caso das facturas que se paguen con cargo ao Fondo de Liquidez Autonómico ou con 

cargo á retención de importes a satisfacer polos recursos dos réximes de financiamento 

para pagar directamente aos provedores, considerarase como data de pago material a data 

da proposta de pago definitiva formulada pola Comunidade Autónoma ou a Corporación 

Local, segundo corresponda. 

3.Para as operacións pendentes de pago ao final do mes calcularase a cociente de 

operacións pendentes de pago de acordo coa seguinte fórmula:  
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∑ (número de días pendentes de pago * importe da operación pendente de pago ) 

rateo de operacións = _______________________________________________________ 

pendentes de pago Importe total de pagos pendentes 

 

 

Entenderase por número de días pendentes de pago, os días naturais transcorridos desde:  

a) A data de aprobación das certificacións de obra ata o último día do período ao que se 

refiran os datos publicados.  

b) A data de aprobación dos documentos que acrediten a conformidade cos bens 

entregados ou servizos prestados ata o último día do período ao que se refiran os datos 

publicados.  

c) A data de entrada da factura no rexistro administrativo, segundo conste no rexistro 

contable de facturas ou sistema equivalente, ata o último día do período ao que se refiran 

os datos publicados, nos supostos nos que ou ben non resulte de aplicación un 

procedemento de aceptación ou comprobación dos bens ou servizos prestados ou ben a 

factura recíbase con posterioridade á aprobación da conformidade.  

Nos supostos nos que non haxa obrigación de dispoñer de rexistro contable, tomarase a 

data de recepción da factura no correspondente rexistro administrativo.” 

 

Lémbrase que o concello de Ourense ten establecido o procedemento de conformidade de 

facturas para todos os bens ou servizos prestados polo que lle son de aplicación os 

apartados a) e b) de cada un dos supostos de cálculo do rateo de operacións pagadas e 

pendentes de pago 

 

Aplicando a metodoloxía establecida no citado Real Decreto 635/2014 de 25 de xullo, 

modificado polo Real Decreto Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro, os períodos 

medios de pago resultantes no mes de MAIO de 2021 son:  

 

 

 Concello Consello Municipal de 

Deportes (*) 

Rateo de operacións pagadas 36,63 19,83 

Importe de operación pagadas 3.479.423,93 € 71.552,00 € 
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Rateo de operacións pendentes de 

pago 
48,30 76,87 

Importe de operacións pendentes de 

pago 
3.493.287,24 € 299.532,09 € 

PMP de cada entidade 42,48 65,87 

Período medio de pago global a 

provedores 

43,66 

(*) datos proporcionados polo administrador do CMD, xúntase documentación xustificativa 

No cálculo dos períodos medios de pago, tal e como establece o artigo 3 do Real Decreto 

635/2014, só se terán en conta as facturas expedidas dende o 1 de xaneiro de 2014 que 

consten no rexistro contable de facturas e as certificacións de obra aprobadas dende a esa 

data. Quedan excluídas as obrigas de pago contraídas entre entidades que teñen a 

consideración de Administracións Públicas no ámbito da contabilidade nacional, así 

mesmo, quedan excluídas as obrigas de pago que foron obxecto de retención dende esta 

Tesourería como consecuencia de embargos, mandamentos de execución, procedementos 

administrativos de compensación ou actos similares ditados por órganos xudiciais ou 

administrativos. 

Tendo en conta que o período medio de pago global resultante no Concello para o mes de 

MAIO de 2021 é de 43,66 días, estase a incumprir o prazo previsto na Lei 15/2010, de 5 de 

xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 e decembro, pola que se establecían as medidas 

de loita contra a morosidade das operacións comerciais. 

A Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro 

contable de facturas no Sector Público, establece no artigo 10: “Os órganos ou unidades 

administrativas que teñan atribuída a función de contabilidade nas Administracións 

Públicas efectuarán requirimentos periódicos de actuación respecto ás facturas pendentes 

de recoñecemento de obrigas, que serán dirixidos aos órganos competentes”.  

endo en conta o sinalado, achégase como ANEXO I ó presente informe, copia do 

requirimento efectuado no mes de MAIO de 2021 dende esta Tesourería ós servizos 

municipais que teñen facturas sen tramitar no rexistro de facturas que tiveron entrada no 

rexistro xeral do Concello con antigüidade superior a 30 días, (sexa por non estar devoltas, 

correctamente conformadas ou por presentar algún tipo de defecto subsanable polo servizo 

esixido dende a Intervención), no que se solicita, á vista dos prazos establecidos pola 

normativa vixente para a aprobación das facturas, procedan a realizar as actuacións 

pertinentes que permitan a tramitación do recoñecemento das obrigas.( ANEXO I-1). Nº 

expediente Cividas 2021022491 

Como ANEXO II, achégase o informe de resume xerado polo programa de contabilidade 

no que se recolle o importe total das operacións pagadas e as pendentes de pago 

correspondentes ó mes de MAIO de 2021 que xeraron os rateos e período medio de pago 

resultante para o Concello.( ANEXO II-1 e ANEXO II-2) 
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Como ANEXO III, achégase os informes de detalle e resume xerados polo programa de 

contabilidade no que se recollen as operacións pagadas e as pendentes de pago 

correspondentes ó mes de MAIO de 2021 que xeraron os rateos e período medio de pago 

resultante para o Consello Municipal de Deportes, enviados a esta Tesourería dende o 

Organismo Autónomo. 

 

O Concello Pleno deuse por informado. 

 

 

 

3. Posta en coñecemento do informe relativo ao cumprimento do obxectivo de 

estabilidade orzamentaria e regra de gasto do exercicio económico 2020 

 

 

Informe: Cumprimento obxectivo estabilidade orzamentaria, regra de gasto e límite 

da débeda con ocasión da aprobación da liquidación do exercicio do 2020. 

 

Exp.: 2021022152 

Ref.: 35-21 

 

Aprobada a liquidación orzamentaria do exercicio económico do 2020, de conformidade co 

disposto na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 

sostibilidade financeira, en concordancia co artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, do 2 de 

novembro, polo que se aproba o Regulamento da lei de estabilidade orzamentaria na súa 

aplicación ás Entidades Locais, a Intervención municipal emite o seguinte informe : 

 

1.- Lexislación aplicable  

         

Nesta materia, a lexislación aplicable de referencia contense basicamente nas seguintes 

disposicións:  

 

- Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e sostibilidade 

financeira ( en adiante LOEPSF ). 

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

desenvolvemento da estabilidade orzamentaria, na súa aplicación ás Entidades Locais. 

- Orde Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de 

subministración de información previstas na LOEPSF. 

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

da Lei reguladora das facendas locais. 

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

Locais, publicado pola Intervención Xeral da Administración do Estado. 

- Guía para a determinación da Regra de Gasto do artigo 12 da LOEPSF para 

corporacións locais. IGAE. 3 ª Edición. 

- Regulamento núm. 549/2013,  do Parlamento Europeo e do Consello,  do 21 de maio  

(DOCE. 26-06-2013), polo o que se aproba o SEC 2010.  
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2.- Obxecto e limitacións     

 

O presente informe ten por obxecto a análise do obxectivo de estabilidade orzamentaria, 

regra de gasto e límite da débeda con ocasión da aprobación da liquidación do exercicio do 

2020, que deberá emitir a Intervención municipal con carácter independente consonte 

establece o artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento da lei de estabilidade orzamentaria na súa aplicación ás Entidades Locais. 

 

Na confección deste informe, tal e como aconteceu en exercicios anteriores, a liquidación 

orzamentaria presentada ofrece limitacións ás conclusións e análisis efectuados, 

fundamentalmente porque a contabilidade non ofrece un seguimento de determinados 

gastos con financiamento afectado, algúns de especial significación como os realizados con 

destino ao Servizo de Axuda no Fogar, ou os relativos á Unidade de Condutas Aditivas. 

 

Deste xeito, además de incumprir a normativa contable vixente, representada pola Orden 

HAP/1781/2013, do 20 de setembro, pola a que se aproba a Instrucción de contabilidade 

para a administración local, estase a privar á Intervención municipal dun método de cálculo 

e control dos axustes a realizar sobre o gasto non financeiro realizado no exercicio 

considerado.  

 

Neste sentido, cómpre salientar que o artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de 

estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira exclúe na cuantificación dos gastos 

realizados a efectos do cumprimento da regra de gasto, as obrigas recoñecidas con fondos 

finalistas das distintas administracións públicas. 

 

3.- Cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria 

 

3.1.- Consideracións previas 

 

A Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade 

financeira, de aplicación a tódalas administracións públicas, dispón que a elaboración, 

aprobación e execución dos orzamentos e demais actuacións que afecten ós gastos ou 

ingresos, realizarase nun marco de estabilidade orzamentaria, entendendo como tal, unha 

situación de equilibrio ou superávit estrutural. 

 

A estabilidade orzamentaria é unha magnitude ou indicador que pretende limitar o recurso 

ao endebedamento por riba da cantidade que se amortiza anualmente. Asi mismo, implica 

que os recursos correntes e de capital non financeiro, deben ser suficientes para facer fronte 

aos gastos correntes e de capital non financeiros. 

 

Expresado noutros termos, poderiamos definir a estabilidade orzamentaria como a 

existencia dun equilibrio en termos orzamentarios, de execución e liquidación, entre os 

ingresos e os gastos de natureza non financeira, segundo as normas de contabilidade 

nacional, de xeito tal, que se os ingresos non financeiros superan os gastos non financeiros, 

teriamos capacidade de financiamento, e se fora á inversa, é dicir, os gastos superiores aos 

ingresos, estariamos ante unha situación de necesidade de financiamento, polo que, existiría 

inestabilidade. 
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Dun xeito mais específico, segundo o Sistema Europeo de Contas ( SEC - 2010 ) unha 

entidade local, cumpre co seu obxectivo de estabilidade orzamentaria, cando na aprobación, 

execución ou liquidación dos orzamentos, a suma de ingresos non financeiros ( capítulos 1 

a 7 ) resulte superior á suma dos gastos non financeiros ( capítulos 1 a 7 ), incorrendo 

nunha situación de déficit, ou «necesidade de financiamento», cando a suma de ingresos ( 

capítulos 1 a 7 ) sexa inferior á suma de gastos ( capítulos 1 a 7 ). 

 

De acordo con esta metodoloxía, a capacidade ou necesidade de financiamento, vería 

determinada polo saldo que reflicte a capacidade ou necesidade dunha administración 

pública, para prestar ou pedir prestados, recursos a outros sectores económicos dentro ou 

fora do pais, calculando o citado saldo, como a diferencia entre os ingresos e gastos de 

natureza non financeira.  

 

Este sistema de cálculo, debe ser modulado atendendo aos criterios de Contabilidade 

Nacional ( SEC- 2010 ) que difieren da metodoloxía orzamentaria aplicable no noso país en 

diversos aspectos, sendo incluso algúns deles contraditorios coa nosa normativa contable. 

Os axustes a realizar deben partir das magnitudes que ofrece a contabilidade orzamentaria. 

 

Non corresponde a un informe destas características explicitar os distintos tipos de axustes 

a realizar, senón unicamente expoñer aqueles que operan no cálculo do exame do 

cumprimento do obxectivo da estabilidade orzamentaria no Concello de Ourense, e que se 

expoñen de seguido : 

 

a ) Ingresos fiscais : En contabilidade nacional, a norma de cálculo dos ingresos fiscais ou 

asimilados, obtidos nun determinado exercicio ven dado polo criterio de caixa. Polo tanto, a 

efectos da elaboración das contas da contabilidade nacional, as rúbricas dos impostos, 

taxas, multas, sancións e recargas, rexistraranse polo importe realizado en caixa, xa proceda 

do exercicio corrente ou de pechados. 

 

Este axuste deberase aplicar aos ingresos contabilizados nos capítulos I, II, e III do 

orzamento de ingresos de cada corporación local, e figura de xeito pormenorizado no 

Anexo I que se achega ao presente informe. 

 

b ) Transferencias : dentro deste apartado deben efectuarse dous tipos de axustes. 

 

- En primeiro lugar, a información debe presentarse en termos consolidados, o 

que fai preciso eliminar as transferencias dadas e recibidas entre unidades 

dependentes dunha mesma administración ( Anexo II ). 

- En segundo lugar, a efectos da súa contabilización, debe primar o criterio do 

ente pagador da transferencia, de xeito tal, que se non existira constancia 

fidedigna do seu ingreso ou da aprobación pertinente do ente pagador, debería 

efectuarse un axuste á baixa. 

 

No suposto que motiva este informe, cómpre manifestar que neste apartado realizouse un 

axuste ó alza por importe de 146.390,06 euros, por mor das devolucións de subvencións 

realizadas ao longo do exercicio do 2020 acordadas pola Administración do Estado ou da 
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Xunta de Galicia ( achégase resumo contable de devolucións realizadas por estes conceptos 

), á vista do incumprimento das obrigas xustificativas de emprego dos fondos transferidos, 

desvirtuando deste xeito o volume global de transferencias percibidas doutras 

administracións públicas. 

 

Por idéntico motivo, realizáronse axustes ao alza polo reintegro en concepto de liquidación 

definitiva da Participación nos Tributos do Estado no exercicio do 2017, a favor do 

Ministerio de Hacienda por importe de 746.007,98 euros, magnitudes que figuran no estado 

de devolucións de ingreso da liquidación do exercicio ( MEM201B2_04) e que se achega 

ao presente informe. 

 

c ) Axustes por gastos non imputados ao orzamento, isto é, gastos realizados no exercicio 

pendentes de aplicar ao orzamento. Estes gastos acóllense na conta 413 “ Acreedores por 

operacións pendentes de aplicar ó orzamento ”, con movementos no seu haber polo importe 

dos gastos pendentes de aplicar a 31 de decembro e, no seu debe, polos aplicados ao longo 

do exercicio, procedentes do exercicio anterior, tal e como establece o manual editado pola 

IGAE para o cálculo do déficit.  

 

O saldo acredor desta conta aumenta o déficit en termos de contabilidade nacional, 

namentres o saldo debedor minórano. Do exposto resulta un axuste negativo a efectuar, por 

importe de 3.713.055,03 determinado pola diferenza entre o importe do gasto imputado ao 

orzamento do exercicio 2020 pero contraído no exercicio anterior ( cargos conta 413  por 

importe de 5.981.432,82) e o gasto correspondente ao exercicio corrente non imputado ó 

orzamento do exercicio 2020 ( abonos conta 413 cifrados en 2.268.377,79 euros ) tal e 

como se desprende dos listados contables MEM2411cR do Concello de Ourense e do 

Consello Municipal de Deportes a 31.12.20 ( achégase resumo comprensivo de ámbolos 

dous ),  

 

 

3.2 Anáise obxectivo de estabilidade orzamentaria 

 

Aplicando o sistema de cálculo exposto, ase como os axustes a realizar, resulta da 

liquidación consolidada do Concello de Ourense e do Consello Municipal de Deportes ( 

OO.AA. dependente do propio Concello ) correspondente ao exercicio económico do 2020, 

unha situación de superávit non financeiro, e polo tanto de capacidade de financiamento, 

por importe de 11.788.470,58 euros, de acordo co seguinte cadro explicativo : 
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4. Cumprimento da regra de gasto 

 

De conformidade co disposto no artigo 30 da LOEPSF, cada administración pública deberá 

aprobar un límite de gasto non financeiro, que marcará o teito de asignación dos seus 

recursos orzamentarios.  

 

Este límite de asignación de recursos virá determinado pola aplicación en cada exercicio 

orzamentario, da regra de gasto a que fai referencia o artigo 12 da citada lei orgánica, de 

xeito tal, que a variación de gasto computable entre distintos exercicios, non deberá superar 

a taxa de referencia de crecemento do PIB, correspondendo ao Ministerio de Facenda a súa 

determinación. 

 

Neste sentido, a regra do gasto para as entidades locais cumprirase, sempre e cando a 

variación en termos SEC do gasto computable, entre dous exercicios económicos, non 

supere a taxa de referencia de crecemento do Produto Interior Bruto de medio prazo da 

economía española, modificado, de ser o caso, no importe dos incrementos permanentes e 

diminucións de recadación derivados de cambios normativos. 

  

En concreto, o Ministerio de Hacienda para o exercicio económico do 2020 estableceu una 

taxa de referencia de crecemento do PIB cifrada nun 2,9 %, porcentaxe que deberá ser 

CONCEPTOS IMPORTES 

Dereitos recoñecidos capítulos I a VII orzamento 2020 
108.168.378,68 

Obrigas recoñecidas capítulos I a VII orzamento 2020 
98.234.212,89 

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS  9.934.165,79 

AXUSTES   

1) Axustes recadación capítulo 1 -2.054.578,54 

2) Axustes recadación capítulo 2 -1.591,08 

3) Axustes recadación capítulo 3 -694.978,66 

4) Axustes transferencias outras  AAPP 146.390,06 

5) Axuste por liquidación PIE-2017 746.007,98 

10) Axuste por gastos pendentes de aplicar ao orzamento -3.713.055,03 

Total ingresos axustados 
106.309.628,44 

Total gastos axustados 
94.521.157,86 

TOTAL CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO 
11.788.470,58 

En porcentaxe sobre os ingresos non financeiros axustados 
11,09 % 
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aplicada ao gasto computable resultante da liquidación do 2019 para determinar o teito de 

gasto para o exercicio económico do 2020. 

 

En aplicación da Guía para a determinación da Regra de Gasto para corporacións locais, 

editada pola Intervención Xeral da Administración do Estado, enténdese por gasto 

computable a efectos da determinación do límite de gasto non financeiro, os empregos non 

financeiros definidos en termos do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais, 

excluídos os intereses da débeda e o gasto financiado con fondos finalistas procedentes da 

Unión Europea ou doutras administracións públicas, e as transferencias ás Comunidades 

Autónomas e ás corporacións locais vinculadas ós sistemas de financiamento. 

 

En coherencia co exposto, ó limite de gasto non financeiro virá determinado pola suma das 

obrigas recoñecidas con cargo ós capítulos 1 a 7 de gastos, derivadas da liquidación do 

exercicio anterior, e excluíndo por unha banda, os intereses da débeda (como gastos 

financeiros unicamente se deberán computar gastos de emisión, formalización, 

modificación e cancelación de préstamos, débedas e outras operacións financeiras, así como 

os gastos por execución de avais. Subconceptos 301, 311, 321, 331 e 357), e por outra, os 

gastos financiados con fondos finalistas, sexan doutras administracións públicas ou da 

Unión Europea ( Subconceptos 420, 470, 480, 720, 770, 780 ). 

 

O incumprimento da regra de gasto, e o seu corolario, o límite de gasto non financeiro, ven 

sancionado pola LOEPSF, coa obriga para as administracións públicas incumpridoras, de 

formular un Plan Económico Financeiro, co contido e alcance que sinala o artigo 12.2 da 

nomeada lei orgánica. 

 

No suposto que motiva este informe, cómpre manifestar, a vista dos datos que ofrece a 

liquidación orzamentaria, unha situación de incumprimento con respecto ao limite de gasto 

non financeiro, que rebasa os dez millóns de euros para o exercicio do 2020, tal e como se 

observa na plataforma informativa Autoriza dependente do Ministerio de Hacienda. 

 

Este incumprimento da regra de gasto, reflíctese no seguinte cadro explicativo desagregado 

polos distintos compoñentes que o configuran : 

 

 

VERIFICACION CUMPRIMENTO LIMITE GASTO NON FINANCIERO 

LIQUIDACION EXERCICIO 2020 

   

 Gastos non financeiros consolidados. Liquidación 2020     Importes 

+ I. Gastos de persoal           31.901.521,26 

+ II. Compra de bens e servizos     49.372.766,99 

+ III. Gastos financeiros          455.765,59 

+ IV. Transferencias correntes         12.230.023,79 

+ VI. Investimentos        4.258.432,52 

+ VII. Transferencias de capital          15.702,74 

 Suma gastos non financeiros            98.234.212,89 
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 A deducir (art. 12.2)  

- Intereses débeda          - 455.765,59 

- Gastos financiados con fondos finalistas UE/AA.PP (*)            -3.345.818,47 

 Suma                - 3.801.584,06 

+/- Axustes SEC 95 (art. 12.2)  

- Aplicación superávit Disp. Adicional novena LOEPSF (IFS)      

+ Axuste gastos non imputados ó ornamento ( conta 413 )      -3.713.055,03 

 Suma                   -3.713.055,03 

Gasto computable ano 2019              90.719.573,80 

Limite gasto non financeiro 2019 antes axustes     80.177.520,99 

+/- Axustes cambios normativos tributarios       - 364.250,00 

      Limite gasto non financeiro 2019     79.813.270,99 

Diferenza gasto computable / limite de gasto 2019 -10.906.302,81 

Incremento gasto 2020 s/2019      13,15 %  

 
 (1)

 Segundo anexos explicativos núm. III e IV. 

 

5.- Cumprimento do límite da débeda 

 

Segundo o artigo 13 da LOEPSF o volume de débeda pública, definida consonte o 

protocolo sobre procedimiento de déficit excesivo, no conxunto de administracións 

públicas, non poderá superar o 60 % do Producto Interior Bruto nacional expresado en 

térmos nominais. 

 

Este límite distribuirase de acordo coas seguintes porcentajes : 44 % para a administración 

central, 13 % para o conxunto de comunidades autónomas e do 3 % para o conxunto das 

corporacións locais. Cando unha administración pública superase o límite de dédeda 

pública non poderá realizar operaciones de endebedamento neto. Ademais, cando estes 

límites sexan sobrepasados deberá aprobarse un plan de reequilibrio que reconduza a 

situación ou circunstancia excepcional que orixinou o  incumprimento. 

 

Trasladar estas prevencións ao ámbito da administración local resulta imposible por mor de 

ausencia de datos no tocante ao produto interior bruto local, polo que unicamente serán de 

aplicación os límites legais tradicionais derivados da normativa de facendas locais para o 

recurso ao seu endebedamento. 

 

En calquera caso, no suposto que motiva este informe, tendo en conta que o Concello de 

Ourense procedeu a amortizar totalmente, no exercicio económico do 2017 a súa débeda 

financeira, so resta afirmar sen nengún xénero de dúbidas, un estrito cumprimento na 

liquidación orzamentaria do 2020 da lexislación aplicable nesta materia. 

 

6.- Cumprimento do Periodo Medio de Pagamento ( PMP ) 
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A Lei Orgánica 9/2013, do 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector 

público, introduciu unha nova regra fiscal de obrigado cumprimento para as 

administracións públicas derivada da aplicación do principio de sostibilidade financeira, de 

xeito tal que avaliarase non só a débeda financeira, senón tamén a débeda comercial, a 

través dun indicador denominado Período Medio de Pagamento ( en adiante PMP ). 

 

Este novo parámetro constitúe un indicador económico cuxo cálculo foi desenvolvido polo 

Real Decreto 635/2014, do 25 de xullo, segundo o cal, o PMP vai medir o retraso nos 

pagamentos da débeda comercial en térmos económicos, como un indicador distinto 

respecto do periodo legal de pagamento establecido no Texto refundido da Lei de contratos 

do sector público. 

 

Seguindo a metodoloxía de cálculo establecida polo citado real decreto, o PMP da débeda 

comercial do Concello de Ourense situouse a 31 de decembro de 2020 nos seguintes ratios : 

 

- PMP Concello de Ourense : 51,19 días  

- PMP Consello Municipal de Deportes : 17,41 días 

 

- PMP GLOBAL : 49,89 días  

 

Estes datos revelan o incumprimento do prazo previsto na Lei 15/2010, do 5 de xullo, pola 

que se modificou a Lei 3/2004, do 29 de decembro, toda vez que o denominado PMP queda 

por debaixo do prazo legal de trinta días, tal e como se puxo de manifesto pola Tesourería 

municipal, con ocasión do informe de morosidade correspondente ao mes de decembro do 

2020.  

 

7.- Conclusións 

 

A liquidación consolidada do Concello de Ourense e do Consello Municipal de Deportes ( 

OO.AA. dependente do propio Concello ) correspondente ao exercicio económico do 2020, 

reflicte unha situación de superávit non financeiro, e polo tanto de capacidade de 

financiamento, cifrada en 11.788.470,58 euros, así como un cumprimento dos límites da 

débeda que establece a normativa aplicable na materia. 

 

No que atinxe á observancia da regra de gasto, a ánalise efectuada revela unha situación de 

incumprimento con respecto ao limite de gasto non financeiro para o exercicio do 2020, 

cuantificado en 10,906.302,81, importe que representa unha porcentaxe de incremento do 

gasto computable 2020 s/ 2019 do 13,15 %. 

 

En calquera caso, cómpre advertir exposto, cómpre advertir que o Congreso dos Deputados, 

na súa sesión do 20 de outubro de 2020 acordou, por maioría absoluta dos seus membros, 

que a situación de emerxencia sanitaria debería suspender a aplicación da denominadas das 

regras fiscais, requisito establecido polo artigo 11.3 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, 

de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira ( LOEPSF). 

 

Con base no citado acordo, quedou suspendido o Acordo de Consello de Ministros do 11 de 

febreiro de 2020 polo que se adecuaban os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de 
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débeda pública para o conxunto de administracións públicas e de cada un dos seus 

subsectores para o período 2021-2023 para a súa remisión ás Cortes Xerais, e o límite de 

gasto non financeiro do orzamento do Estado para 2021. 

 

Deste xeito, os obxectivos de estabilidade, de débeda pública e a regra de gasto, aprobados 

polo Consello de Ministros o 11 de febreiro de 2020 non resultan de aplicación ao 

aprobarse a citada suspensión, sen que resulten de aplicación as medidas correctivas nin 

coercitivas que establece a  LOEPSF a resultas dos incumprimentos derivados das regras 

fiscais. 

 

Isto supón que durante os exercicios 2020 e 2021 non se han de aprobar plans económico 

financeiros ( PEF) nin aprobar acordos de non dispoñibilidade de crédito dada a suspensión 

das regras fiscais, tal e como cabe apreciar no anexo da Pltataforma Autoriza do Ministerio 

de Hacienda que se achega como anexo. 

 

 

O Concello Pleno deuse por informado. 

 

 

 

4.- Parte resolutiva 

 

  4.1 Aprobación inicial da Ordenanza municipal reguladora do teletraballo no 

Concello de Ourense e no Consello Municipal de Deportes. 

 

O secretario dá conta do ditame da Comisión de Pleno ordinario do 25 de xuño de 

2021 que, por sete votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo 

Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo Municipal de Ciudadanos e do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista Galego e catro abstencións do Grupo Municipal 

Socialista e de don Manuel Álvarez Fernández, ditamina favorablemente a proposta de 

Alcaldía, que se incorpora ao expediente. 

 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos concelleiros presentes, adoptou o 

seguinte ACORDO: 

 

1º) Aprobar inicialmente a Ordenanza reguladora do teletraballo no Concello de Ourense e 

no Consello Municipal de Deportes, integrada polo preámbulo e o texto articulado da 

ordenanza que figuran nos apartados IV e V da certificación do acordo da Mesa Xeral de 

Negociación de 18 de decembro de 2020, expedido polo secretario da Mesa e que obra no 

expediente con código CSV 4QMER57FDM1TFIH9.  

2º) Someter o dito acordo ao trámite de información pública e audiencia ao interesados por 

un prazo de trinta días hábiles para a presentación de reclamacións ou suxestións, mediante 

anuncios que se publicarán no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de 

Ourense e no Boletín Oficial da Provincia. O prazo de trinta días hábiles computarase de 
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data a data a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da 

Provincia.  

 

As reclamacións e suxestións que se presenten dentro do dito prazo serán obxecto 

de resolución expresa polo Pleno do Concello a través do acordo de aprobación definitiva. 

 

No caso de que non se presente ningunha reclamación ou suxestión no prazo 

indicado, entenderase definitivamente adoptado o acordo de aprobación inicial, 

procedéndose á publicación do texto íntegro da ordenanza no Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

 

4.2 Resolución de emendas e aprobación inicial do proxecto de modificación 

da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica 

(Expte. Núm. 2021016769). 

 

O secretario dá conta do ditame da Comisión de Pleno ordinario do 25 de xuño de 

2021 que, por seis votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo 

Municipal de Democracia Ourensana e do Grupo Municipal de Ciudadanos; un voto en 

contra do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego; e catro abstencións do Grupo 

Municipal Socialista e de don Manuel Álvarez Fernández, concelleiro non adscrito, 

ditamina favorablemente a proposta da Concellería de Facenda, que se incorpora ao 

expediente. 

 

 

O Pleno do Concello, por trece votos a favor do Grupo Municipal do PSdeG-

PSOE, do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e de dona María Teresa 

Rodríguez Garrido e de don Manuel Álvarez Fernández, concelleiros non adscritos; e doce 

votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de 

Democracia Ourensana, do Grupo Municipal de Ciudadanos e de don Laureano Bermejo 

Ansia, adoptou o seguinte ACORDO: Retirar o asunto da orde do día. 

 

 

4.3. Aprobación dos días festivos non recuperables para o ano 2022. 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou o seguinte 

ACORDO: incluír o asunto na orde do día. 

 

O secretario dá conta do informe da xefa accidental do Servizo de Cultura, do 25 

de xuño de 2021. 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou o seguinte 

ACORDO:  

 

1º.- Declarar, como días festivos no Concello de Ourense para o ano 2022, con carácter 

retribuído e non recuperables, os seguintes: 
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• 1 de marzo.- Martes de Entroido. 

• 11 de novembro.- San Martiño (venres) 

2.- Remitir á Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria o 

acordo que se adopte. 

 

 

4.4 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a posta en marcha dun 

proxecto de recuperación de espazos degradados e eliminación do feísmo a través da 

arte urbana, para converter Ourense nunha cidade de cor apostando polo talento e a 

creatividade local, e para a organización dun festival anual de arte urbana na cidade. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

As orixes da arte urbana coma o fenómeno artístico que hoxe coñecemos xorde en 

barrios periféricos e frecuentemente de xeito ilegal, e remóntase á segunda metade dos 

anos 60 en Estados Unidos. Aínda que a súa explosión se produciría a mediados dos 90 

co denominado Post-Graffiti, abandeirado por artistas diversos e de xeito relevante en 

cidades como París, que non era máis que o paso do tradicional graffiti a outra ampla 

variedade de técnicas de expresión artística. Na actualidade, a evolución foi exponencial 

e, en España, ao igual que noutros países, as obras deste tipo enchen de cores as rúas de 

moitas cidades, converténdoas en auténticos museos ao aire libre. 

 

Falar de arte urbana ou arte de rúa, traducción literal do inglés street art, non só abarca o 

graffiti, senón outras formas de expresión artística de rúa como poden ser murais, 

plantillas ou stencil, pegatinas, postérs, yarm bombing, bombas de semillas, graffiti 

ecolóxico, etc. 

 

En numerosas cidades con expresións de arte urbana, foron e son expoñentes máis 

recoñecidos artistas como Bansky, John Fekner, Shepard Fairey, Blek le Rat, Jacek 

Tylicki. En España, temos exemplos coma Okuda San Miguel, Alberto de Pedro, 

Boamistura, Borondo, Diana Larrea, etc. 

 

En Europa, pódese disfrutar da arte urbana en todo o seu esplendor en cidades coma 

Oporto, Bristol, Belfast, Marsella, Colonia, Gante, Rotterdam, Milán, entre outras 

moitas. Oporto utilizou a arte urbana para revitalizar edificios decadentes que forman 

parte do seu propio encanto acadando unha sinerxia de luz e colorido óptima. Marsella 

reflicte o seu carácter multiétnico a través dos seus murais. Bristol foi o berce de Bansky 

e conta con diversos proxectos e iniciativas que convertiron á cidade nun referente 

mundial e turístico neste ámbito. Colonia é considerada a Meca europea da arte urbana e 

iniciouse alí como parte da súa cultura underground. Gante conta con rúas íntegramente 

adicadas á este modo de expresión artística, etc. 
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En España, a similitude de Europa, as primeiras mostras deste tipo de arte veñen de 

barrios periféricos das grandes cidades ou das localidades do ámbito metropolitano. 

Foron pioneiros neste senso cidades como Valencia, Madrid, Barcelona, Zaragoza ou 

Cuenca nos inicios, e a posteriori Bilbao, Santander, Granada ou Málaga. 

Barcelona é unha das capitais mundiais da arte na rúa, contando incluso cunha guía de 

street art (ao igual que Valencia), grazas á cal se pode facer turismo dun modo alternativo 

visitando distintas localizacións ou asistindo a diferentes eventos desta índole que se 

celebran ano tras ano na urbe. Madrid celebra cada ano unha Feira de Urvanity Art, 

dedicada exclusivamente ao novo arte contemporáneo. Zaragoza ten dende fai 16 anos 

un Festival Internacional de Arte Urbano chamado Asalto e contan cun mapa turístico de 

localizacións de obras de arte na rúa, ao igual que Santander. En Málaga, Granada ou 

Bilbao organízanse rutas turísticas guiadas para descubrir as cidades a través da arte 

urbana. 

 

As obras de arte urbana reflicten non só a utilización de distintas variantes técnicas e 

estéticas na súa execución, senón que responden a métodos de libre expresión ideolóxica. 

Serven tamén como ferramenta de intervención e integración social coa xuventude, 

para a prevención do vandalismo, para a sensibilización da cidadanía en canto ao 

respecto e a mellora do entorno urbano, para favorecer a estética global das cidades 

e a súa modernización, ademais de reforzar e difundir a creatividade e o talento 

local dos artistas.  

 

En Galicia, a arte urbana tivo un gran pulo nos últimos tempos e os seus promotores 

buscan a rexeneración urbana para deixar atrás o feísmo urbanístico, tan 

característico e asentado na nosa comunidade autónoma, da man da arte e da cor; 

buscando atraer ao turismo e dispoñer de museos ao aire libre gratuítos e 

permanentes. Vigo, Ferrol, Santiago ou Lugo levan xa anos comprometidos coa 

difusión e a rexeneración das súas urbes a través deste tipo de arte cun grande éxito e 

recoñecemento a nivel internacional. 

 

Na nosa comunidade é imprescindible, a lo menos, citar 7 iniciativas ao respecto como 

son: 

 

“Fenómenos do Rural”. Baseado nas nosas avoas, de Yoseba M.P. Repartido por toda 

Galicia con inmensos murais en Oleiros, Ordes, Cambre ou Carballo. 

 

DesOrdes Creativas. Festival Internacional de Arte de Ordes. A él acoden dende o 

2009 artistas de todo o mundo. 

 

Cromático Mural Fest de Cambre. Creado no 2017 e que serve de ferramenta 

rehabilitadora de espazos degradados, en desuso ou castigados polo feísmo. 
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Rexenera Fest de Carballo. Creado no 2015 e co obxectivo de converter a 

Carballo nun gran museo ao aire libre. 

 

As Meninas de Canido. Iniciativa xurdida no 2008 e promovida por Eduardo Hermida 

para denunciar o estado de abandono do barrio ferrolán de Canido, e que foi utilizando 

ano a ano todas as súas casas abandonadas, muros e espazos en desuso como soporte 

físico para pintar “meninas”. En 13 anos, púxose a Ferrol no mapa europeo coma 

referente da arte urbana. 

Vigo, Cidade de Color. Un proxecto que nace en 2005 grazas ao cal agora atopamos 

unha cidade moderna e ateigada de máis de 50 grandes obras murais de arte ao aire 

libre con poemas ou esceas con referencias á cultura, tradicións e costumes galegas. 

 

As Estrelas do Camiño. O mural de arte máis longo do mundo (todos os murais 

colocados xuntos abranguerían 140 quilómetros de longo para esta galería de arte), 

promovido por Estrella Galicia, creado por un ourensán, Mon Devane, que reproduce 

en distintas poboacións galegas que atravesa o Camiño de Santiago, murais radicados ás 

veciñas ou veciños dos ditos lugares que encarnan as ideas ou valores desta senda de 

peregrinos e que son unha referencia na súa comunidade. 

 

Ourense tivo e ten pequenos brotes e iniciativas de arte urbana que precisan de apoio 

institucional e que non acabaron de dar froitos nas últimas décadas. É incuestionable o 

talento e creatividade que existe na cidade con figuras como Mon Devane, se cadra o 

máis coñecido na actualidade a nivel nacional e internacional, pero tamén con moitos 

outros artistas que enchen coas súas obras pequenos recantos da nosa cidade (Cristina 

de Padua, Dusem de Rem, Abraham Caride, Dafer Planet, etc). 

 

Exemplos de arte deste tipo en Ourense podemos velo en case medio centenar 

de lugares públicos coma: 

 

Os murais sobre Rosalía de Castro do CEIP A Ponte, a rehabilitación dos 

transformadores de electricidade na estrada de Oira, o frontal da Asociación Veciñal ou 

das piscinas de Oira, o recente mural do “Amazonas” tamén nesa zona do río, o 

proxecto de rehabilitación da Praza da Estrela, os murais nas fachadas do Parque das 

Zapatillas ou na Ribeira de Canedo, na entrada do Espazo Lusquiños da mocidade, no 

paseo do Miño á altura da Praia da Antena ou no Paseo entre o Muíño da Veiga e 

Outariz, no acceso ao Estadio do Couto, na Asociación de Veciños da Chavasqueira, 

nas proximidades da Pasarela de Oira ao outro lado do río, nas rúas Antonio Puga, 

Salvador de Madariaga ou Prego de Oliver, na Escola Oficial de Idiomas, no 

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, no lateral do Colexio Salesianos, no 

lateral e nas canchas exteriores do Pavillón dos Remedios etc. e noutros lugares do 

ámbito privado pero que se atopan a pé de rúa e á vista do público coma en El Cercano, 
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La Gafa de Oro, a sede de ALFER, a nova sede da Asociación Española contra o 

Cancro de Ourense, …. 

 

En definitiva, cremos que pode ser unha iniciativa innovadora que contribúa a rehabilitar 

e modernizar a fachada urbana de Ourense, e que pode convertelo nun lugar referente 

tamén e cun maior potencial turístico baseado na creatividade, orixinalidade e talento dos 

seus artistas locais. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta neste Pleno, para a súa 

aprobación, as seguintes propostas de ACORDOS: 

1. Instar ao Goberno Municipal a que se poña en marcha un Proxecto de 

recuperación de espazos degradados e eliminación do feísmo a través da Arte 

Urbana, para converter Ourense nunha cidade de cor apostando polo talento e 

a creatividade local. 

 

2. Instar ao Goberno Municipal a organizar un Festival Anual de Arte Urbana en 

Ourense, que contribúa á promoción turística de Ourense e pase a formar parte 

da súa axenda cultural. 

 

 

 

O Pleno do Concello, por dezanove votos a favor do Grupo Municipal PSdeG-

PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de Ciudadanos, do 

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e de don Laureano Bermejo Ansia, 

concelleiro non adscrito; e tres abstencións do Grupo Municipal de Democracia 

Ourensana, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción do Partido Socialista. 

 

 

 

 

4.5 Moción do Grupo Municipal do Partido Popular para instar ao Goberno 

de España a baixar o prezo da luz actuando sobre determinados impostos e custos 

regulatorios. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

España é o cuarto país da Unión Europea no que os seus residentes pagan máis por 

electricidade, ao contar cunha factura media anual de 1. 273 €, representando o 8,5% do 

salario anual (15.015 €).   

A este dato hai que engadir outros dous especialmente relevantes. Primeiro, segundo datos 

de Eurostat, ao peche de 2019 o prezo do Kilovatio hora en España era o quinto máis alto 
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da Unión Europea e, segundo, entre maio de 2020 e maio de 2021 a factura da luz 

incrementouse nun 44%. 

Ante estes datos, hai que lembrar que en España menos dun 40% da factura da luz depende 

do prezo da electricidade e do mercado.  

O resto, débese aos custos regulatorios derivados da xestión política (por exemplo, 

subvencións ás renovables ou ao carbón ou o déficit de tarifa, entre outras) e aos impostos 

(ex.: o Imposto sobre o Valor da Produción de Enerxía Eléctrica, entre outros). 

 

Se falamos de custos derivados da xestión política débese destacar que o ex-presidente José 

Luis Rodríguez Zapatero recoñecía en 2019 que as súas dúas lexislaturas xeraran unha 

burbulla de 29.281 millóns de euros polo boom das renovables. 

E se falamos de impostos, o noso país sitúase entre os 10 primeiros países da Unión que 

maior IVE (21%) aplica a este produto.  

Por tanto, unha das vías máis inmediatas para reducir a factura da luz é a rebaixa dos 

impostos que gravan a electricidade pero o Goberno de España optou por implantar unha 

tarifa con tres tramos horarios restrinxindo a liberdade de elección dos consumidores e 

obrigándolles a cambiar os seus hábitos de vida, que non todos os españois poderán facelo, 

se queren ter algunha posibilidade de aforrar na súa factura da luz.  

Porque aínda que o Goberno afirme que estas novas tarifas permitirán que se produza unha 

baixada xeral da factura da luz, a realidade é moi diferente xa que con esta medida 11 

millóns de españois verán incrementada a súa factura.  

Doutra banda, o Goberno de España, para xustificar a súa negativa actuar e rebaixar o prezo 

da luz a millóns de fogares españois vía rebaixa de impostos afirma que, grazas á súa 

acción política, o recibo da luz baixou nun 40% o ano pasado, cando esa rebaixa debeuse á 

caída da demanda pola pandemia e á baixada dos prezos do gas e do petróleo en 2020. 

 

E vólvese a escudar en Europa para rexeitar baixar o IVE aplicado á electricidade, cando a 

realidade é que varios países europeos teñen tipos máis baixos que España na tarifas que 

afectan os consumidores, e que nin existe unha normativa europea que impida baixalo.  

Por todo elo, o Grupo Municipal Popular no Concello de Ourense, presenta a seguinte: 

PROPOSTA DE ACORDO 
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Instar o Goberno de España a tomar as seguintes medidas para impedir que o aumento 

espectacular do prezo da enerxía eléctrica lastre a economía persoal e familiar dos españois 

xa especialmente danada polos efectos da pandemia: 

1- Rebaixar o tipo de gravame do Imposto sobre o Valor da Produción de Enerxía Eléctrica 

do 7% ao 0%, modificando para iso o Artigo. 8 da Lei 15/2012 de medidas fiscais para a 

sustentabilidade enerxética. 

2- Modificar a Lei 24/2013 do Sector Eléctrico para, entre outros aspectos, que 

determinados custos regulatorios que se trasladan á factura eléctrica(débeda do sistema 

eléctrico e custos extrapeninsulares) como a débeda do sistema eléctrico sexan financiados 

integramente con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado. 

3- Simplificar o recibo da luz para facilitar a súa comprensión. 

4- Poñer en marcha de inmediato unha campaña de información dirixida aos consumidores 

que explique de forma sinxela e comprensible a nova tarifa da luz. 

 

As mocións 4.5 e 4.6 debátense conxuntamente.  

 

O Pleno do Concello, por doce votos a favor, do Grupo Municipal do Partido 

Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo Municipal de 

Ciudadanos e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiro non adscrito; e once 

abstencións do Grupo Municipal PSdeG-PSOE e do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción do Partido Popular. 

 

4.6 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa a nova tarifa eléctrica. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O pasado 9 de Marzo do 2021 o Consello de Ministros, a proposta do MITECO, aprobou o 

Real Decreto polo que establece a metodoloxía que, xunto coas peaxes do sistema fixadas 

pola “Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia” (CNMC) na circular 

3/2020 conforman a parte regulada da factura eléctrica de cada consumidor ou 

consumidora. 

Esta reforma, xa prevista para o ano 2020 e demorada pola pandemia, entrou en vigor o 

pasado 1 de xuño. Dende o BNG consideramos que esta norma xera un impacto negativo 

nos consumidores e consumidoras, danos colaterais importantes que deberán levar á 

reconsideración desta norma, sobre todo tendo en conta que afecta a importantes sectores 

da poboación que xa están sufrindo as graves consecuencias derivadas do forte impacto 

económico das restricións impostas pola loita contra a COVID-19. 
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Este é o caso do consumo doméstico e nomeadamente daquelas persoas consumidoras 

adheridas xa con anterioridade ao sistema de discriminación horaria. Na Galiza hai máis de 

medio millón de fogares adheridos a esta modalidade que verán como a súa factura 

experimenta un aumento que pode chegar a superar o 30%. 

Así mesmo, debe destacarse o impacto que ten en determinadas actividades económicas 

cunha forte implantación na Galiza como son as pequenas explotacións gandeiras, xa que 

os horarios do período punta da tarifa coinciden con tarefas de alto consumo enerxético. Se 

observamos o perfil típico dunha explotación gandeira, veremos que o 40% do consumo 

concéntrase entre as 8h e as 13h pola mañá e as 18 e 23h pola tarde, xusto o período punta, 

polo que o incremento medio na factura será de máis do 40%. No país existen máis de dez 

mil explotacións afectadas por este cambio e sen alternativa posíbel. 

De igual forma, outros consumidores cun perfil de consumo semellante ao descrito, como é 

o da hostalería, xa duramente golpeado pola pandemia, e o resto de PEMES, sufrirán 

igualmente as consecuencias, pois as súa actividades desenvólvense necesariamente durante 

as horas de maior custo da enerxía. Todo isto nunha Galiza que exporta electricidade. 

Para rematar, queremos facer fincapé en que non resulta lóxico acometer un cambio 

normativo deste calibre sen ter en conta outros aspectos da composición da factura cuxo 

peso é relevante e cuxa necesaria revisión demándase tamén dende amplos sectores da 

sociedade, como son o importe do imposto especial da electricidade e o tipo de IVE que 

debe aplicarse, sendo a electricidade un ben de primeira necesidade e non un luxo. 

Por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG no Concello de Ourense solicita do pleno 

da corporación a adoción dos seguintes 

 

ACORDOS 

1. Trasladar ao Goberno central o rexeitamento por parte do Concello de Ourense da súa 

política enerxética por contribuír ao incremento da factura eléctrica dunha parte importante 

das e dos consumidores domésticos e de sectores vulnerábeis, singularmente os cambios 

aplicados a partir do 1 de xuño de 2021. 

2. Instar ao Goberno do Estado a abrir un novo proceso para unha regulación da tarifa 

eléctrica baixo as seguintes premisas: 

a) Reducir os impostos que gravan o consumo de enerxía eléctrica, singularmente a 

eliminación do imposto especial da electricidade e a redución do tipo aplicado no imposto 

de valor engadido até o 4%. 

b) Beneficiar aos territorios de produción de enerxía eléctrica compensando o forte 

impacto ambiental e social derivado da súa produción a través dun abaratamento dos 

prezos. 
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            c) Modificar a Lei 24/2013, do sector eléctrico, de maneira que o prezo da 

electricidade se estipule en función dos custos de xeración de cada tecnoloxía. 

 

Esta moción debateuse conxuntamente coa anterior. 

 

O Pleno do Concello, por catorce votos a favor do Grupo Municipal do Partido 

Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo Municipal de 

Ciudadanos, do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e de don Laureano 

Bermejo Ansia, concelleiro non adscrito; e nove votos en contra do Grupo Municipal 

PSdeG-PSOE, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar o punto un da moción. 

 

O Pleno do Concello, por dous votos a favor do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego; dezasete votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular, do 

Grupo Municipal PSdeG-PSOE e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiro non 

adscrito; e catro abstencións do Grupo Municipal de Democracia Ourensana e do Grupo 

Municipal de Ciudadanos, adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar o punto dous da 

moción. 

 

4.7 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa a solventar os problemas de 

anegamentos na zona histórica. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

As fortes chuvias caídas nas últimas semanas e que tiveron como consecuencia o 

anegamento de varias rúas da zona histórica da cidade, incluíndo establecementos 

comerciais, baixos, portais e mesmo algunha vivenda, evidencia a necesidade de abordar 

con urxencia, seriedade e rigor, a tan necesaria reforma da rede de saneamento de todo o 

ámbito histórico. 

Os datos relativos a actividade comercial da zona son máis que preocupantes, como tamén 

o son a perda constante de poboación, feito que fai que a zona sufra unha alta degradación e 

deterioro polo que desde o Concello de Ourense deben adoptarse medidas urxentes que 

revirtan dita situación. 

Desde o BNG levamos meses presentando iniciativas relativas a esta cuestión sen que polo 

momento atoparan resposta por parte do actual Goberno Local, un goberno que vive 

absolutamente de costas á realidade da zona histórica e que é incapaz de abordar a súa 

problemática. 



             

 

 

 

 

25 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

Para revitalizar a zona e fixar poboación, hai que levar a cabo actuacións que a convirtan 

nunha zona atractiva e cómoda para vivir. Dotala de servizos e infraestruturas básicas 

modernas así como abordar dunha vez por todas a problemática de saturación e exceso de 

ruidos son clave para atraer poboación, mais, imaxes como as vistas nas últimas semanas 

con varias rúas convertidas en auténticos ríos de auga non contribúen precisamente a facer 

desta zona un lugar cómodo e atractivo. 

¿Quen vai querer abrir un negocio na rúa Cervantes se xa sabe que a pouco que chova con 

intensidade váiselle anegar o local?, ¿quen vai mercar ou alugar un piso na rúa Colón se a 

pouco que chova con intensidade vai ter que sair do mesmo nadando?. 

Estamos a falar dun problema moi serio e complexo e que require polo tanto pór toda a 

atención. A renovación das redes de saneamento e abastecemento son necesarias mais o 

fundamental é tentar evitar que toda a auga recollida da zona alta da cidade, é dicir, da 

estrada da Granxa e San Francisco, entre outros, descargue únicamente nos colectores 

existentes na zona histórica. 

Sabemos que existen alternativas a nivel técnico que, certo é, non solventarían o problema 

ao cento por cento pero sí contribuirían a paliar as consecuencias das fortes treboadas e 

evitarían os anegamentos que como dicimos, cada vez son máis frecuentes. Neste senso, a 

construcción de un ou de varios bypass na zona alta da cidade poderían ser a solución, ou 

cando menos, contribuirían a paliar as consecuencias das enchentes. 

Falamos eso sí de obras dunha gran complexidade técnica e que requiren un importante 

esforzo económico polo que sería preciso conveniar con outras administración para que se 

involucrasen e colaborasen na súa construcción. A colaboración institucional e o traballo 

conxunto é clave neste eido. 

Non obstante, é resposabilidade do concello explorar todas as alternativas e todas as 

solucións posíbeis ante un problema que, como consecuencia do cambio climático, ese que 

algúns a día de hoxe seguen negando, seguirase producindo e cada vez con maior 

frecuencia. 

Estamos diante de obras de pouco lucimento político, das que ocasionan múltiples 

molestias á veciñanza e das que unha vez feitas non se ven, mais son obras fundamentais 

para a seguridade, para a conservación do patrimonio e para a mellora da calidade de vida 

da veciñanza no seu conxunto. 

Por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG no Concello de Ourense solicita do pleno 

da corporación a adoción do seguinte 

 

ACORDO 
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1. Instar ao Goberno Local a iniciar os estudos técnicos precisos para a renovación da rede 

de saneamento da zona histórica e para executar as obras precisas que minimicen os efectos 

das fortes chuvias, cada vez máis frecuentes, en boa parte desta zona da cidade. 

 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou o seguinte 

ACORDO: Aprobar a moción. 

 

4.8 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a recuperación do 

camiño entre a rúa Lamas Carvajal e a praza Bispo Cesáreo como novo espazo para 

á cidadanía de Ourense por parte do Concello. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A gran riqueza do casco histórico de Ourense reside tanto nos espazos abertos cheos de 

valor arquitectónico como nos recantos por descubrir que nunca deixan de sorprender aos 

veciños e visitantes. A maioría destes recantos, atallos e camiños están abertos ao 

público, aínda que son descoñecidos pola gran maioría. Sen embargo, un deles, a calella 

que une a Rúa Lamas Carvajal coa Praza Bispo Cesáreo, atópase pechado a cal e canto e 

cuberto actualmente de maleza e lixo. 

A titularidade do camiño é do Bispado de Ourense, tal e como figura no catastro, e 

dende o propio Liceo historicamente requiriuse ao Concello a realización das xestións 

oportunas para poñer a disposición da veciñanza o espazo e que se puidera proceder a 

efectuar o seu acondicionamento e así acadar un novo acceso no casco histórico dende 

a Praza Bispo Cesáreo ata Lamas Carvajal. Deste xeito tamén se eliminaría un 

punto de feísmo urbano entre a Igrexa de Santa Eufemia e o Liceo de Ourense e tamén 

un sitio inutilizado onde un día si e outro tamén se repiten actividades vandálicas. 

A súa rehabilitación levaría consigo o acondicionamento deste treito e a súa iluminación 

por parte da administración municipal, co fin de transformalo nun lugar accesible e con 

encanto, que se convertería na terceira vía de enlace entre a Rúa Lamas Carvajal e a 

zona superior da Alameda do Concello. Con toda probabilidade estariamos a falar da 

recuperación da rúa máis estreita de Ourense. 

Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta neste Pleno, para a súa 

aprobación, a seguinte proposta de ACORDO: 

 

1. Instar ao Goberno Municipal a que proceda de maneira urxente a formalizar a 

cesión ao Concello de Ourense do espazo situado entre o Liceo de Ourense e a 

Igrexa de Santa Eufemia, e que comunica a Rúa Lamas Carvajal coa Praza 

Bispo Cesáreo, e a destinar todos os recursos económicos necesarios para a súa 

rehabilitación e apertura ao público no presente ano 2021. 
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O Pleno do Concello, por vinte votos a favor do Grupo Municipal PSdeG-PSOE, 

do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de Ciudadanos, do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista Galego e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiro 

non adscrito; e tres abstencións do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, adoptou o 

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

4.9 Moción do Grupo Municipal do Partido Popular para reclamar a posta a 

disposición dos veciños do barrio de A Ponte, cun sistema que os beneficie, o maior 

número posible de prazas de aparcamento, no novo aparcamento soterrado da 

estación intermodal da cidade de Ourense. 

 

                                                     EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

O 28 de setembro de 2018 o Consello de Ministros autorizou a sinatura dun convenio entre 

Adif Alta Velocidade, Xunta de Galicia e Concello de Ourense para o financiamento e 

execución do novo aparcamento para turismos integrado na futura Estación Intermodal na 

cidade de Ourense. 

A construción do aparcamento está contemplada no Convenio Marco de Colaboración, 

asinado o 22 de xuño de 2016 entre o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia, o 

Concello de Ourense e Adif AV, para o desenvolvemento da futura Estación Intermodal de 

Ourense e a súa contorna urbana. 

Trátase dun investimento de 6,7 millóns de euros e cuxo custo é financiado 

maioritariamente con fondos propios da Xunta de Galicia, preto de 4 millóns de euros, que 

representan o 67%. achegando ADIF o restante 33%. 

 

O novo aparcamento localizarase na praza fronte á estación ferroviaria e xunto á nova 

estación de autobuses, garantindo o efectivo intercambio modal para os usuarios. 

Será unha infraestrutura subterránea, desenvolta en dúas plantas, e terá capacidade para ao 

redor de 300 prazas. Sobre o novo aparcamento levará a cabo unha reordenación da praza 

da estación, incluíndo parada de taxis, zonas de parada momentánea (Kiss & ride), 

aparcamento de motos e bicicletas, etc. 

O resultado final deste espazo liberado de vehículos será unha nova praza peonil cuberta na 

fronte da estación actual, que funcionará como nodo intermodal e gran espazo público 

representativo, conectando a estación de ferrocarril, a nova estación de autobuses, o novo 
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aparcamento subterráneo e a nova pasarela peonil urbana entre os barrios de O Ventiún e A 

Ponte . 

Actualmente, o novo aparcamento subterráneo está na súa recta final, por tanto, un tema 

para ter en conta é a demanda dos veciños do barrio da Ponte, no que hai un problema de 

gran escaseza de prazas libres de aparcamento. Esta obra debería solucionar o déficit de 

aparcamento dun dos barrios con maior densidade de poboación da cidade de Ourense, 

poñendo a disposición dos veciños do referido barrio, cun sistema que os beneficie, o maior 

número de prazas posible para dar servizo ao barrio. 

Por todo elo, o Grupo Municipal Popular no Concello de Ourense, presenta as seguintes: 

PROPOSTAS DE ACORDO 

1.-Instar ao Goberno de España e ADIF a que poñan a disposición dos veciños do barrio da 

Ponte, cun sistema que os beneficie, o maior número posible de prazas de aparcamento, no 

novo aparcamento soterrado da Estación Intermodal da cidade de Ourense. 

2.- Solicitar para ese efecto, que se convoque a Comisión de Seguimento do Convenio 

Marco de Colaboración, asinado o 22 de xuño de 2016 entre o Ministerio de Fomento, a 

Xunta de Galicia, o Concello de Ourense e Adif AV, para o desenvolvemento da futura 

Estación Intermodal de Ourense e a súa contorna urbana. 

 

 

O Pleno do Concello, por dezanove votos a favor do Grupo Municipal PSdeG-

PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de Ciudadanos e do 

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego; e catro abstencións do Grupo de 

Democracia Ourensana, e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiro non adscrito, 

adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

 

4.10 Moción do Grupo Municipal de PSdeG-PSOE sobre a rebaixa das tarifas 

nos trens do servizo AVANT entre Ourense e Santiago de Compostela. 

 

 

O servizo ferroviario de media distancia (MD) Avant, operado pola entidade pública 

empresarial Renfe-Operadora, comezou a funcionar en Galicia a finais do ano 2011, trala 

posta en servizo dunha liña de alta velocidade entre Ourense e Santiago de Compostela. 

Desde entón, este servizo converteuse na terceira relación con máis viaxeiros punto a 

punto da nosa comunidade autónoma. No ano 2019, último exercicio auditado en 

normalidade, sumou 306.800 viaxeiros —uns 5.000 máis que o ano anterior—, estando 

por diante as relacións A Coruña-Santiago (1.187.300) e Santiago-Vigo (352.400).  

 

A súa vez, a relación Ourense-A Coruña deste mesmo servizo MD de alta velocidade 

acumulou 187.400 viaxeiros en 2019. Polo tanto, observamos que case medio millón de 

persoas empregaron este Avant ao longo dese ano. Estamos ante unha cifra de usuarios e 
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usuarias elevada, que podería ser maior se as tarifas e abonos fosen máis asequibles. O 

traxecto entre Ourense e Compostela custa 17,7 euros con billete sinxelo de ida e 28,3 

euros con ida e volta. Ademais, existen bonos para viaxeiros e viaxeiras habituais que 

reducen os prezos ata os 6 ou 7 euros por traxecto. 

 

Estas tarifas son as mesmas que Renfe-Operadora aplica a todos os servizos Avant do 

Estado —están estipuladas normativamente en función do tipo de infraestrutura e material 

rodante empregados— a excepción dos trens de alta velocidade que circulan entre A 

Coruña e Vigo. En marzo de 2015 foi inaugurado o novo trazado ferroviario entre 

Santiago e Vigo, completando así a infraestrutura de alta velocidade do Eixo Atlántico, 

pero o Ministerio de Fomento, entón encabezado por Ana Pastor, acordou non actualizar 

as súas tarifas. Esa decisión política permitiu manter prezos de media distancia 

convencional nunha liña de alta velocidade que emprega o mesmo modelo de tren e 

servizos que circula entre Santiago de Compostela e Ourense. 

 

Aquel acordo provocou unha evidente e sorprendente discriminación dentro de Galicia. Os 

trens de media distancia da zona máis rica, dinámica e mellor comunicada da comunidade 

autónoma son moito máis económicos que os trens que conectan con Ourense. 

Concretamente, o servizo Avant ourensán é case un 70 % máis caro que o da costa galega. 

A modo de exemplo, o tren de alta velocidade entre Santiago e Ourense custa actualmente 

16 céntimos por quilómetro, mentres que entre Compostela e Vigo ou A Coruña custa 9 

céntimos por quilómetro. 

 

Ante a dificultade de aplicar unha rebaixa selectiva das tarifas ordinarias destes servizos 

Avant que provocaría novos agravios por todo o Estado, as administracións públicas 

rexionais e locais, desde hai anos, exploran fórmulas que permiten acadar prezos máis 

competitivos nos denominados servizos de Obrigación de Servizo Público (OSP) de 

Cercanías e Media Distancia que, obrigadamente, debe prestar a empresa pública 

ferroviaria. Así pois, a Junta de Castela e León vén de acordar que subvencionará parte do 

custo das viaxes das persoas que teñan Castela e León como residencia habitual e viaxen 

en Avant a Madrid. 

   

Estas subvencións centraranse nas conexións ata a capital de Segovia, Valladolid, 

Palencia, Burgos (en canto se inaugure a súa nova liña) e posiblemente Zamora. O 

goberno de Alfonso Fernández Mañueco definiu a medida como unha “aposta 

imprescindible e necesaria para fixar poboación” no seu territorio. A Junta tamén 

anunciou que pedirá á vicepresidenta do Goberno central, Teresa Ribera, que ten 

competencias en materia de reto demográfico, “colaboración” para asumir unha parte 

desta subvención, mais matizaron que é unha medida que adoptarán “en calquera caso, 

colabore ou non o ministerio”. 

 

Estas contribucións económicas a trens de media distancia non son unha estrañeza de 

Castela e León. Outras comunidades autónomas replican o modelo de cofinanciamento 

nos servizos de obrigación de servizo público. Por iso, desde o PSdeG-PSOE cremos 

necesario que a Xunta de Galicia faga o mesmo no seu territorio. O Goberno galego 

debería traballar nunha proposta de convenio que lle permita subvencionar as tarifas dos 

Avant que unen Ourense con Santiago e A Coruña.  
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Non sería unha medida nova, partidista ou inusual. No pasado, o Goberno galego xa 

asinou acordos similares co entón Ministerio de Fomento, a fin de financiar a circulación 

de servizos ferroviarios dentro da comunidade autónoma, varios deles na nosa provincia. 

De feito, estamos ante unha práctica habitual que, sistematicamente, tamén aparece 

recollida nos Orzamentos Xerais do Estado, que aportan uns 1.000 millóns para manter 

activos os trens cualificados como OSP. No caso de Ourense —e de Galicia en xeral— 

son todos os de media distancia convencional e os Avant de alta velocidade. 

 

Os socialistas cremos que esta subvención da Xunta serviría para rectificar a fenda 

discriminatoria que supuxo para Ourense aplicar tarifas Avant nos seus trens de media 

distancia, pero non naqueles que unen A Coruña e Vigo pasando por Santiago e 

Pontevedra. Sería unha mostra evidente do famoso “reequilibrio territorial” que moito se 

menciona pero pouco se practica. Igualmente, sería unha medida en favor do problema 

demográfico da nosa provincia. Unha rebaixa das tarifas permitiría mellorar 

substancialmente a mobilidade laboral de moitas persoas, posibilitando a residencia en 

Ourense cando o seu posto de traballo estea noutra provincia. 

 

A nosa provincia perdeu 136.000 habitantes ao longo do último medio século. Esa perda 

constante de persoas non mudou e, na actualidade, segue a ser un dos principais problemas 

do territorio. A mellora das infraestruturas e dos medios de transporte, así como a 

dinamización do mercado laboral e das economías locais co impulso das administracións 

públicas, son aspectos nucleares que, noutros casos parecidos ao de Ourense, xa amosaron 

a súa sólida eficacia á hora de manter e incrementar o censo de residentes. 

 

Igualmente, desde o PSdeG-PSOE ourensán, unha vez finalizado o estado de alarma e co 

proceso de vacinación moi avanzado, consideramos preciso retomar as frecuencias de 

trens Avant que aínda permanecen suprimidas, trala redución de servizos que ocasionou a 

menor mobilidade derivada da pandemia do virus SARS-CoV-2. Tamén cremos que 

deben ser retomados os restantes servizos rexionais prepandemia. Dos 80 trens de media 

distancia que circulaban diariamente polas vías ferroviarias de Galicia ata marzo de 2020, 

no momento de redactar esta iniciativa, Renfe-Operadora só restableceu a circulación de 

algo máis da metade (uns 43). 

 

 

Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

 

1. Instar á Xunta de Galicia a subvencionar as tarifas dos trens de media distancia 

Avant que unen Ourense con Santiago e A Coruña, para rebaixar os prezos co fin de 

igualalos aos que se aplican nos trens de alta velocidade do Eixo Atlántico que unen 

A Coruña, Santiago, Pontevedra e Vigo. 

 

2. Instar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana e ao Ministerio 

para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a colaborar na subvención dos 

trens de media distancia Avant que unen Ourense con Santiago e A Coruña, para 

rebaixar os prezos co fin de igualalos aos que se aplican nos trens de alta velocidade 

do Eixo Atlántico que unen A Coruña, Santiago, Pontevedra e Vigo. 
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3. Instar á entidade pública empresarial Renfe-Operadora a restablecer todas as 

frecuencias de trens Avant na liña Santiago de Compostela-Ourense, existentes 

antes do recorte de frecuencias ocasionado pola pandemia, así como a restablecer 

todos os servizos ferroviarios recortados por mor da Covid-19 no resto de liñas de 

media distancia de Galicia. 
 

 

O Pleno do Concello, por dez votos a favor do Grupo Municipal PSdeG-PSOE e do 

Grupo Municipal de Ciudadanos; sete votos en contra do Grupo Municipal do Partido 

Popular; e seis abstencións do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista Galego e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiro 

non adscrito, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

 

 

4.11 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á relación das 

administracións cos cidadáns  

 

Exposición de motivos: 

 

Números de teléfono comunicando permanentemente ou que simplemente non contestan, 

citas previas que se demoran meses, aínda en casos de graves doenzas, enfermos crónicos 

obrigados a desatender as súas enfermidades por falta de seguimento e atención presencial, 

trámites telemáticos complexos, expedientes permanentemente “en estudo” ou oficinas sen 

persoal.  

 

Así é a realidade dos nosos servizos públicos, e é que realizar moitos trámites, 

especialmente os relacionados coa Seguridade Social, Facenda, Atención Primaria e o 

SEPE, require armarse de paciencia, polo que as queixas dos usuarios que denuncian o 

colapso da comunicación telemática, van en aumento. Mesmo aos propios xestores 

privados, que viron como se multiplicaba por tres o seu traballo, como por exemplo coa 

tramitación dos ERTEs, cústalles sacar adiante as tramitacións.  

 

A crise do coronavirus deixou patente o deficiente funcionamento das administracións e 

servizos públicos que foron postos a proba como nunca antes, conseguindo que a cidadanía 

perciba unha administración saturada, desbordada, infradotada en recursos humanos desde 

a crise de 2010, cando se deixaron de cubrir as taxas de reposición de funcionarios públicos 

en servizos de tramitación e xestión, decisión que agora se revela nefasta, e que deixa ao 
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descuberto as carencias de eficacia, eficiencia, transparencia e equidade. Así o manifestan 

centenares de testemuños de cidadáns que denuncian a complexidade para concertar unha 

cita previa que se demora “sine die” ou para realizar simples trámites administrativos en 

moitas dependencias públicas tanto estatais, autonómicas ou locais.  

 

Outro problema que deixa en evidencia o triunfalismo dalgúns dirixentes políticos é a fenda 

dixital como expresión dunha nova forma de exclusión social. Por máis que sexa certo que 

as novas tecnoloxías e os servizos de telecomunicacións supuxeron a solución para moitos 

dos problemas que ocasionou o confinamento da poboación, non é menos certo que esta 

situación permitiunos comprobar que estamos moi lonxe de alcanzar os estándares mínimos 

que demanda a nova sociedade da información, especialmente en poboacións envellecidas, 

que non contan coas ferramentas nin a formación necesaria para realizar trámites 

telemáticos e aos que tampouco se lles dá outra alternativa. 

 

Esta falta de capacidade de reacción e adaptación ás necesidades que se van presentando 

como consecuencia da evolución da situación sanitaria, revela unha dolorosa realidade que 

vimos desde os inicios da crise da COVID-19, alá por marzo de 2020, cando as distintas 

administracións non souberon reaccionar con axilidade aos retos que se presentaban, e que 

en moitos casos, foron improvisando con decisións cuestionables desde o punto de vista 

sanitario, loxístico ou de xestión.  

 

Neste momento, con case un 50% da poboación vacinada, e con, afortunadamente, as 

estatísticas sanitarias COVID en mínimos históricos, as administracións deberían ser as 

primeiras en aplicar a lóxica para reabrir paulatinamente os servizos de atención presencial 

naqueles sectores esenciais que ademais, aglutinan a unha maior porcentaxe de poboación 

que carece de habilidades telemáticas, ou que téndoas, non ten acceso a redes ou tampouco 

dispón dos equipamentos informáticos adecuados.  

 

As escolas están abertas, a xente volveu a traballar. Por qué ou en base a qué pensan os 

xestores das distintas administracións, eses que si deciden reabrir sectores como hostalería, 

comercio ou turismo, que a atención primaria, os servizos de xestión tributaria, a 

Seguridade Social, ou o SEPE son menos importantes para a cidadanía. 

 

Proposta para a súa aprobación: 
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1.- Que o Concello de Ourense inste a todas as Administracións Públicas, que teñen a 

obriga de prestar servizo aos ourensáns, xa sexan dependentes do Estado ou da Xunta de 

Galicia, a mellorar a atención aos cidadáns cun servizo digno, de calidade e moito máis 

eficaz. 

 

Emenda presenta polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego 

EMENDA DE ENGÁDEGA 

TEXTO INICIAL DA PROPOSTA DE ACORDO 

1. Que o Concello de Ourense inste a todas as Administracións Públicas, que teñen a obriga 

de prestar servizo aos ourensáns, xa sexan dependentes do Estado ou da Xunta de Galicia, a 

mellorar a atención aos cidadáns cun servizo digno, de calidade e moito máis eficaz. 

PROPOSTA DE ENGÁDEGA  

2. Instar ao Goberno Local do Concello de Ourense, que ten a obriga de prestar servizo aos 

ourensáns, a pór os recursos materiais e humanos necesarios para mellorar a atención aos 

cidadáns cun servizo digno, de calidade e moito máis eficaz e eficiente. 

 

REDACCIÓN FINAL DA PROPOSTA DE ACORDO 

1. Que o Concello de Ourense inste a todas as Administracións Públicas, que teñen a obriga 

de prestar servizo aos ourensáns, xa sexan dependentes do Estado ou da Xunta de Galicia, a 

mellorar a atención aos cidadáns cun servizo digno, de calidade e moito máis eficaz. 

2. Instar ao Goberno Local do Concello de Ourense, que ten a obriga de prestar servizo aos 

ourensáns, a pór os recursos materiais e humanos necesarios para mellorar a atención aos 

cidadáns cun servizo digno, de calidade e moito máis eficaz e eficiente. 

 
O Pleno do Concello, por unanimidade dos presentes, adoptou o seguinte 

ACORDO: Aprobar a emenda do BNG. 

 

En consecuencia, queda aprobada a moción coa redacción dada pola emenda do 

Bloque Nacionalista Galego. 
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4.12 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa ao consumo de alcol 

na rúa. 

Exposición de motivos: 

En setembro de 2019, meses antes de que se decretase o Estado de Alarma en España, este 

grupo municipal presentou unha moción para impulsar a creación dunha ordenanza local 

con carácter definitivo para prohibir o consumo de alcol na rúa e poñer en marcha medidas 

para aumentar a presenza policial nas zonas onde se fai botellón, así como campañas de 

formación e concienciación sobre os riscos do abuso de alcol. Esta moción, a pesar de ser 

aprobada polo Pleno do Concello por dezaseis votos a favor do Partido Popular, 

Democracia Ourensana e Ciudadanos, quedou no esquecemento e nada se fixo desde entón.  

O consumo incontrolado de alcol na rúa non é froito do levantamento das restricións e 

prohibicións tal e como moitos opinan. Trátase dun vello problema de saúde pública ao que 

debemos dar solución urxente aprobando e aplicando unha ordenanza, así como a 

necesidade de incrementar medidas de educación e concienciación tanto sobre os prexuízos 

que ocasiona o consumo de alcol como a importancia de preservar os espazos públicos.  

Tras meses de restricións, observamos que a concentración de mozos bebendo alcol na vía 

pública ata ben entrada a madrugada, volveu a manifestarse de maneira preocupante, 

durante as fins de semana, en varios puntos da cidade poñendo ao límite a capacidade de 

reacción da Policía Local e ocasionando gran malestar social en zonas como San Francisco, 

Praza dás Mercedes, Campus Universitario, Parque San Lázaro ou a Praza do Ferro, non só 

polo ruído que ocasionan imposibilitando o descanso senón polo estado de sucidade das 

rúas o que provoca que o servizo de limpeza teña que reforzar o traballo.  

Desde Ciudadanos cremos que é necesario abordar esta problemática multidisciplinar desde 

moitos ámbitos, pero o máis urxente neste momento é trazar un Plan Estratéxico 

Permanente contra o botellón, que pasa, entre outras medidas, por solicitar unha reunión 

urxente e extraordinaria da Xunta Local de Seguridade.  

Son as Forzas e Corpos de seguridade as que deben coordinarse para lograr unha maior 

efectividade, non só no aspecto coercitivo, senón deseñando plans preventivos como o 

peche e valado dos lugares onde se practican con asiduidade os botellóns, de maneira que 

resulte imposible o acceso a eles nos horarios nocturnos e, por outra banda, dispoñer de 

máis efectivos que poidan desprazarse con efectividade onde sexa necesario, sen 

necesidade de estar permanentemente.  

Por último, non é xusto que se estea castigando continuamente á hostalería con medidas 

moi estritas pero despois na rúa todo o mundo faga o que lle dá a gana, por iso debemos 

instar a todas as autoridades e institucións para facer cumprir a decisión do Consello da 

Xunta referida á prohibición dos botellóns en toda Galicia. Segundo recolle o DOG 143 de 

18 de Julio de 2020, por Resolución da Consellería de Sanidade "queda expresamente 
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prohibido o consumo de bebidas alcohólicas na vía pública, parques e prazas públicas e 

noutros lugares de tránsito público, mediante a actividade coñecida como 'botellón', 

polos riscos que presenta para a saúde pública".  

Segundo o DOG, os concellos serán os que teñan a competencia para vixiar e adoptar as 

medidas oportunas para impedir as aglomeracións de xente, pero tamén, son os mesmos 

concellos os que deben ofrecer alternativas de ocio e tempo libre os mozos, e nestes 

momentos, coa concellería de Xunventude e Cultura totalmente inoperativas desde hai 

meses, dificilmente se poden fomentar outras actividades de lecer. 

 

Proposta para a súa aprobación: 

 

1.- Solicitar ao Goberno local a convocatoria urxente da comisión para avanzar canto 

antes na ordenanza. 

2.- Instar ao Goberno local á redacción e posta en marcha de plans específicos desde as 

Concellerías de Cultura e Xuventude para xerar alternativas de ocio. 

 

Emenda do Grupo Mucipal do PSdeG-PSOE 

EMENDA DE SUBSTITUCIÓN 

 

SUBSTITUCION DOS PUNTOS DA PROPOSTA: 

1. Solicitar ao goberno local a convocatoria urxente da comisión para 

avanzar canto antes  na ordenanza. 

2. lnstar ao goberno local á  redacción e posta en marcha de plans 

especificos dende as Concellarias de Cultura e Xuventude para xerar 

alternativas de ocio. 

 

 

POLOS SEGUINTES: 

1. Solicitar ao goberno local a convocatoria urxente da comisión para 

avanzar canto antes na ordenanza. 

2. lnstar ao goberno local á redacción e posta en marcha de plans 

especificos dende as Concellarias de Cultura, Educación, Saúde e 

Xuventude para xerar alternativas de ocio. 
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3. lnstar ao goberno municipal a que se proceda, en- paralelo, a 

redacción da nova e necesaria Ordenanza de Regulación da 

Publicidade Exterior do Concello de Ourense. 

 

 

SENDO OS SEGUINTES PUNTOS DE ACORDO OS DEFINITIVOS: 

1. Solicitar ao goberno local a convocatoria urxente da comisión para 

avanzar canto antes na ordenanza. 

2. lnstar ao goberno local á redacción e posta en marcha de plans 

especificos dende as Concellarias de Cultura, Educación, Saúde e 

Xuventude para xerar alternativas de ocio. 

3. lnstar ao goberno municipal a que se proceda,  en paralelo, a 

redacción da nova e necesaria Ordenanza de Regulación da 

Publicidade Exterior do Concello de Ourense. 

 

 

O Pleno do Concello, por vinte e un votos a favor do Grupo Municipal PSdeG-

PSOE, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de Democracia 

Ourensana, do Grupo Municipal de Ciudadanos e de don Laureano Bermejo Ansia, 

concelleiro non adscrito; e dúas abstencións do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a emenda do PSdeG-PSOE. 

 

En consecuencia queda aprobada a moción coa redacción dada pola emenda do 

PSdeG-PSOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 


