Documentación

¿Cumpre?

a) Memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que
presente en relación co vixente.

Si

b) Liquidación do orzamento do exercicio anterior e avance da do
corrente, referida, polo menos, a seis meses do exercicio corrente.

Si

c) Anexo de persoal da Entidade local.

Si

d) Anexo dos investimentos a realizar no exercicio.

Si

e) Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información
detallada dos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos de cada
Entidade local.

Si

f) Anexo con información relativa aos convenios subscritos coas
Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación
da contía das obrigacións de pago e dos dereitos económicos que se
deben recoñecer no exercicio ao que se refire o orzamento xeral e das
obrigacións pendentes de pago e dereitos económicos pendentes de
cobro, recoñecidos en exercicios anteriores, así como da aplicación ou
partida orzamentaria na que se recollen, e a referencia a que devanditos
convenios inclúen a cláusula de retención de recursos do sistema de
financiamento á que se refire o artigo 57 bis da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das Bases do Réxime Local.

Si

g) Un informe económico-financeiro, no que se expoñan as bases
utilizadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de crédito
previstas, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das
obrigacións esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e, en

Si
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PRIMEIRO. De conformidade co artigo 168 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, O orzamento
da Entidade local será formado polo seu Presidente e a el uniráselle a seguinte documentación:

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
02/03/2021
D991C147F39EAD5DAA5CECFF6E962AB00B747878
02/03/2021
424A0DC2C804C9904630B170C82E34A0152717D8

INFORME

POSTO DE TRABALLO:
Interventora
Secretaria accidental

En cumprimento do establecido no artigo 3 e no artigo 4 do Réxime Xurídico dos funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, regulado polo Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, emítese o seguinte,

NOME:
FERNANDEZ SOBRINO, MARGARITA
VILAS CANTELAR, CONCEPCION

Número informe interv.
69/2021
ASUNTO
Aprobación do orzamento municipal para o exercicio 2021
EXPEDIENTE
2590/2021
INFORME CONXUNTO SECRETARÍA INTERVENCIÓN

Si
Si

k) Informe de Avaliación do Cumprimento do Obxectivo de Estabilidade
Orzamentaria, da Regra de Gasto e da Débeda Pública.

Si

Si
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Os artigos 162 ao 171 e 193.bis do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Os artigos 22.2 e) e o artigo 47.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de
Réxime Local.
Os artigos do 2 ao 23 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve
o Capítulo I do Título V da Lei Reguladora das Facendas Locais.
A Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a Estrutura dos
Orzamentos das Entidades locais.
A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade
Financeira.
artigo 16 do Regulamento de Desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de
Estabilidade Orzamentaria, na súa Aplicación ás Entidades locais, aprobado polo Real
Decreto 1463/2007, de 2 de novembro.
Regulamento (UE) Nº 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio
de 2013, relativo ao Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión
Europea (SEC-10).
A Guía para a determinación da Regra de Gasto do artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012,
de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira para Corporacións Locais
(IGAE).
As Regras 55 e seguintes da Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro, pola que se
aproba a Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local.
artigo 4 do Réxime Xurídico dos Funcionarios da Administración Local con Habilitación
de Carácter Nacional, regulado polo Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
Real Decreto-lei 3/2016, de 2 de decembro, polo que se adoptan medidas no ámbito
tributario dirixidas á consolidación das finanzas públicas e outras medidas urxentes en
materia social.
Real decreto-Lei 17/2014, de 26 de decembro, de medidas de sustentabilidade
financeira das comunidades autónomas e entidades locais e outras de carácter
económico.
Real decreto-Lei 8/2013, de 28 de xuño, de medidas urxentes contra a morosidade das
administracións públicas e de apoio a entidades locais con problemas financeiros.

POSTO DE TRABALLO:
Interventora
Secretaria accidental

SEGUNDO. A Lexislación aplicable é a seguinte:
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h) Anexo do Estado da Débeda.
i) O Orzamento de cada un dos Organismos Autónomos integrantes do
xeneral, acompañado da documentación detallada nel, anteriormente.
j) O Estado de previsión dos gastos e ingresos, así como os programas
anuais de actuación, investimentos e financiamento para o exercicio
seguinte das Sociedades mercantís, cuxo capital pertenza íntegra ou
maioritariamente á Entidade local.

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
02/03/2021
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consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento.

A. Emitido Informe pola Intervención, emitirase Ditame da Comisión Informativa de Facenda,
que o elevará o Pleno da Corporación (cos anexos e documentación complementaria esixida
pola lexislación) para a súa aprobación.
En relación á competencia o Pleno será o órgano competente para aprobar o Orzamento Xeral,
sendo o quórum necesario para a válida adopción do Acordo de aprobación, o de maioría
simple, a tenor do disposto nos artigos 22.2 e) e 47.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
das Bases de Réxime Local.
B. Aprobado inicialmente o Orzamento Xeral para o exercicio económico, exporase ao público,
previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia, por quince días hábiles, durante os cales os
interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.

D. O Orzamento Xeral deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia resumido por capítulos,
entrando en vigor, unha vez publicado na forma prevista anteriormente.
E. Deberá remitirse unha copia do mesmo á Administración do Estado e a Comunidade
Autónoma, dita remisión deberase realizar simultaneamente ao envío ao Boletín Oficial da
Provincia do anuncio descrito anteriormente.

POSTO DE TRABALLO:
Interventora
Secretaria accidental

C. O orzamento considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se
presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para
resolvelas.

Unha copia do Orzamento deberá acharse a disposición do público, a efectos informativos,
desde a súa aprobación definitiva ata a finalización do exercicio.

A interposición de recursos non suspenderá por si soa a aplicación do orzamento
definitivamente aprobado pola Corporación.
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F. Contra a aprobación definitiva do Orzamento poderá interporse directamente recurso
contencioso-administrativo, na forma e prazos que establezan as normas da devandita
Xurisdición .
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CUARTO. O Procedemento a seguir será o seguinte:
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TERCEIRO. O modelo normal de contabilidade débeno aplicar os municipios cuxo orzamento
exceda de 3.000.000 euros, así como aqueles cuxo orzo non supere leste importe pero exceda
de 300.000 euros e cuxa poboación sexa superior a 5.000 habitantes. As demais entidades
locais sempre que o seu orzamento exceda de 3.000.000 euros. Os organismos autónomos
dependentes das entidades locais contempladas nos apartados anteriores.

A Interventora

Concepción Vilas Cantelar

Margarita Fernández Sobrino
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POSTO DE TRABALLO:
Interventora
Secretaria accidental

A secretaria Acc.
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Visto o Proxecto de Orzamento Xeral para o exercicio económico de 2021, presentado polo
Alcalde, comprobados os documentos que contén este Proxecto, informase favorablemente á
tramitación do mesmo, debendo axustarse en canto ao procedemento de aprobación ao
indicado neste informe.
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QUINTO. Conclusións

