
MEMORIA DA ALCALDÍA SOBRE O ORZAMENTO 
MUNICIPAL PARA 2019

1. INTRODUCIÓN. CONTIDO E ORGANIZACIÓN

Un ano máis teño a oportunidade de formular esta memoria en cumprimento do 
disposto nos arts. 168.1 a) do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o 
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e o art. 18.1 a) do RD 
500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o anterior en materia de 
orzamentos.

O Orzamento do Concello recolle de xeito sistemático as previsións de ingresos e 
gastos da entidade para o exercicio de 2019 e constitúe o documento básico da 
planificación político-económica do período orzamentario. Cúmprense, ademais, 
coas finalidades que a normativa reguladora das facendas locais lle atribúe para 
garantir a transparencia e estabilidade da actividade financeira e permitir a súa 
fiscalización e control, poñendo deste modo a disposición dos representantes 
públicos toda a documentación que a lei require.

2. CONTORNO DO ORZAMENTO
Imos evoluíndo cara ao 2019 sen demasiadas novidades socioeconómicas. As 
dinámicas establecidas no planeta globalizado, a Unión Europea, o Estado español 
e Galiza, dan lugar a máis do mesmo, un mundo desigual que se acostuma e debe 
loitar cada vez máis ante esa desigualdade, onde a chamada “recuperación 
económica” pode ser unha ilusión macroeconómica, máis non unha realidade na 
vida das maiorías sociais, onde as capas sociais menos favorecidas polas súas 
circunstancias atravesan momentos difíciles, con máis visitas das que quixeran ás 
oficinas de emprego ou outros centros de axuda social, con máis presión para 
escravizaren a súa vida a través do traballo autónomo, con coberturas sociais en 
retroceso, con ameazas sobre o futuro das pensións públicas, con empregos pouco 
apetecibles e inestábeis que non axudan á recuperación demográfica da Galiza e 
que inciden nunha pirámide cada vez máis invertida...

E dentro deste contexto atopamos un panorama no noso país onde o 
despoboamento e envellecemento da nosa poboación é cada día máis acusado, 
cuestión que se acrecenta no medio rural, provocando uns maiores custes para o 
mantemento dos servizos asociados a característica dispersión dos nosos concellos 
rurais, á que San Sadurniño non é allea cos seus máis de 200 núcleos de 
poboación. E a isto débeselle engadir tamén os custes crecentes na prestación de 



servizos impropios como os mandatos legais do benestar animal sobre a 
administración local, nas políticas de prevención de incendios nas franxas 
secundarias ante os núcleos de poboación ou en certas políticas de atención ás 
persoas en situacións máis vulnerábeis.

É por todo isto polo que os concellos nos vemos abocados a unha crecente 
insuficiencia de recursos pola que precisamente adquire moita importancia a 
necesidade de volver a reclamar que se retome o debate institucional sobre 
financiamento local e que tanta incidencia tería nos concellos galegos, moi 
infrafinanciados na participación en tributos do Estado, cuestión pola que, pola 
contra, toman moita importancia instrumentos financeiros coma o POS da 
Deputación da Coruña, cunha estrutura metodolóxica na asignación de fondos que 
permiten aos concellos rurais maior flexibilidade e manexabilidade dos seus 
recursos, pola maior liberdade e autonomía na xestión dos mesmos. 

Sería desexábel tamén que a administración autonómica, que financia moitas 
competencias delegadas nos concellos e outras cun financiamento certamente 
arbitrario no reparto ( por exemplo dende organismos como Augas de Galiza), 
tendese a buscar fórmulas e metodoloxías na asignación de fondos similares ás 
establecidas pola Deputación.

O Concello de San Sadurniño segue mantendo íntegros os seus ambiciosos 
obxectivos de promoción da cohesión social e de consecución dun municipio 
economicamente saudábel e sustentábel, interesante como centro de convivencia e 
de orgullo das súas veciñas e veciños. A repercusión do citado contexto no 
orzamento municipal tradúcese nun panorama no que as grandes cifras manteñen a 
filosofía de racionalidade e eficacia coa que se ven xestionando o Concello de San 
Sadurniño nos últimos anos. Un ano máis, a xestión económica estará 
fundamentada no mantemento e mellora dos servizos básicos municipais que teñen 
maior relevancia no benestar económico e social da veciñanza do noso concello.

PRIORIDADES, OBXECTIVOS E LIÑAS DE ACCIÓN DO ORZAMENTO

O Goberno municipal presenta para o ano 2019 un orzamento de 3.023.807,32 € 
euros de ingresos e gastos, o que supón un incremento ao respecto do ano anterior 
dun 7,61%.

O orzamento municipal  de San Sadurniño sigue a concentrar os seus esforzos nun 
capital social básico cun amplo abano de servizos públicos municipais que fan do 
noso concello un municipio de referencia no país nas dimensións cuantitativa e 
cualitativa da execución dos mesmos. Debe facer un chamamento ao noso orgullo o 



feito de que os nosos servizos públicos non só visten as necesidades máis básicas 
dos nosos veciños e veciñas, senón que tamén son fonte de necesidade e de 
prestación para habitantes dos concellos da contorna, como pode ser o caso da 
Escola Infantil, o Centro de Día ou o ximnasio municipal, entre outros.

A intención na elaboración orzamentaria deste exercicio persiste nunha ben 
entendida austeridade, é dicir, preservando a prestación dos servizos públicos 
fundamentais e conxelando un ano máis todos aqueles impostos e taxas dentro da 
permisible autonomía municipal, excepto no IBI e no IAE onde se producen 
importantes bonificacións e reducións, como medidas correctoras para paliar nunha 
parte moi importante os efectos do proceso de regularización catastral levado a cabo 
polo Ministerio de Facenda no noso concello e para incidir na competencia 
empresarial do noso tecido produtivo, á par que se continua a bonificar 
determinados servizos para persoas incluídas dentro das franxas de idade máis 
mozas e aliviar deste xeito situacións de debilidade económica e o establecemento 
tamén de becas ou axudas ao estudo e outras para o acceso a determinados 
servizos como poden ser o da Escola Infantil.

Dende o punto de vista cualitativo, este Grupo de goberno vai seguir desenvolvendo, 
e mesmo potenciando, aquelas políticas máis necesarias para incidir, da forma máis 
contundente posíbel, nas consecuencias que o contexto de crise económica leva 
deixado no noso municipio, e maiormente naquelas nas que contamos con algún 
tipo de competencia propia: igualdade e benestar, dependencia, mantemento e 
investimento novo na rede viaria municipal, promoción económica no eido do 
desenvolvemento rural e da posta en valor do que significa vivir en él, actividades 
culturais e deportivas moi variadas, apoio ao movemento asociativo, etc.

Dentro deste escenario descrito anteriormente, o proxecto de  orzamento marca as 
liñas claramente definidas e dirixidas á realización e culminación dos obxectivos 
comprometidos polo goberno municipal para o presente mandato.

UN ORZAMENTO MÁIS SOCIAL

Presentamos un orzamento que se incrementa en máis de 200.000 € ao respecto do 
anterior. Este incremento vai ir orientado á presentación da política máis incisiva no 
eido social dos últimos anos, aumento que vai ser absorbido por maiores recursos 
no terreo da atención á dependencia ( tal e como despois especificaremos), máis 
axudas sociais para as entidades e para as persoas nun maior estado de 
vulnerabilidade e máis investimentos nas diferentes parroquias levados a cabo con 
fondos sen financiamento afectado.



3. CAPÍTULOS DE INGRESOS

En referencia ó apartado da previsión ingresos, continuamos coa prudencia política 
de facer unha estimación de ingresos moi reservada, consignándose en canto aos 
recursos ordinarios de índole propia todos aqueles que legalmente corresponde 
percibir e cuxa liquidación se prevé durante o exercicio, e no canto das 
transferencias tendo en conta as liquidacións de exercicios anteriores e a previsión 
de execución de competencias propias e impropias a levar a cabo durante o ano. 
Para isto dótase este orzamento de partidas realistas que son consecuencia da 
lectura dos padróns e do estado de liquidación e execución dos exercicios 2017 e 
2018 ( considerando o importante efecto da regularización catastral, e o incremento 
de maiores ingresos doutras administracións por reforzo dos servizos municipais), 
contemplando un 38% de ingresos propios, subindo 2 puntos porcentuais a 
expectativa do exercicio anterior, e o restante de ingresos impropios de 
transferencias correntes e de capital.

Volvemos a incidir no escaso peso dos ingresos propios, un feito que limita a 
autonomía da xestión das entidades locais, e tamén de que é preciso seguir 
mellorando os procedementos de recadación para que a incidencia desta escaseza 
de ingresos propios sexa menor. Cremos firmemente que novas fórmulas de traballo 
que xa se empezaron a levar a cabo nos servizos de tesourería e contabilidade 
poden servir de instrumento para mellorar a eficacia e eficiencia neste aspecto.

Unha vez máis teño que facer mención nesta memoria das consecuencias desta 
realidade orzamentaria, que describe unha composición da estrutura de ingresos 
que non é a ideal de cara a contar con maiores recursos propios que podan permitir 
ao concello de San Sadurniño a posta en práctica de máis e mellores servizos e de 
novos  investimentos no futuro máis inmediato, sen ter que dobrarse ás expectativas 
e a incerteza que provocan sempre as transferencias doutras administracións, nun 
contexto de custe crecente nas prestacións de servizos nos concellos galegos polo 
envellecemento e a dispersión da poboación dos que San Sadurniño non é alleo, e 
pola cada vez maior asunción de competencias impropias en servizos que son 
necesarios no día a día da veciñanza.

Unha vez explicada a realidade anterior, hai que significar o incremento na previsión 
de ingresos por impostos directos en case un 14% como consecuencia dos efectos 
do proceso de regularización catastral rematado neste 2018, nunha previsión aínda 
así moi prudente ante a expectativa de resolución das alegacións presentadas e da 
incerteza das cantidades a ingresar polos atrasos legais correspondentes. Para 
plasmar o incremento da previsión utilizáronse como referencia os datos da nova 
valoración catastral total de todos os bens inmobles que nos facilitou a Xerencia 



Rexional do Catastro, aplicando os tipos vixentes na ordenanza fiscal municipal de 
IBI e minorando a cantidade final en base ás expectativas de incidencia da posta en 
funcionamento da bonificacións aprobadas para bens dedicados á actividade 
agraria, gandeira e forestal.

No capítulo 3 referente aos ingresos de taxas pola prestación de servizos anticípase 
unha previsión de maiores ingresos basicamente motivada no incremento de horas 
de prestación de Dependencia e SAF básico. Non se fai previsión algunha en canto 
ao IPC correspondente en base a unha ben entendida cautela, polo que a súa 
incidencia será considerada como maiores ingresos na liquidación final deste 
capítulo.

Faise unha consignación repetida  e moi reservada  no que segue a manifestarse 
coma unha das partidas de ingresos máis importantes do orzamento ( a PIE), que 
alcanza o 17% do total dos ingresos. A consignación que se leva a cabo é a mesma 
que o ano anterior, por causa de non estar aprobados a día de hoxe os OXE 2019, e 
non existindo previsións nin pronunciamentos públicos acerca da evolución desta 
transferencia estatal nin das liquidacións correspondentes ao exercicio anterior. E 
dicimos reservada no senso de que a liquidación por este concepto en 2017 superou 
os 580.000 €.

Outro recurso de especial relevancia, tanto no capítulo 4 coma no orzamento global, 
é a participación do Concello no Fondo de Cooperación Local, con carácter 
financeiro, tendo a consideración de fondos sen condicións os recursos que con 
cargo á súa dotación lle corresponden ao Concello, que alcanza a mesma 
consignación que o ano anterior, que vendo sendo a mesma dos últimos anos. 

Nunha partida xenérica de “Outras transferencias da Xunta de Galiza” consígnanse 
as cantidades previstas para financiar parte de servizos como dependencia, SAF, 
prevención de incendios, persoal ADL e Rede Cemit, etc., cunha estimación de 
ingresos moi prudente e adaptada á realidade de liquidacións pasadas. 
De grande incidencia no orzamento de ingresos, e polo tanto na súa utilización nas 
diferentes partidas de gasto, é a repercusión do Plan de Obras e Servizos, que, 
como xa comentaba anteriormente, confírmase coma un plan dinámico e que dota 
de maior autonomía e liberdade na utilización deses recursos ás EE.LL., e que da 
resposta, en grande parte, ás necesidades reais e concretas de cada concello, un 
plan no que a grande maioría dos concellos acreditan e que esperemos teña a 
continuidade debida. É dicir, un Plan que deixa en San Sadurniño uns inxentes 
recursos económicos  en diversas formas de financiamento ( subvencionando gasto 
corrente, pago a provedores e investimento financeiramente sostible), que poden ser 
incrementados con recursos adicionais e complementarios ao longo do exercicio e 



que permite grandes marxes de liberdade e autonomía á hora de orientalos. 
Asemade, Deputación seguirá financiando en parte os servizos de Técnico 
Deportivo, animador cultural, servizos de SAF con cargo ao Plan Comunitario de 
Servizos Socias e o socorrismo na piscina municipal, contemplándose estes casos 
como un financiamento complementario ao POS.

En canto aos recursos de capital do capítulo 7, asemade ás economías 
correspondentes ao POS, destaca unha transferencia específica de 151.000 € da 
Deputación da Coruña para financiar o 80% dun importante e necesario investimento 
en materia de patrimonio cultural no Castelo de Naraío, e a novidade da introdución 
nunha consignación inicial para un plan de infraestruturas no rural do AGADER, xa 
comunicada a previsión de execución deste programa aos concellos e cun previsíbel 
aporte económico similar ao exercicio anterior.

No orzamento municipal para 2019 non está prevista a concertación de operacións 
de creto con ningunha entidade bancaria, aínda que a situación financeira da nosa 
entidade e a imperiosa necesidade do obxecto a financiar vai motivar que 
solicitemos 112.000 € como parte do recurso que ofrece o POS pola vía do 
préstamo. Trátase dun préstamo con xuro 0 e con 2 anos de carencia na súa 
devolución, un recurso que só pode investirse por esta vía debido aos ditados das 
normativas en estabilidade orzamentaria vixentes.

4. CAPÍTULOS DE GASTOS

Ao igual que sempre, podemos falar basicamente de tres grandes capítulos xerais 
de gasto (gastos de persoal, gastos e transferencias correntes e investimentos):

a)No capítulo de persoal ( 37,9% do total do orzamento de gastos) recóllense todos 
os créditos indispensables para facer fronte ás obrigas derivadas do salario base, 
trienios, complemento de destino e complemento específico no persoal funcionario, 
e para o salario base e resto de complementos no persoal laboral, anticipando, á 
falta de OXE para 2019, o aumento previsto nestas retribucións no Acordo para a 
mellora do emprego público do pasado mes de marzo entre o goberno do Estado e a 
representación sindical, que contempla un incremento retributivo máximo do 2,5% 
para o 2019, e que moi probabelmente se faga efectivo en próximas datas vía 
Consello de Ministros. Recóllense tamén as diferentes partidas de acción social 
nadas nos acordos coa representación sindical.

b) As cantidades orzadas no capítulo 2 de gasto corrente gardan o mesmo peso 
relativo sobre o orzamento total que o exercicio anterior, incrementándose en 70.000 



€ como consecuencia dunha medida social que incorpora este documento e que xa 
se adiantou anteriormente: trátase dos créditos orzamentarios necesarios para 
ampliar o servizo de axuda no fogar en 4.000 horas anuais, que serán prestadas por 
medio dun contrato de servizos paralelo á xestión directa xa existente, a causa da 
imposibilidade legal de facelo doutro xeito. Faise un esforzo importante na 
promoción das actividades culturais, deportivas e no ámbito da igualdade, que se 
conciben como eixos de actuación prioritaria dentro do programa de goberno 
municipal, tanto na vertente divulgativa das fortalezas da nosa cultura como na 
formativa. Programas como o Chanfaina Lab ou os relativos á Rede CEMIT, o 
Festival da Cortiña, a Feira Rural que se celebra no mes de agosto ou a Carreira 
Popular do noso pobo son algúns dos eventos anuais que xa son referencia no 
panorama lúdico-deportivo da nosa bisbarra. No resto de partidas económicas 
consígnanse os cretos necesarios para o mantemento operativo dos servizos ( 
enerxía eléctrica, gas, mantemento infraestruturas, maquinaria, tratamento de 
residuos, políticas de comunicación e participación social, etc.), plasmando 
consignacións de continuidade ao respecto de exercicios anteriores

No capítulo 4 da clasificación económica, aplícanse os cretos necesarios para seguir 
colaborando e potenciando o movemento asociativo e que continúe e amplíe o seu 
labor de motor da participación cidadá nos asuntos públicos. O incremento é do 
57%, en grande parte como consecuencia da consignación da participación nos 
gastos do Centro de Día neste capítulo, pero tamén por maiores asignacións nas 
subvencións de entidades culturais ( 21.000 €), nas Axudas de Emerxencia Social ( 
sube ata os 10.000 €) e o incremento para a xestión da escola deportiva de voleibol. 
Os convenios de colaboración que se contemplan para o presente exercicio para o 
fomento e promoción do deporte e diversas actividades de posta en valor do medio 
rural na localidade, e que serven de instrumento para unha específica e especial 
colaboración coas entidades correspondentes, entidades sen ánimo de lucro que 
poñen un moi importante grao de area na posta no mapa do noso territorio dentro 
dos seus ámbitos de actuación. Estes convenios de colaboración que xa teñen unha 
certa permanencia polo bo funcionamento dos mesmos nos últimos anos son os 
seguintes:



ENTIDADE ORZAMENTO

Clube Voleibol Aldebarán 30.000,00 €

Clube Fútbol San Sadurniño 9.000,00 €

Clube Biela&Chaveta 1.000,00 €

AFGA 3.500,00 €

AGA 1.500,00 €

Asociación Agroecolóxica  A Cortiña 1.500,00 €

c) O capítulo 6 de investimentos reais ( que supón máis do 24% do total do gasto) 
contempla as cantidades correspondentes para levar a cabo as obras,  
equipamentos e novas subministracións necesarias para o funcionamento municipal, 
incrementándose o peso relativo do capítulo sobre o total do orzamento en 2 puntos 
con respecto ao ano anterior.

Temos que seguir a significar as altas porcentaxes de investimento dentro do 
cómputo relativo ao total orzado, ao consignar máis de 735.000 € no orzamento 
inicial, e con expectativas de ser suplementados ao longo do ano, cuestión 
importante para a economía do noso territorio. Negocios de hostalaría, almacéns de 
materiais de obra e diferentes empresas contratistas son algúns dos axentes 
económicos máis beneficiados desta situación, influíndo de xeito interesante sobre o 
emprego municipal.

A maioría destes créditos orzamentarios van dedicados a un importante esforzo en 
proxectos de reposición e de conservación de vías municipais, levando a cabo 
ambiciosas intervencións de diferentes tipos de nova pavimentación que permitirán 
maior confort na utilización e maiores períodos de duración desas infraestruturas. 
Non se trata na maioría dos casos de simples actuacións de mantemento da rede 
viaria, senón de proxectos máis ambiciosos dentro da política de posta en maior 
valor das principais vías interparroquiais e intermunicipais. Exemplo disto é a 
intervención na vía que conecta a parroquia de Santa Mariña co límite do termo 
municipal de Moeche.

Todos estes investimentos combinan necesidades de urxente actuación cunha 
distribución dos investimentos por todas as parroquias dun xeito ben equitativo, 
incorporando dentro do elenco distintas intervencións demandadas nos diversos 
procesos de orzamentos participantes levados a cabo nos últimos anos. A chegada 
de posíbeis remanentes pola liquidación do orzamento de 2018, polas baixas nos 
procesos de contratación de anos anteriores e por maiores ingresos que se podan 



dar ao longo do ano, tamén van ser dedicados a atender algunhas outras actuacións 
tamén demandadas nestes procesos, sobre todo nos eidos do abastecemento de 
auga, do saneamento público e de rehabilitación do patrimonio cultural histórico.

Non podo deixar de mencionar a importante e necesaria incidencia da participación 
da veciñanza na conformación do capítulo de investimentos, unha participación que 
se articula en base a un criterio de intervención real na toma de decisión pública, 
poñendo o coñecemento e as necesidades sociais no escenario público, 
recolléndose moitas das actuacións acordadas tanto en procesos pasados como no 
celebrado nestes últimos días.

Tamén é de especial interese para este goberno seguir traballando e buscando o 
financiamento necesario para levar a cabo importantes e necesarias actuacións nun 
dos elementos do patrimonio histórico municipal máis recoñecido no noso país: 
estoume referindo ao Castelo de Naraío, que, despois do proxecto de limpeza 
executado nas últimas actuacións, esixe unha mellor posta en valor de dito ben, 
aproveitando o importante índice de visitas actual e a posta en valor por parte da 
Deputación Provincial da Senda do Medievo que transcorre entre Betanzos e San 
Andrés de Teixido. Así, consígnase o creto necesario para levar a cabo un proxecto 
de intervención na mellora da accesibilidade ao ben e na recuperación das 
indagacións arqueolóxicas que se inclúen para seguir incorporando a información 
necesaria que nos traslade un maior coñecemento sobre as orixes e historia do 
castelo. Trátase dun proxecto de case 190.000 €, que a bo seguro que remitirá á 
necesidade de ulteriores actuacións de mellora do ben.

Contémplase asemade, seguindo na liña de apostar pola construción de vivenda 
nova e a rehabilitación na zona rural, a concesión dunha axuda equivalente ao 50% 
do ICIO a aqueles promotores de vivendas de nova construción e tamén de 
rehabilitación, que non teñan servizo municipal de abastecemento de auga e 
saneamento. Vólvese a consignar unha partida inicial de 5.000,00 €, que esperamos 
poder suplementar ao longo do ano como síntoma do medre de actuacións neste 
senso, e máis ao quedar en suspenso a imposibilidade de outorgar licencias 
urbanísticas por obra maior dende finais do ano 2017.

Non se consigna ningún creto orzamentario no capítulo 9 por non comezar a obrigar 
de devolución dos aportes prestados pola Deputación da Coruña en diversos plans 
provinciais, por adoptar os órganos de goberno desta institución diversos acordos de 
prórroga para o comezo destas devolucións, que a día de hoxe, empezaranse a 
facer efectivas a partires do 2020.

Finalmente, e como esta memoria introduce un documento tan político como 
económico, o Pleno pode tomar conta das prioridades da acción de goberno para 



este 2019 estudando as previsións de gasto en cada unha das áreas de gasto, 
políticas de gasto, grupos de programas e programas específicos que se ten previsto 
executar neste exercicio. Deste xeito, os créditos ordénanse segundo a súa 
finalidade e os obxectivos que con eles se pretenda conseguir, e así, dentro da 
consignación das áreas de gasto temos en termos comparativos ao ano 2018 a 
seguinte distribución:

AREA DE GASTO 2019 2018

Servizos públicos básicos ( AG 1) 680.809,36 € 602.380,00 €

Actividades de promoción social ( AG 2) 598.967,57 € 568.300,00 €

Produción de bens públicos de carácter preferente ( AG 
3)

379.620,94 € 308.720,00 €

Actuacións de carácter económico ( AG 4) 558.766,07 € 715.100,00 €

Actuacións de carácter xeral ( AG 9) 805.643,38 € 615.500,00 €

Máis alá de poder comentar os importantes incrementos que se dan en todas as 
áreas de gasto ( excepto na AG 4) e que poden responder á consignación de 
partidas concretas e puntuais de grande importancia nunha anualidade e que non 
existen noutras ( por exemplo, o incremento da AG 9 ven explicada pola dimensión 
do proxecto do Castelo de Naraío, o da AG 1 polo aumento nas consignacións das 
subministracións ou na AG 3 polo incremento das partidas para cultura, deporte e 
actividades sociais), paréceme necesario resaltar o incremento nun 5,3% das 
partidas incluídas na Área de Gasto 2 de actividades no eido da promoción social e 
que son as dedicadas a incidir nos aspectos máis asistenciais e de maior 
vulnerabilidade da sociedade, e que aínda que insuficientes, supoñen un paso 
adiante moi interesante na explicación máis xeral deste orzamento. 



5. PROPOSTA DE ACORDO

Con base ás consideracións expostas, propoño someter á avaliación dos 
representantes da veciñanza o Orzamento xeral do Concello de San Sadurniño para 
o exercicio económico de 2019, do que forman parte os Orzamentos do Concello e 
todos os anexos que obriga a lexislación vixente, incluída a presente memoria, que 
asina o Alcalde.

San Sadurniño, 13 de decembro de 2018.

O Alcalde

Secundino García Casal


