
                       

            

       

 

 

CONCELLO DE OURENSE 
SECRETARIA XERAL DO PLENO 

RESUMO DE ACORDOS DO PLENO ORDINARIO 

 DO DÍA 3 DE XUÑO DO ANO 2022 

  

 

1.-   Aprobación das seguintes actas: 

 

 Sesión ordinaria do día 6 de maio de 2022 

 

Posta a aprobación das actas do Pleno da sesión ordinaria do 6 de maio de 2022, 

apróbanse por asentimento unánime. 

 

 

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

último  Pleno e, en especial, dos seguintes: 

 

- Núm. 4122, do 03/05/2022, sobre delegacións das funcións da Alcaldía, no 

concelleiro Antonio Fernández Martín, para o día 5 de maio de 2022. 

- Núm. 4281, do 06/05/2022, sobre delegacións das funcións da Alcaldía, na 

concelleira Sonia Ogando Vázquez, para o día 6 de maio de 2022. 

- Núm. 4335, do 09/05/2022, sobre delegacións das funcións da área de Economía e 

Facenda, no concelleiro Jorge Pumar Tesouro, para os días do 12 ao 20 de maio de 

2022, ámbolos dous incluídos. 

-  Núm. 4515, do 13/05/2022, sobre delegacións das funcións da área de Turismo, 

Termalismo, Participación Cidadá e Xuventude, na concelleira Eugenia Díaz 

Abella, para o día 18 de maio de 2022. 

 

 

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

ditados dende a data de celebración do último Pleno. 

 

 

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

correspondente ao mes de abril de 2022. 
 

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. 
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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 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, 
período medio que ven a medir o atraso no pagamento da débeda comercial en termos 
económicos. 
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CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

 
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 
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 
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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:  

  
                                   ∑ (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 deABRIL de 2022 son:  
 

 

 Concello Consello Municipal de 
Deportes (*) 

Rateo de operacións pagadas 36,63 14 

Importe de operación pagadas 3.571.442,75 € 32.355,55 € 
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CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

Rateo de operacións pendentes de 
pago 

97,86 34,47 

Importe de operacións pendentes de 
pago 

6.196.211,37 € 432.362,33 € 

PMP de cada entidade 75,47 33,04 

Período medio de pago global a 
provedores 73,54 

(*) 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 
ABRIL de 2022 é de 73,54 días, estase a incumprir o prazo previsto na Lei 15/2010, de 5 
de xul55,01lo, 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”.  
 
Tendo en conta o sinalado, achégase como ANEXO I ó presente informe, copia do 
requirimento efectuado no mes de ABRIL de 2022 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 2022016371 que se recolle o importe total das 
operacións pagadas e as pendentes de pago correspondentes ó mes de ABRIL de 2022 
que xeraron os rateos e período medio de pago resultante para o Concello.( ANEXO II-1 e 
ANEXO II-2) 

 
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 ABRIL de 2022 que xeraron os rateos e período medio de 
pago resultante para o Consello Municipal de Deportes, enviados a esta Tesourería dende 
o Organismo Autónomo. 
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O Concello Pleno deuse por informado. 

 

 

4.- Posta en coñecemento do decreto de aprobación da liquidación da entidade 

Concello de Ourense do exercicio económico 2021. 
 
Decreto de Alcaldía – Presidencia, 
 
1.- Con data 17/04/2022, unha vez rematados os traballos de confección da liquidación do 
Orzamento do exercicio 2021 e confeccionados os listados e estados contables demostrativos de 
dita liquidación, remitíronse á intervención municipal para que procedese a emitir o informe previsto 
no artigo 191.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo o que se aproba o Texto 
refundido da Lei reguladora das facendas locais, así como a incorporar aqueles que a normativa 
esixa.  
 
2.- Con data 21/04/2022, o interventor municipal pecha o trámite de solicitude de emisión de 
informe sen incorporar este, motivo polo que se lle reitera a solicitude. Nese intre detectase que se 
ten incorporado o oficio 190-22, que non foi remitido a ningún servizo, co tenor literal seguinte 

 

 “Recibido expediente relativo á aprobación da liquidación do orzamento do Concello de Ourense 
correspondente ao exercicio económico 2021, solicítase achegar ao expediente administrativo pola súa 
relación coas magnitudes que reflicte a liquidación orzamentaria presentada, e por ende, por estimalo 
indispensable para a emisión do informe preceptivo a que fai referencia o artigo 191 do Real decreto lex. 
2/2004, do 5 de marzo, polo o que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, a 
seguinte documentación : 

 

 -      Listado contable de obrigas pendentes de pagamento procedentes de orzamentos pechados ( 

MEM202A_04R ) 
-       Listado contable de obrigas pendentes de pagamento procedentes de operacións non orzamentarias ( 

MEM16B_04 ). 
-       Listado contable de dereitos pendentes de cobro procedentes de orzamentos pechados ( MEM2422a ) 

 -      Listado contable de dereitos pendentes de cobro procedentes de operacións non orzamentarias ( 
MEM16A_04 ). 

 -      Listado contable cobros realizados pendentes de aplicación ( MEM16C_04 ). 

 -      Estado de situación de existencias de tesourería a 31 de decembro do 2021. 

 -      Maior da conta 555 “ Pagamentos pendentes de aplicación “. 

 

 Interesa o peticionado o disposto no artigo 222 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, 

consonte co cal : “ Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los que se 
designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena 
independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y 
comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y 
solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser 
intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios “.” 
 
3.- Con data 22/04/2022, incorporase a documentación, pese a non ter recibido o trámite da 
solicitude desta, dende o servizo de tesourería, mediante oficio 22-18, no que se fan as seguintes 
consideracións: 
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“A que asina o presente informa que: o expediente de liquidación do orzamento xeral do exercicio 2021 

está completo e a disposición da Intervención Municipal dende o día 17/04/2022, para a emisión dos 
informes preceptivos. 
 
Sen prexuízo do anterior, e co ánimo de facilitar a función da intervención municipal e de non dilatar a 
aprobación da liquidación do orzamento, se procede a facilitar a información solicitada indicando as 
seguintes observacións: 
 
DOCUMENTO MEM202A_04R_ documento que forma parte da Conta Xeral_ obrigas de orzamentos 
pechados 
DOCUMENTO MEM16B_04_ documento que forma parte da Conta Xeral_acredores por operacións non 
orzamentarias 
DOCUMENTO MEM2422a_documento que forma parte da Conta Xeral_Dereitos pendentes de cobro de 
orzamentos pechados 
DOCUMENTO MEM16A_04_ documento que forma parte da Conta Xeral_debedores por operacións non 
orzamentarias 
DOCUMENTO MEM16C_04_ documento que forma parte da Conta Xeral_ingresos pendentes de 
aplicación 
 
Estado de situación de existencias de tesourería a 31/12/2021_  a documentación  obra en expediente 
relacionado 2021049284, ao que o interventor ten acceso  
 
Maior da conta 555 Pagamentos pendentes de aplicación  
 
Finalmente lémbrase á Intervención municipal, a obriga de incorporar aqueles informes que a normativa 

esixa  a este expediente.” 
 
4.- Con data 03/05/2022, emítese informe por parte da Intervención municipal, que conclúe: 
 

“A liquidación orzamentaria presentada infórmase negativamente por omitir información que pode 

afectar á cuantificación de magnitudes orzamentarias fundamentais, isto é, Resultado orzamentario 
e o Remanente de Tesourería, no que atinxe á falta de seguimento das desviacións de 
financiamento acontecidas na prestación do Servizo de Axuda no Fogar e na Unidade de Condutas 
Aditivas, así como por inserir na cuantificación de obrigas pendentes de pagamento que conforman 
o Remanente de Tesourería, contías en sentido negativo, relativas á conta 4751 “ Hacienda 
Pública acreedora por diversos conceptos “ como a conta 4770 “ Hacienda Pública, iva repercutido, 
“, reflectidas no Estado de operacións non orzamentarias de Tesourería cun saldo debedor, 
contrario a toda lóxica contable e que no seu caso, deberían figurar como dereitos pendentes de 
cobro procedentes de operacións non orzamentarias, por representar dédedas que a facenda 
pública ten contraídas co Concello de Ourense e pendentes de ingreso a 31 de decembro de 
2021.” 

 
En relación coas conclusións que indica a Intervención Municipal, cabe lembrar o xa manifestado 
pola Tesoureira Municipal, o 10/05/2020 con ocasión do informe desfavorable da intervención 
municipal á liquidación orzamentaria do exercicio 2019, no que atinxe á falta de seguimento e 
control identificado dos gastos de Servizo de Axuda no Fogar e da Unidade de Conductas Aditivas 
así como no referente á correcta cuantificación de saldo das obrigas pendentes de pago non 
orzamentarias, polo que motivado no principio de imaxe fel que rixe a contabilidade pública e de 
conformidade co previsto nos artigos 191 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo 
que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, así como o artigo 90 do 
Real Decreto 500/90, de 20 de abril, RESOLVO: 
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PRIMEIRO . – Aprobar a liquidación do Orzamento do Concello de Ourense, correspondente ao 

exercicio económico de 2021, conforme ao seguinte detalle: 

 
DEREITOS PENDENTES DE COBRO E OBRIGAS PENDENTES DE PAGO DO EXERCICIO 2021. 

 

CAPITULO 
PREVISIÓNS 
DEFINITIVAS 

DEREITOS 
RECOÑECIDOS  NETOS INGRESOS NETOS Pendente cobro 

IMPOSTOS DIRECTOS             41.954.796,70 €  
                                   

45.907.355,91 €      43.027.239,29 €      2.880.116,62 €  

IMPUESTOS INDIRECTOS 
                       

3.377.530,95 €  
                                      

3.273.163,05 €         3.273.163,05 €                           -   €  

TASAS Y OTROS INGRESOS 
                     

24.866.399,71 €  
                                   

23.678.897,51 €      17.449.958,62 €      6.228.938,89 €  

TRANSF. CORRIENTES 
                     

31.988.355,40 €  
                                   

35.498.813,80 €      35.498.813,80 €                           -   €  

INGRESOS 
PATRIMONIALES 

                           
213.000,00 €  

                                         
117.937,73 €               82.341,30 €            35.596,43 €  

TOTAL OPERAC. 
CORRIENTES 

                  
102.400.082,76 €  

                                 
108.476.168,00 €      99.331.516,06 €      9.144.651,94 €  

ENAJ. INVERS. REALES 
                                            

-   €  
                                                           

-   €                              -   €                           -   €  

TRANSF. CAPITAL 
                       

3.762.779,08 €  
-                                          

24.754,99 €  -           24.754,99 €                           -   €  

ACTIVOS FINANCIEROS(1) 
                           

317.240,00 €  
                                         

323.940,40 €            323.940,40 €                           -   €  

PASIVOS FINANCIEROS 
                                            

-   €  
                                                           

-   €                              -   €                           -   €  

TOTAL OPERAC. CAPITAL 
                       

4.080.019,08 €  
                                         

299.185,41 €            299.185,41 €                           -   €  

TOTAL CAPITULOS 
                  

106.480.101,84 €  
                                 

108.775.353,41 €      99.630.701,47 €      9.144.651,94 €  

 

 

CAPITULO CREDITOS DEFINITIVAS 
OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS NETAS 
PAGOS REALIZADOS Pendente pago 

GASTOS DE PERSONAL 34.659.543,13 € 30.221.086,35 € 30.221.086,35 € 0,00 € 

GTOS BS Y SERV. 
CORRTES 

73.250.463,66 € 47.573.156,43 € 45.899.161,09 € 
1.673.995,34 € 

GASTOS FINANCIEROS 301.510,00 € 227.897,08 € 223.693,50 € 4.203,58 € 

TRANSFERENC. 
CORRIENTES 

18.422.116,41 € 6.084.458,49 € 6.022.793,01 € 

61.665,48 € 

FONDO DE 
CONTINGENCIA Y 
OTROS IMPREVISTOS 

200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 

TOTAL OPERAC. 
CORRIENTES 

126.833.633,20 € 84.106.598,35 € 82.366.733,95 € 

1.739.864,40 € 

INVERSIONES REALES 88.575.918,12 € 7.886.123,54 € 6.181.676,93 € 1.704.446,61 € 

TRANSFERENC. DE 
CAPITAL 

8.684.379,90 € 1.017.387,34 € 821.407,60 € 
195.979,74 € 

ACTIVOS FINANCIEROS 317.240,00 € 316.500,00 € 316.500,00 € 0,00 € 

PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL OPERAC. CAPITAL 97.577.538,02 € 9.220.010,88 € 7.319.584,53 € 1.900.426,35 € 

TOTAL CAPITULOS 224.411.171,22 € 93.326.609,23 € 89.686.318,48 € 3.640.290,75 € 
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DEREITOS PENDENTES DE COBRO E OBRIGAS PENDENTES DE PAGO DE EXERCICIOS  PECHADOS 

A 31/12/2021 
 

  
SALDO INICIAL (saldo inicial +/-modif e 

anulacións-outras) 
SALDO FINAL 

OBRIGAS. PTES 

DE PAGO 
7.556.105,92 € 99.277,46 € 

DEREITOS. PTES 

DE COBRO 
39.136.714,11 € 26.317.999,06 € 

 
RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO 

 
 

CONCEPTO 
DEREITOS 

RECOÑECIDOS NETOS 

OBRIGAS 

RECOÑECIDAS NETAS 
AXUSTES 

RESULTADO 

ORZAMENTARIO 

a) Operacións correntes 108.476.168,00 € 84.106.598,35 € 

  

24.369.569,65 € 

b) Outras operacións non 

financeiras 
-24.754,99 € 8.903.510,88 € -8.928.265,87 € 

1.- Total ops non 

financeiras (a+b) 
108.451.413,01 € 93.010.109,23 € 15.441.303,78 € 

c) Activos financeiros 323.940,40 € 316.500,00 € 7.440,40 € 

d) Pasivos financeiros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2. Total operacións 

financeiras (c+d) 
323.940,40 € 316.500,00 € 7.440,40 € 

I. RESULTADO 

ORZAMENTARIO DO 

EXERCICIO (1+2+3) 

108.775.353,41 € 93.326.609,23 € 15.448.744,18 € 

AXUSTES 

  

3.- Créditos gastados financiados con remanente de tesourería para gastos 

xerais 
13.724.213,21 € 

4.- Desviacións de financiamento negativas do exercicio 2.428.503,00 € 

5.- Desviacións de financiamento positivas do exercicio 371.967,23 € 

II.  TOTAL AXUSTES (II = 3 + 4 + 5 ) 15.780.748,98 €   

RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO (I+II) 31.229.493,16 € 

 

 

REMANENTES DE CRÉDITO 
 

CAPITULOS REMANENTE NO COMPROMETIDO 
REMANENTE 

COMPROMETIDO 
TOTAL 
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  DISPONIBLE RETENIDO AUTORIZADO     

CAPITULO 1 4.352.880,42 € 22.310,98 € 0,00 € 63.265,38 € 4.438.456,78 € 

CAPITULO 2 14.248.738,28 € 1.225.063,52 € 914.729,03 € 9.288.776,40 € 25.677.307,23 € 

CAPITULO 3 15.838,74 € 57.774,18 € 0,00 € 0,00 € 73.612,92 € 

CAPITULO 4 11.001.984,71 € 480.706,64 € 970,07 € 853.996,50 € 12.337.657,92 € 

CAPITULO 5 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 

CAPITULO 6 40.307.381,29 € 7.521.054,46 € 21.868.690,25 € 10.992.668,58 € 80.689.794,58 € 

CAPITULO 7 1.546.922,27 € 313.550,00 € 1.678.457,31 € 4.128.062,98 € 7.666.992,56 € 

CAPITULO 8 740,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 740,00 € 

CAPITULO 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTALES 71.674.485,71 € 9.620.459,78 € 24.462.846,66 € 25.326.769,84 € 131.084.561,99 € 

 
 

REMANENTES  COMPROMETIDOS REMANENTES NON COMPROMETIDOS 

INCORPORABLES NON INCORPORABLES INCORPORABLES NON INCORPORABLES 

                                              

15.911.574,85 €  

                                                

9.415.214,99 €  

                                              

71.304.436,92 €  

                                              

34.453.335,23 €  

 
REMANENTE DE TESOURERIA 

 
    31/12/2021 

1. (+)  Fondos Líquidos   141.259.298,35 € 

2. (+)  Dereitos pendentes de cobro      36.010.699,63 €  

  + Orzamento Corrente      9.144.651,94 €  

  + Orzamentos Pechados    26.317.999,06 €  

  + Outras Operacións non Orzamentarias         548.048,63 €  

3. (-)  Obrigas pendentes de 

pagamento 
       7.007.230,52 €  

  + Orzamento Corrente      3.640.290,75 €  

  + Orzamentos Pechados           99.277,46 €  
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  + Outras Operacións non Orzamentarias      3.267.662,31 €  

4. (+)  Partidas pendentes de 

aplicación 
  -    1.538.358,85 €  

  
-  Cobros realizados pendentes de aplicación 

definitiva 
     1.632.914,10 €  

  
+ Pagamentos pendentes de aplicación 

definitiva 
          94.555,25 €  

I. REMANENTE DE TESOURERÍA 

TOTAL   (1 + 2 – 3 + 4) 
   168.724.408,61 €  

  II. Saldos de dubidoso cobro    21.778.972,29 €  

  III. Exceso de financiación afectada      4.901.163,68 €  

IV. REMANENTE DE TESOURERIA 

PARA GASTOS XERAIS  (I-II-III) 
   142.044.272,64 €  

 
 
 

SEGUNDO.- Dar conta ao Pleno da Corporación da aprobación da liquidación, de 
acordo co previsto no artigo 193 do TRLRFL. 
 

 

O Concello Pleno deuse por informado. 

 

 

5.- Posta en coñecemento do decreto da liquidación do Orzamento do Consello 

Municipal de Deportes. Exercicio económico 2021.  

   

Decreto de Alcaldía – Presidencia 
 

 

Visto o informe emitido pola Intervención municipal, de conformidade co previsto nos 

artigos 191 do R.D. Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 

refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, e o artigo 90 do R.D. 500/1990, do 20 de 

marzo, a data da presente, RESOLVO: 

 

PRIMEIRO. - Aprobar a liquidación do Orzamento do Consello Municipal de Deportes, 

correspondente ó exercicio económico de 2021, conforme ó seguinte detalle: 
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 DEREITOS PENDENTES DE COBRO E OBRIGAS PENDENTES DE 
PAGO DO EXERCICIO 2021 

ORZAMENTO DE INGRESOS 
PREVISIÓNS 

DEFINITIVAS 
DEREITOS 

LIQUIDADOS 
RECADACIÓN 

NETA 

PENDENTE DE 

COBRO 

IMPOSTOS DIRECTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

IMPOSTOS INDIRECTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TAXAS Y OUTROS INGRESOS 600.000,00 € 343.287,22 € 310.098,36 € 33.188,86 € 

TRANSF. CORRENTES 3.518.000,00 € 3.514.000,00 € 3.503.000,00 € 11.000,00 € 

INGRESOS PATRIMONIAIS 23.547,00 € 26.370,05 € 18.543,60 € 7.826,45 € 

TOTAL OPERAC. CORRENTES 4.141.547,00 € 3.883.657,27 € 3.831.641,96 € 52.015,31 € 

ENAX. INVERS. REAIS 
    

TRANSF. CAPITAL 
    

ACTIVOS FINANCEIROS 2.019.836,58 € 26.326,05 € 26.326,05 € 0,00 € 

PASIVOS FINANCEIROS 
    

TOTAL OPERAC. CAPITAL 2.019.836,58 € 26.326,05 € 26.326,05 € 0,00 € 

TOTAL CAPÍTULOS 6.161.383,58 € 3.909.983,32 € 3.857.968,01 € 52.015,31 € 

 

 

ORZAMENTO DE GASTOS 
CRÉDITOS  

DEFINITIVOS 

OBRIGAS 

RECOÑECIDAS 
PAGOS  

LÍQUIDOS 

PENDENTE DE 

PAGO 

GASTOS DE PERSOAL 1.798.613,90 € 1.782.357,36 € 1.782.357,36 € 0,00 € 

GTOS BS E SERV. CORRENTES 1.322.040,78 € 1.293.213,62 € 1.230.822,15 € 62.391,47 € 

GASTOS FINANCEIROS 4.500,00 € 1.965,55 € 1.965,55 € 0,00 € 

TRANSFERENC. CORRENTES 1.069.011,50 € 819.337,66 € 540.092,66 € 279.245,00 € 

TOTAL OPERAC. CORRENTES 4.194.166,18 € 3.896.874,19 € 3.555.237,72 € 341.636,47 € 

INVERSIÓNS REAIS 1.780.892,40 € 1.244.573,88 € 979.682,78 € 264.891,10 € 

TRANSFERENC. DE CAPITAL 
    

ACTIVOS FINANCEIROS 48.410,00 € 20.500,00 € 20.500,00 € 0,00 € 

PASIVOS FINANCEIROS 
    

TOTAL OPERAC. CAPITAL 1.829.302,40 € 1.265.073,88 1.000.182,78 € 264.891,10 € 

TOTAL CAPÍTULOS 6.023.468,58 € 5.161.948,07 € 4.555.420,50 € 606.527,57 € 

  
 DEREITOS PENDENTES DE COBRO E OBRIGAS PENDENTES DE PAGO DE 

EXERCICIOS PECHADOS. 
 

SDO INICIAL OBRIGAS PTES 

DE PAGO EX. PECHADOS 
MODIF. SALDO 

INICIAL 
PRESCRIPCIÓN 

OBRIGAS 
PAGOS  SALDO FINAL PTE DE 

PAGO 

307.141,52 € 0,00 € 0,00 € 307.141,52 € 0,00 € 

 

SDO INICIAL DEREITOS MODIF. SALDO DEREITOS COBROS  SALDO FINAL PTE 
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PTES DE COBRO EX. 

PECHADOS 
INICIAL  CANCELADOS A 

ANULADOS 
DE COBRO 

50.921,13 € 0,00 € 0,00 € 44.303,93 € 6.617,20 € 

 
 RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO. 

 

CONCEPTO 
DEREITOS 

RECOÑECIDOS 

NETOS 

OBRIGAS 

RECOÑECIDAS 

NETAS 
AXUSTES RESULTADO 

ORZAMENTARIO 

a) operacións correntes 3.883.657,27 € 3.896.874,19 €  -13.216,92 € 

b) Transaccións de capitais 0,00 € 1.244.573,88 € -1.244.573,88 € 

    

1.- Total ops non financeiras (a+b) 3.883.657,27 € 5.141.448,07 € -1.257.790,80 € 

2.- Activos financeiros 26.326,05 € 20.500,00 € 5.826,05 € 

3.- Pasivos financeiros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4.-RESULTADO ORZAMENTARIO DO 

EXERCICIO (1+2+3) 

3.909.983,32 € 5.161.948,07 € 

 

-1.251.964,75 € 

AXUSTES  
5.- Creditos gastados financiados con remanente de tesourería para gastos xerais 1.435.108,17 € 

6.- Desviacións de financiación negativas do exercicio  0,00 € 

7.- Desviacións de financiación positivas do exercicio 0,00 € 

RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO (4-5+6-7) 183.143,42 € 

 
 REMANENTES DE CRÉDITO. 

 

CAPITULOS 
REMANENTE NON COMPROMETIDO 

REMANENTE 

COMPROMETIDO TOTAL 
DISPOÑIBLE  RETIDO AUTORIZADO 

CAPITULO 1 16.256,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.256,54 € 

CAPITULO 2 12.185,89 € 2.847,27 € 0,00 € 13.794,00 € 28.827,16 € 

CAPITULO 3 2.534,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.534,45 € 

CAPITULO 4 33.774,61 € 21.900,00 € 150,00 € 193.849,23 € 249.673,84 € 

CAPITULO 6 89.761,73 € 0,00 € 34.431,15 € 412.125,64 € 536.318,52 € 

CAPITULO 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

CAPITULO 8 27.910,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.910,00 € 

CAPITULO 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAIS 182.423,22 € 24.747,27 € 34.581,15 € 619.768,87 € 861.520,51 € 

 

REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NON COMPROMETIDOS 

INCORPORABLES NON INCORPORABLES INCORPORABLES NON INCORPORABLES 
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619.768,87 € 0,00 € 241.751,64 € 0,00 € 

 
 REMANENTE DE TESOURERIA. 

 

COMPONENTES IMPORTE A 31/12/21 

+ Fondos Líquidos 1.676.236,19 € 

+ Dereitos pendentes de cobro 65.752,45 € 

 + Orzamento Corrente 52.015,31 € 

 + Orzamentos Pechados 6.617,20 € 

 + Outras Operacións non Orzamentarias 7.119,94 € 

- Obrigas pendentes de pago 712.957,64 € 

 + Orzamento Corrente 606.527,57 € 

 + Orzamentos Pechados 0,00 € 

 + Outras operacións non Orzamentarias 106.430,07 € 

+ Partidas pendentes de aplicación  -14.703,61 € 

 - cobros realizados pendentes de aplicación definitiva 14.703,61 € 

 + pagos realizados pendentes de aplicación definitiva 0,00 € 

I. REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL 1.014.327,39 € 

 II. Saldos de dubidoso cobro 3.199,26 € 

 III. Exceso de financiación afectada 0,00 € 

IV. REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS (I-II-III) 1.011.128,13 € 

 

SEGUNDO. - Dar conta ao Pleno da Corporación da aprobación da liquidación, de acordo 

co previsto no artigo 193 do TRLRHL. 

 

O Concello Pleno deuse por informado. 

 

 

6.- Posta en coñecemento do informe relativo ao cumprimento obxectivo de 

estabilidade orzamentaria, regra de gasto e límite da débeda con ocasión da 

aprobación da liquidación do exercicio do 2021. 

 
Exp.: 2022015608 
Ref.: 40-22 
 
Aprobada a liquidación orzamentaria do exercicio económico do 2021, 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  
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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.  
 

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 2021, 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. 
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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. 
 
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 46.878,77 euros, por mor das devolucións de subvencións realizadas ao longo 
do exercicio do 2021 acordadas pola Unión Europea ou pola 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. 
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Por idéntico motivo, realizáronse axustes ao alza polo futuro reintegro en concepto de liquidación 
definitiva da Participación nos Tributos do Estado no exercicio do 2019, a cargo do Ministerio de 
Hacienda por importe de 556.364,81 euros, segundo información subministrada pola Secretaría de 
Estado de Hacienda ( achégase anexo explicativo ).  
 
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 positivo a efectuar, por importe de 
3.867.040,70 determinado pola diferenza entre o importe do gasto imputado ao orzamento do 
exercicio 2021 pero contraído no exercicio anterior ( cargos conta 413  por importe de 7.545.267,11 
) e o gasto correspondente ao exercicio corrente non imputado ó orzamento do exercicio 2021 ( 
abonos conta 413 cifrados en 11.412.307,81 euros ) tal e como se desprende dos listados 
contables MEM2411cR do Concello de Ourense e do Consello Municipal de Deportes a 31.12.21 ( 
achégase resumo comprensivo de ámbolos dous ),  
 
 
3.2 Análise 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 2021, unha situación de superávit 
non financeiro, e polo tanto de capacidade de financiamento, por importe de 10.887.802,45 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 2021 estableceu una taxa de 
referencia de crecemento do PIB cifrada nun 3,1 %, porcentaxe que deberá ser aplicada ao gasto 
computable resultante da liquidación do 2020 para determinar o teito de gasto para o exercicio 
económico do 2021. 
  
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 

CONCEPTOS IMPORTES 

Dereitos recoñecidos capítulos I a VII orzamento 2021 
108.835.070,28 

Obrigas recoñecidas capítulos I a VII orzamento 2021 

94.651.557,30 

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS  
14.183.512,98 

AXUSTES 
  

1) Axustes recadación capítulo 1 
-337.476,83 

2) Axustes recadación capítulo 2 
2.239,19 

3) Axustes recadación capítulo 3 
303.324,23 

4)  Axuste por liquidación PIE-2019 556.364,81 

5)  Axustes transferencias outras  AAPP 46.878,77 

10) Axuste por gastos pendentes de aplicar ao orzamento 3.867.040,70 

Total ingresos axustados 
109.406.400,45 

Total gastos axustados 
98.518.598,00 

TOTAL CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO 
10.887.802,45 

En porcentaxe sobre os ingresos non financeiros axustados 
9,95 % 



             

 

 

 

 

19 

CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

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, á 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 

2021 

   

 Gastos non financeiros consolidados. Liquidación 2021      Importes 

+ I. Gastos de persoal                  32.003.443,71 

+ II. Compra de bens e servizos                 48.866.370,05 

+ III. Gastos financeiros           229.862,63 

+ IV. Transferencias correntes          3.403.796,15 

+ VI. Investimentos        9.130.697,42 

+ VII. Transferencias de capital       1.017.387,34 

 Suma gastos non financeiros                      94.651.557,30 

 A deducir (art. 12.2)  

- Intereses débeda         - 229.862,63 

- Gastos financiados con fondos finalistas UE/AA.PP (*)                       -5.458.148,18 

 Suma                     - 5.688.010,81 

+/- Axustes SEC 95 (art. 12.2)  
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- Aplicación superávit Disp. Adicional novena LOEPSF (IFS)      

+ Axuste gastos non imputados ó ornamento ( conta 413 )                   3.867.040,70 

 Suma           3.867.040,70 

Gasto computable liquidación 2021                92.830.587,19 

Límite regra de gasto ( 90.719.573,80 x 1,031 )               93.531.880,59     

Incremento gasto 2021 s/2020                   2,33  % 

Diferenza gasto computable / limite de gasto 2021          701.293,39 

 

 (1) Segundo anexos explicativos núm. III, IV e V. 
 

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 2021 da lexislación aplicable nesta materia. 
 

6.- Cumprimento do Periodo Medio de Pagamento ( PMP ) 
 
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 2021 nos seguintes ratios : 
 
- PMP Concello de Ourense : 32,95 días  
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- PMP Consello Municipal de Deportes : 14,40 días 
 

- PMP GLOBAL : 31,80 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 enriba 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 2021.  
 

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 2021, reflicte unha 
situación de superávit non financeiro, e polo tanto de capacidade de financiamento, cifrada en 
10.887.802,45 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 
cumprimento con respecto ao limite de gasto non financeiro teórico para o exercicio do 2021, 
resultado de incrementar o gasto computable derivado da liquidación do 2020 nun 3,1 %, toda vez 
que o incremento de gasto situouse na contorna do 2,33 %. 
 
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 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. 
 
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 Plataforma Autoriza do Ministerio de Hacienda 
que se achega como anexo. 
 

 

O Concello Pleno deuse por informado. 

 

 

7.- Parte resolutiva 

 

7.1 Actualización do Inventario Municipal de Bens e Dereitos do Concello de 

Ourense. Exercicio 2021 

 

O secretario dá conta do ditame da Comisión de Pleno ordinario do 27 de maio de 

2022 que, por nove votos a favor Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo 

Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE e de dona María 

Teresa Rodríguez Garrido, concelleira non adscrita; e unha abstención do Grupo Municipal 
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do Bloque Nacionalista Galego, ditamina favorablemente o informe-proposta do xefe de 

servizo de Planeamento e Xestión Urbanística, que se incorpora ao expediente. 

 

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

seguinte ACORDO:  

 

1.- Asumir na súa totalidade o informe xurídico de data 11 de abril de 2022 que 

se considerará como parte integrante desta resolución para os efectos de motivación. 

 

2.- Aprobar a actualización do Inventario Municipal de Bens e Dereitos nos 

termos plasmados no anexo que se acompaña co informe xurídico de data 11 de abril de 

2022  

 

3.-Inscribir no Rexistro da Propiedade os ben inmobles e dereitos reais 

incorporados ao Inventario Municipal de Bens e Dereitos nos termos previstos no artigo 

36 do RD 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens das 

Entidades Locais. 

 
ANEXO 

 
Como consecuencia de la modificación del Inventario Municipal de Bienes y Derechos 
correspondiente al año 2022 se anotarán en los correspondientes epígrafes las altas, bajas y 
variaciones que a continuación se indican: 
 
ALTAS 
 
BIENES INMUEBLES 

Bienes inmuebles urbanos 

1. Parcela destinada a viales en la zona 5 del SU-5 (Tramo de ronda Bulevar en Rampa de 
Sas) (número provisional de inventario 1.1.000742). Valor: 39,23 € . 

2. Inmueble sito en esquina entre Avda Caldas y Rúa Basilio Álvarez (número provisional de 
inventario 1.1.000743). Valor: 412.808,68 €. 

3. Inmueble sito en Rúa Basilio Álvarez, nº4 (número provisional de inventario 1.1.000744). 
Valor: 215.199,00 €. 

4. Terreno destinado a espacios Libres (parcela 2 anexa a campo fútbol de O Couto) (número 
provisional de inventario 1.1.000745). Valor: 41.186,00 €. 

5. Terreno destinado a viales (parcela 3 anexa a campo fútbol de O Couto) (número 
provisional de inventario 1.1.000746 ). Valor: 277.448,39 €. 

6. Terreno destinado a viales (parcela 4 anexa a campo futbol de O Couto) (número 
provisional de inventario 1.1.000747). Valor: 23.607,42 €. 

7. Parcela terreno entronque Rúa Puente Codesal y Paseo Barbaña (número provisional de 
inventario 1.1.000747). Valor: 17.715,00 € . 

 
Bienes inmuebles rústicos 
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1. Terreno en Tenencia de Zain (número provisional de inventario 1.2.000099). Valor: 215,00 
€  

 
Vías públicas urbanas 

1. Rua Concordia y Avda de Buenos Aires (entre Rua Sto Domingo Y Rua Ramon Cabanillas) 
(número provisional de inventario 1.3.001500) Valor: 162,40 € 

2. Avda. Otero Pedrayo (tramo PK. +0.000 - PK +1.000) (número provisional de inventario 
1.3.001501 ) Valor: 1.566,47 € 

BIENES MUEBLES 

Bienes muebles no comprendidos en otros epígrafes del inventario 

1. Cortacesped seco STARJET VK400 PRO 102 (número provisional de inventario 
7.1.002218). Valor: 10.990,43 €. 

2. Destructora Papel HSM Powerline 450.2 (Repografia) (número provisional de inventario 
7.1.002219). Valor: 7.744,00 € 

3. Lavavajillas Fagor (FOGAR Do Transeúnte) (número provisional de inventario 7.1.002220) 
Valor: 2.307,59 € 

4. Equipo De Rescate Hidraulico_Excarcelacion Con Accesorios (PARQUE De Bomberos) 
(número provisional de inventario 7.1.002221) Valor: 62.440,53 € 

5. Equipo De Rescate (PARQUE De Bomberos) (número provisional de inventario 
7.1.002222) Valor: 35.071,85 € 

6. Cojines De Elevación De Alta Presion (Bomberos) (número provisional de inventario 
7.1.002223) Valor: 5.443,80 € 

7. Motosierra Stihl Ms 400 C (BOMBEROS) (número provisional de inventario 7.1.002224) 
Valor: 1.086,00 € 

8. Conjunto De Elementos Estabilización (Bomberos) (número provisional de inventario 
7.1.002225) Valor: 13.582,95 € 

9. Estación Base Y Portátiles Motorola (Bomberos) (número provisional de inventario 
7.1.002226) Valor: 6.794,15 € 

10. Escarificador Benza Er 73 (Montealegre) (número provisional de inventario 7.1.002227) 
Valor: 1.131,40 € 

11. Hidrolimpiadora Kranzle Profi 160 Tst (Montealegre) (número provisional de inventario 
7.1.002228) Valor: 1.319,85 € 

12. Pulverizador Hidráulico V.G. 103-2r-31h (Montealegre) (número provisional de inventario 
7.1.002229). Valor: 1.170,00 €. 

Vehículos 

1. Camion Bomberos Renault (número provisional de inventario 5.1.000132). Valor: 
293.969,50 € . 

2. Peugeot Expert Fg Premium BHDI Long (número provisional de inventario 5.1.000133). 
Valor: 17.500,00 € . 

3. Peugeot Partner PRO STANDARD 600 BHDI número provisional de inventario 
5.1.000134). Valor: 17.947,83   € 

4. Furgon Mercedes-Benz Y Remolque_U21 (Bomberos) número provisional de inventario 
5.1.000135). Valor: 154.624,00 €  

5. Nissan Navara Pickup (Bomberos U19) número provisional de inventario 5.1.000136). 
Valor: €  
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BAJAS 

BIENES INMUEBLES 

Bienes inmuebles urbanos 

1. Equipamiento deportivo y parque infantil en Rúa Quintián (número de inventario 
1.1.000694) 

2. Edificio en C.P.I. Jose García García (Colegio de Mende) (número de inventario 
1.2.000033) 

Vías públicas urbanas 

1. Camiño do Estorniño (número de inventario 1.3.000074) 
2. VIAL DE SERVICIO DE OTERO PEDRAYO (número de inventario 1.3.001459) 
3. PRAZA DE VILAR (número de inventario 1.3.000390) 
4. PRAZA DO CRUCEIRO (número de inventario 1.3.000397) 
5. ESTRADA MADROSENDE - CABEANCA (número de inventario 1.3.000241) 
6. ESTRADA DE SABADELLE (número de inventario 1.3.000238 ) 
7. RUA DA RABEDA (número de inventario 1.3.000712) 
8. RUA DAS CURUXEIRAS (número de inventario 1.3.000754) 
9. ESTRADA DE PIÑOR (número de inventario 1.3.000237) 
10. RUA CABEZA DE VACA (número de inventario 1.3.000535) 
11. RUA ISAAC PIÑEIRO VARELA (número de inventario 1.3.001136) 
12. PONTE DO MILENIO (número de inventario 1.3.000335)  
13. ESTRADA VELLA(número de inventario 1.3.000243) 
14. CAMIÑO DO MARCO (número de inventario 1.3.000105) 
15. ESTACIÓN (número de inventario 1.3.000230) 
16. RUA DE CUDEIRO (número de inventario 1.3.000805) 

Vías públicas rústicas 

1. Camiño sen nome ( número de Inventario1.4.000812) 
2. Camiño sen nome ( número de Inventario1.4.000027) 
3. Camiño sen nome ( número de Inventario1.4.000207) 
4. Camiño sen nome ( número de Inventario1.4.000206) 
5. Camiño sen nome ( número de Inventario1.4.000296) 
6. Camiño sen nome ( número de Inventario1.4.000447) 
7. Camiño sen nome ( número de Inventario1.4.001448) 
8. Camiño sen nome ( número de Inventario1.4.001065) 
9. Camiño sen nome ( número de Inventario1.4.000951) 

OTRAS MODIFICACIONES 

BIENES INMUEBLES 

Bienes inmuebles urbanos 

1. EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL EN RUA OS CHAOS, 37- STA. MARIÑA DO MONTE 
( número de Inventario 1.1.000511) 
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2. Asociación de Vecinos "As Laxas" en Curuxeiras ( número de Inventario 1.1.000055) 
3. CENTRO RURAL ABELEDA ( número de Inventario 1.1.000412) 
4. Unidad Mixta de Santa Cruz de Arrabaldo ( número de Inventario 1.1.000053) 
5. Asociación de Vecinos San Miguel de Canedo ( número de Inventario 1.1.000021) 
6. Parque Portovello ( número de Inventario 1.1.000541 
7. Parcela SG-1, Sector A-6 del PXOU de Ourense (Parque Angelita Paradela) ( número de 

Inventario 1.1.000118) 
8. Asociación de Vecinos Santa Lucía de Rairo ( número de Inventario 1.1.000022 ) 
9. Campo da Feira ( número de Inventario 1.1.000133)  
10. CENTRO DE COÑECEMENTO "LA MOLINERA" ( número de Inventario 1.1.000659) 
11. Instalaciones Deportivas Praia Fruvial de Oira ( número de Inventario 1.1.000033 ) 
12. Parque Barbaña ( número de Inventario 1.1.000268 ) 
13. Equipamiento deportivo en Cabeza e Vaca ( número de Inventario 1.1.000705) 
14. Alameda del Concello ( número de Inventario 1.1.000269) 
15. Parque Miño ( número de Inventario 1.1.000210 ) 
16. Norte de la Zona 6 del SU-39 del PXOU de Ourense (PARQUE RIO CERVES) ( número de 

Inventario 1.1.000158 ) 
17. terrenos destinados a zona verde en Sta. Teresita (Zona 1 del SU-41) ( número de 

Inventario 1.1.000643) 
18. Parcela AR-1, Sector A-6 del PXOU de Ourense (PARQUE AVILA) ( número de Inventario 

1.1.000128) 

Bienes inmuebles rústicos 

1. Campo de fútbol de Palmes ( número de Inventario 1.2.000089) 
2. PARQUE 25 DE NOVEMBRO (Terrenos antigua depuradora de Reza) ( número de 

Inventario 1.2.000016) 

Vías públicas urbanas 

1. RUA DA GANDARIÑA ( número de Inventario 1.3.000663 ) 
2. RUA DO BISPO MUÑOZ DE LA CUEVA ( número de Inventario 1.3.000871) 
3. RUA FRANCISCO DE MOURE ( número de Inventario 1.3.001111) 
4. RUA DE MENDE ( número de Inventario 1.3.000820) 
5. RUA CATASOL ( número de Inventario 1.3.000557) 
6. RUA DO COUTO ( número de Inventario 1.3.000907) 
7. RUA IRMANS CASAS ( número de Inventario 1.3.001133) 
8. RUA CASTRO CANSECO ( número de Inventario 1.3.000556) 
9. RUA MATEO DE PRADO ( número de Inventario 1.3.001179) 
10. RUA X. PEREZ VILLAMÍL ( número de Inventario 1.3.001419) 
11. RUA VISTA HERMOSA ( número de Inventario 1.3.001417) 
12. RUA DO HORREO ( número de Inventario 1.3.000940) 
13. CAMIÑO DO GOLFO ( número de Inventario 1.3.000098) 
14. RUA DE RIBAMONTE ( número de Inventario 1.3.000839) 
15. RUA DO FONDO (CURUXEIRAS) ( número de Inventario 1.3.000928) 
16. RUA DA ESTRADA VELLA ( número de Inventario 1.3.001477) 
17. RUA FRANCISCO CONDE-VALVIS ( número de Inventario 1.3.001110) 
18. RUA DO ESPETO ( número de Inventario 1.3.000921) 
19. RUA DO HORREO ( número de Inventario 1.3.000940) 
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20. CAMIÑO DOS CANGOS ( número de Inventario 1.3.000139) 
21. RUA FRANCISCO AÑON PAZ ( número de Inventario 1.3.001479) 
22. RUA DO CAMPAMENTO ( número de Inventario 1.3.000878) 
23. PRAZA 1000 ( número de Inventario 1.3.000340) 
24. PRAZA DAS MERCEDES ( número de Inventario 1.3.000379) 
25. RUA DA CANLE ( número de Inventario 1.3.000611) 
26. RUA NOSA SEÑORA DA SAINZA ( número de Inventario 1.3.001211) 
27. RUA DO PORTEIRO ( número de Inventario 1.3.001004) 
28. RUA DE SEARA (UNTES) ( número de Inventario 1.3.000844) 
29. RUA DAS CERDEIRAS (UNTES) ( número de Inventario 1.3.000753) 
30. LUGAR SAS (UNTES) ( número de Inventario 1.3.000297) 
31. CAMIÑO REAL (UNTES) ( número de Inventario 1.3.000156) 
32. RUA DAS CARRIXEIRAS ( número de Inventario 1.3.000747) 
33. CAMIÑO DO TELLADO ( número de Inventario 1.3.000129) 
34. RUA DAS POUTIGAS (VALDORREGUEIRO) ( número de Inventario 1.3.000773) 
35. RUA DO TRANGALLADAS ( número de Inventario 1.3.001038) 
36. CAMIÑO DO CASTRO ( número de Inventario 1.3.000090) 
37. RUA DOUTOR TEMES FERNANDEZ ( número de Inventario 1.3.001075) 

Vías públicas rústicas 

1. Camino ( número de Inventario 1.4.001525) 
2. Camino ( número de Inventario 1.4.001555) 
3. Caminos ( número de Inventario 1.4.000811, 1.4.000812, 1.4.000813, 1.4.000695, 

1.4.000696 y 1.4.000567 ) 
4. Camino ( número de Inventario 1.4.000699) 
5. Camino ( número de Inventario 1.4.001479 ) 
6. Camino ( número de Inventario 1.4.001082 ) 
7. Camino ( número de Inventario 1.4.001076) 
8. Camino (Toco do Raposo) ( número de Inventario 1.4.001049) 
9. camino ( número de Inventario 1.4.001512) 
10. camino ( número de Inventario 1.4.001497) 
11. camino ( número de Inventario 1.4.001370) 
12. camino ( número de Inventario 1.4001368) 
13. camino ( número de Inventario 1.4.000393) 
14. camino ( número de Inventario 1.4.000737) 
15. camino ( número de Inventario 1.4.000920) 
16. camino ( número de Inventario 1.4.001092) 

 
Vehículos 

1. Mercedes 1529 F (CAMION BOMBEROS) ( número de Inventario 5.1.000010) 
2. Magirus-Deutz DL-30H (BOMBEROS U_6) ( número de Inventario 5.1.000002) 
3. Renault B-110 (BOMBEROS) ( número de Inventario5.1.000003 ) 
4. Nissan Patrol 4x4 (BOMBEROS U_15) ( número de Inventario 5.1.000004) 
5. Renault Clio (BOMBEROS) ( número de Inventario5.1.000005 ) 
6. Mercedes 1831 (BOMBEROS U_14) ( número de Inventario 5.1.000006) 
7. Iveco MP190E34W (BOMBEROS U_13) ( número de Inventario 5.1.000007) 
8. Mercedes Benz 970012 (BOMBEROS U_17) ( número de Inventario 5.1.000009)  
9. IVECO (BOMBEROS) ( número de Inventario 5.1.000098) 
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7.2 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a declaración de 

Ourense coma concello libre de LGTBIFOBIA e para instar ao goberno municipal a 

recuperar a programación de actividades de conmemoración do día do orgullo 

LGTBI 2022 na cidade de Ourense. 

   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O pasado día 17 de maio celebrouse o Día Internacional contra a Homofobia, a 

Transfobia e a Bifobia, que conmemora a data (17 de maio de 1990) na que a 

Organización Mundial da Saúde (OMS) deixou de considerar a homosexualidade unha 

enfermidade mental. Este mes de xuño celebramos tamén o coñecido como Día do 

Orgullo, conmemorando a resistencia fronte a redada policial no "The Stonewall Inn" de 

Nova York o 28 de xuño do 1969, que foi o punto de partida na loita global polos dereitos 

do colectivo LGTBI. 

 

En pleno século XXI podería parecer difícil de crer que esteamos a falar aínda de 

fobias en forma de vexacións, insultos, discriminacións, ameazas, violencia ou agresións 

cara as persoas LGTBI, simplemente por ser como son e amar en liberdade; e máis despois 

da loita social na defensa das liberdades e dereitos individuais e de todos os avances 

lexislativos producidos a nivel estatal e autonómico e promovidos polos socialistas: como a 

Lei 13/2005 do matrimonio igualitario ou a Lei 3/2007 da rectificación rexistral da 

mención relativa ao sexo, ou coa aprobación no Parlamento de Galicia, a proposta do 

PSdeG-PSOE tamén, da Lei 2/2014 pola igualdade de trato e a non discriminación 

LGTBI. 

 

Feitos coma o asasinato o ano pasado de Samuel na Coruña, as recentes agresións 

LGTBIfóbicas nos concellos de Ribadavia, Vigo e Ourense, son só unha mostra pública e 

notoria dun notable incremento de actitudes discriminatorias na nosa sociedade actual, 

amparadas e alimentadas polos discursos de odio e que requiren unha resposta firme e 

contundente por parte das institucións públicas, á marxe de favorecer políticas e recursos 

dirixidos a erradicar a LGTBIfobia. 

 

Tamén inflíu de maneira substancial dentro do noso contexto o goberno municipal 

desta cidade nos últimos 7 anos, nos que se produciu unha clara involución e absoluto 

desleixo nesta materia por parte dos representantes do Partido Popular e Democracia 

Ourensana. O Grupo Municipal Socialista dende a oposición, dende o ano 2015 ata a 

actualidade, levou adiante diversas iniciativas ano tras ano para visibilizar a realidade 

do colectivo, reclamar o compromiso institucional coas persoas LGTBI e tamén, o que 

nunca pensamos ter que facer: reclamar a condena e a repulsa de calquera tipo de 

agresión LGTBIfóbica por parte dun goberno da terceira cidade galega. Na meirande 

parte das propostas e iniciativas contamos ademais coa colaboración das Xuventudes 

Socialistas de Ourense. 
 

No pleno ordinario do mes de xuño de 2016, o Grupo Municipal Socialista presentaba unha 

moción para a promoción dunha educación pública libre de acoso homofóbico, bifóbico e 

transfóbico no Concello de Ourense, que foi aprobada por unanimidade, e da que xa debería 

haberse materializado o punto fundamental de acordo que naquel momento poñiamos por 



 

 

 

28 

riba da mesa: a elaboración dun Plan Municipal de Prevención do Acoso homofóbico, 

bifóbico e transfóbico, ademais de dotar aos centros educativos das ferramentas e 

materiais precisos para afondar dun xeito didáctico e continuado na problemática dos 

mozos e mozas que pertencen a minorías sexuais ou familiares, e establecer medidas, en 

coordinación coa comunidade educativa de Ourense, para abordar a diversidade familiar, 

sexual e de xénero nos centros de ensinanza. Despois de 6 anos nada se fixo. 

 

Ante o incumprimento reiterado por parte da Xunta de Galicia liderada polo PP nestes 

últimos anos da Lei 2/2014, do 14 de abril, as corporacións locais deberon cubrir estas 

carencias precisamente impulsando este tipo de plans para erradicar a LGTBIfobia e a 

través dunha aposta firme e decidida pola visibilización da problemática do colectivo 

LGTBI. En Ourense non foi o caso obviamente. 

 

Sería tamén importante de cara ao futuro neste senso a creación de Servizos de 

Información, Atención e Asesoramento LGTBI, con persoal técnico e xurídico 

especializado de apoio e orientación para estas persoas e as súas familias, e dotación 

orzamentaria para o seu desenvolvemento, no Concello de Ourense. 

 

En xullo de 2018, de novo os socialistas acadabamos o respaldo plenario para outra 

iniciativa que solicitaba o fomento, a creación e a aparición de máis espazos libres de 

LGTBIfobia na nosa cidade. En Ourense existe unha carencia total de espazos de 

socialización, visibilización e posta en común de experiencias para as persoas do colectivo 

LGTBI, que si existen noutras cidades, nin tampouco existe o suficiente apoio institucional 

para a creación de redes e o mantemento de colectivos que loitan a diario para axudar, 

asesorar e defender dereitos e liberdades. 

 

Dende o noso grupo consideramos que o Goberno Municipal debe promover actuacións 

urxentes para a promoción de espazos libres de LGTBIfobia na cidade, onde aquelas 

persoas que así o desexen poidan protexerse da discriminación, das agresións, das 

marxinalizacións e tamén dende onde poder denuncialas. Lugares onde poder desfrutar a 

súa vida con respecto. Ademais, que dende a propia institución se potencie a información e 

a normalización da situación social deste colectivo que debe continuar cos avances en 

dereitos LGTBI acadados a nivel global e que protexen ás lesbianas, gais, transexuais, 

bisexuais e intersexuais nun gran número de cidades e países. 

  

En agosto de 2020, os socialistas conxuntamente con Xuventudes Socialistas de Ourense, 

propuxemos ao Consello Municipal de Igualdade a posibilidade de converter a Praza de 

San Marcial nun espazo de referencia e conmemorativo para o colectivo LGTBI en 

Ourense. 
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Cremos que este podería ser un lugar idóneo, ao ser un espazo degradado nos últimos anos, 

como todos sabemos, na nosa zona histórica e que iniciativas coma esta poderían axudar a 

revitalizalo e a dinamizalo tamén nos ámbitos turístico e/ou comercial. Solicitamos ao 

Goberno Municipal fai dous anos que a colocación de esta praca fora acompañada dun acto 

institucional no que puideran participar todos os veciños e veciñas da cidade, así como 

asociacións, colectivos, partidos políticos, etc. pero, sobre todo, aqueles que se identifiquen 

día a día con esta loita pola igualdade real que agardamos que algún día deixe de ser 

necesaria e que permita a moitos e moitas ser plenamente felices e libres. Despois de dous 

anos case, nada concreto sabemos, nin de esta nin de outras posibles alternativas por parte 

do Partido Popular. 

 

Finalmente, unha denuncia que vimos facendo dende o noso grupo municipal tamén 

nestes últimos 7 anos de PP e Jácome, e que se consumou no 2021, foi a desaparición 

total da programación de actos do Concello de Ourense durante o mes do Orgullo, 

sendo a única cidade de Galicia que careceu dela o ano pasado. Non sendo capaces nin 

tan sequera de izar a bandeira arco iris da fachada do consistorio, e xa non digamos ser 

capaces de programar algún acto en toda a semana. Outro exemplo do seu “modus 

operandi” e do obxectivo de proceder á “involución social” e á discriminación institucional 

cara este colectivo, pintando un futuro moi escuro para as políticas LGTBI na nosa cidade 

mentres sigan á fronte do goberno. 

 

Estamos nun momento transcendental para Ourense, no que debemos apostar máis aínda 

polas políticas de igualdade dentro da nosa sociedade, e dotar de maior contido o programa 

de actividades da conmemoración do mes do Orgullo ou de calquera campaña relacionada 

coa visibilización e apoio ao colectivo LGTBI durante todo o ano, é preciso restaurar e 

potenciar o obrigado respaldo institucional por parte do Concello de Ourense, que nunca se 

debeu haber perdido. 

 

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

aprobación, as seguintes PROPOSTAS DE ACORDOS: 

 

1. Declarar Ourense como cidade libre de LGTBIfobia. 

 

2. Instar á Xunta de Galicia a dar cumprimento á Lei 2/2014 do 14 de abril pola 

igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, 

bisexuais e intersexuais en Galicia. 

 

3. Instar á Xunta de Galicia a que nos vindeiros Orzamentos 2023 proceda á 

creación dunha partida específica e a incrementar a consignación orzamentaria 

que actualmente é destinada ás políticas LGTBI na nosa comunidade 

autónoma. 

 

4. Instar ao Goberno Municipal á creación dos Servizos Municipais de 

Información, Atención e Asesoramento LGBTI con persoal especializado e 
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dotación orzamentaria para o seu desenvolvemento, no Concello de Ourense. 

 

5. Instar ao Goberno Municipal a elaborar e poñer en marcha de maneira urxente 

un Plan Municipal de Prevención do Acoso homofóbico, bifóbico e 

transfóbico no Concello de Ourense. 

 

6. Instar ao Goberno Municipal a promover, habilitar e promocionar novos 

espazos libres de LGTBIfobia na cidade de Ourense. 

 

7. Instar ao Goberno Municipal a presentar e levar adiante durante as próximas 

semanas unha ampla e comprometida programación de actividades de 

conmemoración do Día do Orgullo 2022 (28 de xuño) no Concello de 

Ourense. 

 

8. Instar ao Goberno Municipal á colocación dunha praca conmemorativa na 

Praza de San Marcial (punto de encontro e xuntanzas historicamente do 

colectivo LGTBI dentro do noso casco histórico) para visibilizar e poñer en 

valor a todas as persoas do colectivo LGTBI que por unha ou outra razón 

seguen a ter que loitar a diario na defensa da súa liberdade individual e por 

poder vivir en igualdade na nosa sociedade, pero que aínda seguen a sufrir 

discriminacións pola súa condición sexual. 

 

  

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

ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

7.3 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de solicitude de concesión ao 

Liceo de Ourense da medalla de ouro da cidade en recoñecemento pola súa 

traxectoria histórica a prol da cultura e a sociedade.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O 3 de marzo de 1850, un grupo entusiasta de 163 ourensáns deciden constituír unha 

sociedade cultural e de recreo, nace o “Recreo de Artesanos de Orense”, e celebran a 

asemblea de constitución na que sería a súa primeira sede, na Rúa da Obra, 14 (hoxe rúa de 

Lepanto). Como primeiro acordo crease a “Academia de Música”, aos poucos días a 

“Sección de Declamación”, “Sección de Debuxo natural e lineal”, e a “Sección de Poesía e 

Literatura”. O Liceo Recreo Ourensán constitúe, en consecuencia, unha das asociacións 

máis antigas de Galicia e España, fundada apenas medio século despois do famoso Liceo 

Francés, creado en 1802 por Napoleón. 

 

Estas primeiras decisións dos seus fundadores marcarían o futuro da Sociedade ate os nosos 

días, unha impronta que forma parte do ser e o sentir liceista. Despois da sede inicial, 

ocuparían o edificio coñecido como “Casa Gullón” na rúa de Monterrey, e o 24 de 
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setembro de 1852 o Recreo toma en arrendamento unha casa situada na praza do Carbón 

por 320 reais, un enclave que chegou a levar o nome de “plazuela de Recreo”. 

 

A primeiros de xaneiro de 1870 o Liceo aluga por 500 reais mensuais o edificio número 5 

da Rúa do Instituto (hoxe Valentín Lamas Carvajal), e sede definitiva da Sociedade. O 2 de 

febreiro de 1957, os Socios do Liceo compran o edificio a súa propietaria, María Durán 

Villanueva por tres millóns de pesetas. 

 

Posiblemente unha das aportacións máis importantes do Liceo a esta cidade seguramente 

sexa a compra do edificio, xa que co seu mantemento, a súa conservación, permitiu traer ata 

estes días o único palacio renacentista da cidade de Ourense, neste edificio que foi 

propiedade da familia Oca-Sarmiento, no século XVI, e declarado na actualidade como Ben 

de Interese Cultural (BIC). 

  

Dende aquel “Recreo de Artesanos”, o 6 de xaneiro pasará a denominarse “Liceo Recreo 

Orensano de Artesanos”, e a mediados do século XX desaparece a denominación de 

Artesanos, para xa coa celebración do 150 aniversario, no ano 2000, pasar a denominarse 

Liceo de Ourense. 

  

A labor do Liceo na cultura senón en outros aspectos sociais é recoñecida non só na súa 

contorna, senón tamén a nivel estatal, por acontecementos históricos sinalados, como por 

exemplo, que o Liceo foi das primeiras entidades culturais que permitiu que a muller fora 

socia titular e, polo tanto, puidese formar parte da súa Xunta Directiva, algo que non 

ocorreu na maioría das demais sociedades.  

A sede do Liceo acolle unha das mellores coleccións de arte de artistas ourensáns como 

Piñeiro, Jesús Soria, Virxilio, Arturo Baltar, Huete, Xaime Quesada, Acisclo Manzano, 

Buciños, Prego de Oliver, Xabier Pousa ou Parada Justel. 

  

Esa forma de entender a cultura propiciou que polo Liceo pasara toda a intelectualidade do 

século XIX, como Curros, Otero Pedrayo, Risco, Marcelo Macías, Emilia Pardo Bazán, 

moitos deles socios do Liceo ou, máis recentemente, figuras como Carlos Casares, ou 

Marcos Varcárcel, Socios de Honra do Liceo ámbolos dous. E da man de estes dous 

persoeiros pasaron pola tribuna do Liceo, autores españoles e galegos de recoñecido 

prestixio nacional e internacional, como Fernando Delgado, Juan Cruz, Almudena Grandes, 

Manuel Vicent, Juanjo Millás, Caballero Bonald, Haro Tecglen, Manolo Rivas ou Suso de 

Toro. 

  

Claro que non so a literatura forma parte do acontecer cultural do Liceo, a música por 

exemplo foi e sigue sendo un pilar fundamental da mesma, así, Antonio Iglesias – tamén 

Socio de Honra do Liceo- crítico musical e fundador de Música en Compostela, achegou as 

figuras máis importantes o escenario do Liceo, por onde pasaron Isaac Albéniz, o mestre 
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Rodrigo, contemporáneos como Rosa Torres Pardo ou, noutros xéneros, Patricia Kraus, 

Rebeca Jiménez, e tamén deron os seus primeiros concertos Cristina Pato, Carlos Núñez ou 

Emilio Rúa. 

  

O “Liceo de Ourense” é unha entidade cultural e de ocio, con 172 anos de antigüidade, que 

acolle a distintas asociacións que non teñen un lugar axeitado para desenrolar as súas 

actividades (Coral, Filatelia, Xadrez, etc.). 

 

No Liceo celébranse unha media anual de 350 actos culturais ou conmemorativos da 

sociedade provincial, sen ningún tipo de coste para os organizadores. Anualmente, pasan 

polas instalacións do Liceo de Ourense máis de 50.000 persoas. 

  

Toda unha serie de actividades culturais que se celebran, na meirande parte dos casos, de 

maneira aberta e libre, contando coa xenerosidade dos socios do Liceo, que séntense 

orgullosos de contribuír a que esta entidade sexa un referente cultural e social da cidade. Un 

espírito e acervo cultural que forma e seguirá formando parte do acontecer diario do Liceo, 

facéndoo un dos pilares da actividade cultural da cidade e provincia de Ourense. 

 

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

aprobación, as seguintes PROPOSTA DE ACORDO: 

 

1. Conceder, por parte do pleno do Concello de Ourense, a Medalla de Ouro da 

Cidade ao Liceo de Ourense, en recoñecemento pola súa traxectoria histórica en 

prol da cultura e a sociedade. 

 

 

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

ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

7.4 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á instalación dunha 

rede de cámaras intelixentes que faciliten a xestión do tráfico e como medida de 

vixilancia e seguridade pública. 

 

Exposición de motivos: 
 

 

Moitos dos actuais proxectos sobre cidades intelixentes fundaméntanse na 

instalación de cámaras baseadas na Intelixencia Artificial, nas que sensores e outros 

dispositivos recompilan información e compárana coas súas bases de datos sendo de gran 

utilidade para xestionar o tráfico, pero tamén como medida de vixilancia e seguridade 

pública.  
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Neste sentido, existe un debate moi intenso acerca da tecnoloxía de recoñecemento 

facial, xa implantada en moitos países, e sobre o impacto que pode ter na privacidade dos 

cidadáns. Con todo, a Intelixencia Artificial, ben regulada, ofrece altas capacidades para 

mellorar a vida dos cidadáns dando acceso a todas as vantaxes desta tecnoloxía sen 

necesidade de renunciar aos seus dereitos e liberdades. Por exemplo:  

 

 Localización de desaparecidos. Nunha sociedade como a nosa, cada vez máis 

envellecida, os trastornos cognitivos derivados da idade fan que as desorientacións 

dos nosos maiores sexan cada día máis habituais. As familias con maiores que 

presenten esa problemática poden proporcionar fotografías para as bases de datos 

de IA, o que faría a súa localización moito máis rápida e segura.  

 Axuda ao control de medias xudiciais no ámbito da violencia de xénero para 

delimitar e controlar o acceso a persoas con ordes de afastamento. Grazas á 

tecnoloxía 5G, poderíanse instalar temporalmente onde os niveis dos sistemas de 

valoración policial de risco (VPR) ou da súa evolución (Valoración Policial da 

Evolución do Risco, VPER) do Sistema Integral dos casos de violencia de xénero 

(VioGen) fixéseno recomendable.  

 Control de accesos a zonas restrinxidas ao tráfico (casco vello, rúas peonís, etc.)  

 Creación de carrís especiais virtuais (Carril Virtual BUS, TAXI, vehículos 

eléctricos, asistencia sanitaria, Policía, motocicletas, bombeiros, etc.) onde con 

antelación as bases de datos son alimentadas coas matrículas destes vehículos, e os 

cidadáns poidan proporcionar eses datos para estar habilitados para circular os 

mencionados Carrís Especiais Virtuais. Desta maneira, evítase a permanente 

ocupación de carrís por vehículos en dobre fila, mal endémico da nosa cidade, 

axilízase a circulación, os servizos de transporte público poden ser máis rápidos e 

efectivos, conseguindo a maiores, unha redución das emisións contaminantes.  

 

 Delincuentes en busca e captura por parte das autoridades xudiciais e policiais.  

 

 Control de masas en estacións de tren e autobús. Está demostrado que en incidentes 

con desaparicións, tanto voluntarias como forzadas, estes lugares poden ofrecer 

pistas sobre a presenza, ou non, das persoas desaparecidas, corroborando ou 

descartando hipóteses de investigación e axilizando as procuras.  

 

 Control do vandalismo nas rúas e do mobiliario urbano. É especialmente penoso 

ver o estado de noso casco vello e dos monumentos históricos arrasados polas 

pintadas indiscriminadas e a rotura e destrución do mobiliario urbano. Nas cidades 

onde se instalaron estes sistemas intelixentes de control os actos vandálicos 

reducíronse moi notablemente.  

 

Neste aspecto, son cámaras de alta tecnoloxía que permiten non só vixiar o 

patrimonio, senón tomar accións coercitivas contra aqueles que o danan. A súa instalación 

respecta escrupulosamente a normativa, que limita a vixilancia aos espazos patrimoniais, 

sen que afecte á intimidade dos veciños da contorna ou aos negocios da zona. Así, 

conséguese atender a demanda cidadá de espazos acolledores e seguros, e compleméntase 

coa actuación sancionadora da Policía Local. As sancións nalgunhas cidades poden 
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alcanzar os 3.000 euros se a pintada prodúcese en zonas non protexidas, e entre 35.000 e 

60.000 euros cando se produza un dano ao patrimonio histórico.  

 

Esta tecnoloxía é xestionada desde as sedes de control das Policías Locais e as súas 

propiedades técnicas permítenlles funcionar cun nivel de luz mínimo, de forma que poden 

estar operativas en períodos nocturnos sen necesidade da iluminación pública.  

 

Tamén, posúen un sistema intelixente de xestión, podéndose programar para que 

detecten e graven só circunstancias que revelen situacións continuadas no mesmo lugar. De 

non rexistrar actos vandálicos, as gravacións bórranse nun prazo de 48 horas, pero nese 

tempo estarán tamén ao dispor doutros corpos de seguridade ante calquera feito delituoso, 

o cal redunda notablemente na seguridade das nosas cidades.  

 

 

Proposta para a súa aprobación: 
 

 

1.- Instar o Goberno local a poñer en marcha os procedementos legais necesarios 

para que se poidan levar a cabo os estudos técnicos pertinentes para dotar á cidade dunha 

rede de cámaras intelixentes que permitan, entre outras medidas, crear unha rede de 

carrís especiais virtuais para axilizar e pacificar o tráfico rodado, delimitar zonas peonís 

prescindindo do uso de barreiras físicas, controlar dun modo efectivo e disuasorio o 

vandalismo nas rúas, a protección da paisaxe urbana e o seu mobiliario, e contribuír ao 

mantemento da seguridade dos veciños de Ourense.  

 

2.- Instar o Goberno local a aproveitar as vantaxes desta tecnoloxía para ofrecer a 

súa colaboración con outras administracións e institucións do Estado e comunidades 

autónomas na procura de desaparecidos, de todo tipo e de toda índole, así como en 

calquera outra circunstancia na que esta tecnoloxía puidese axudar a incrementar a 

seguridade dos veciños de Ourense.  

 

 

EMENDA PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE 

 

PUNTOS DA PROPOSTA 

 

1.- Instar o Goberno local a poñer en marcha os procedementos legais necesarios para que 

se poidan levar a cabo os estudos técnicos pertinentes para dotar a cidade dunha rede de 

cámaras intelixentes que permitan, entre outras medidas, crear unha rede de carrís especiais 

virtuais para axilizar e pacificar o trafico rodado, delimitar zonas peonís prescindindo do 

use de barreiras físicas, controlar dun modo efectivo e disuasorio o vandalismo nas rúas, a 

protección da paisaxe urbana e o seu mobiliario, e contribuír ao mantemento da seguridade 

dos veciños de Ourense. 
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2.- Instar o Goberno local a aproveitar as vantaxes desta tecnoloxía para ofrecer a súa 

colaboración con outras administracións e institucións do Estado e comunidades autónomas 

na procura de desaparecidos, de todo tipo e de toda índole, así como en calquera outra 

circunstancia na que esta tecnoloxía puidese axudar a incrementar a seguridade dos veciños 

de Ourense. 

TEXTO DE ENGÁDEGA 

 

3.- Instar o goberno local a pór en marcha as medidas de pacificación do tráfico recollidas 

no PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE (PMUS), nas que se inclúe a 

instalación de radares fixos e móbiles, aproveitando o estudo incluído nel sobre o seu 

mellor emprazamento, e instar o goberno local a pór en marcha a Oficina da mobilidade, a 

Comisión Técnica e a Comisión de Seguimento do PMUS, para a avaliación continua e 

control da execución das medidas recollidas no devandito Plan. 

 

SENDO OS SEGUINTES PUNTOS DE ACORDO DEFINITIVOS: 

 

1.- Instar o Goberno local a poñer en marcha os procedementos legais necesarios para que 

se poidan levar a cabo os estudos técnicos pertinentes para dotar a cidade dunha rede de 

cámaras intelixentes que permitan, entre outras medidas, crear unha rede de carrís 

especiais virtuais para axilizar e pacificar o trafico rodado, delimitar zonas peonís 

prescindindo do use de barreiras fisicas, controlar dun modo efectivo e disuasorio o 

vandalismo nas rúas, a protección da paisaxe urbana e o seu mobiliario, e contribuír ao 

mantemento da seguridade dos veciños de Ourense. 

 

2.- Instar o Goberno local a aproveitar as vantaxes desta tecnoloxía para ofrecer a súa 

colaboración con outras administracións e institucións do Estado e comunidades 

autónomas na procura de desaparecidos, de todo tipo e de toda índole, así como en 

calquera outra circunstancia na que esta tecnoloxía puidese axudar a incrementar a 

seguridade dos veciños de Ourense. 

 

3.- Instar o goberno local a pór en marcha as medidas de pacificación do tráfico 

recollidas no PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE (PMUS), nas que se inclúe 

a instalación de radares fixos e móbiles, aproveitando o estudo incluído nel sobre o seu 

mellor emprazamento, e instar o goberno local a pór en marcha a Oficina da mobilidade, a 

Comisión Técnica e a Comisión de Seguimento do PMUS, para a avaliación continua e 

control da execución das medidas recollidas no devandito Plan. 

 

 

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

ACORDO: Aprobar a moción na redacción dada pola emenda aceptada. 

 

 

7.5 Moción do Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á eliminación da taxa 

de licenza de apertura e actividade a pequenos e medianos establecementos. 
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Exposición de motivos: 
 

 

O mundo enteiro mira con preocupación a Ucraína tras a invasión das tropas rusas, 

o pasado 24 de febreiro, e é que a factura económica e social da guerra xa afoga a 

empresas, industria e aos cidadáns que xa arrastraban unha subida de prezos de materias 

primas, luz, gas e carburantes no último ano e que agora se une o agravamento do conflito 

bélico chegando a cifras históricas.  

 

Todo iso sen recuperarnos da crise sanitaria provocada polo Covid-19 e que puxo 

en alerta a todo o mundo e cambiou a nosa sociedade para sempre. A crise económica, 

sanitaria e social que arrastramos desde a pandemia do COVID-19 fixo efecto en moitas 

profesións. Os traballos estables son cada vez máis escasos e parece que no futuro seguirá 

aumentando a inseguridade laboral polo que moitos cidadáns deberán afrontar retos 

inmensos para adaptarse a unha nova sociedade con incerteza e moitos riscos.  

 

A precariedade laboral non é algo novo. Levamos anos con cifras moi elevadas de 

paro (sobre todo xuvenil) e esta situación pódese perpetuar tendo graves consecuencias en 

diferentes ámbitos: económico, social e mental.  

 

Segundo o estudo do Observatorio do Emprendemento de España o 96% das 

persoas emprendedoras cre que a crise sanitaria achega novas oportunidades para crear 

unha empresa ou abrir liñas de negocio, polo que o emprendemento, pode ser unha 

alternativa para moitos cidadáns para mellorar a súa situación económica ou a única 

posibilidade de traballar, aínda que moitas veces non se dá unha mensaxe positiva dos seus 

valores e posibilidades.  

 

A nosa cultura non estimula valores considerados prioritarios para emprender. 

Noutros países, como Estados Unidos, Suíza, Canadá, Australia ou Reino Unido, están 

máis arraigados, incrustados e valorados polos cidadáns.  

 

Un dos principais desafíos que os expertos identifican á hora de emprender é o do 

exceso de regulación. Desde o Concello de Ourense debemos apostar firmemente polo 

emprendemento empresarial e a apertura de negocios no noso termo municipal e unha 

forma de axudar é suprimindo a taxa de apertura mentres que a situación económica non 

presente signos de mellora, así como facilitar os trámites a todos os veciños que decidan 

poñer en marcha o seu propio negocio reducindo notablemente os gastos que teñen que 

afrontar. 

 

Desde Ciudadanos cremos que a xeración de emprego na nosa cidade debe ser algo 

prioritario xa que o pequeno comercio extínguese deixando centenares de locais baleiros 

nos barrios provocado pola crise económica, polo peche de oficinas bancarias e pola gran 

carga impositiva á que teñen que facer fronte.  

 

Así o confirma un amplo estudo realizado pola Federación Galega de Empresas 

Inmobiliarias (Fegein) que cifra o stock de locais comerciais baleiros existentes en Galicia, 
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ao peche de xaneiro, nun total de 6.800. A análise, por provincias e municipios, mostra que 

máis dun terzo dos baixos dispoñibles en alugueiro, concretamente 2.500, localízanse en 

pequenos ou medianos municipios, mentres que o conxunto das sete principais cidades 

galegas (A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo) contan cun stock 

de 4.320 locais baleiros.  

 

As crises e os tempos de cambios nos modos de consumo, como o que ocorreu nos 

últimos meses, representan dificultades para algúns negocios asentados, pero tamén 

oportunidades para quen saiba aproveitar as novas tendencias, ou atopar novas formas de 

achegar valor aos clientes, con novos formatos e con esta proposta para eliminar a taxa por 

expedición de licenza de apertura, favorecemos a todos os ourensáns que poñan un negocio 

en marcha cun custo cero por este concepto o que sen dúbida será un notable aforro para os 

emprendedores que queiran iniciar o seu proxecto.  

 

Proposta para a súa aprobación: 
 

1.- Instar o Goberno Local a realizar os procesos administrativos necesarios para 

modificar ou suprimir temporalmente a taxa de licenza de apertura e actividade a 

pequenos e medianos establecementos. 

 

 

O Pleno do Concello, por vinte e un votos a favor do Grupo Municipal do PSdeG-

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

Grupo Municipal do BNG e de dona María Teresa Rodríguez Garrido, de dona María del 

Mar Fernández Dibuja e de don Manuel Álvarez Fernández, concelleiros non adscritos; e 

cinco abstencións do Grupo Municipal de Democracia Ourensana e de don Laureano 

Bermejo Ansia, concelleiro non adscrito, adoptou a seguinte ACORDO: Aprobar a 

moción. 

 

 

7.6 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á elaboración do Plan de 

Emerxencia Municipal (PEMU) do Concello de Ourense. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

As emerxencias e sobor de todo, a súa xestión, constitúense como unha das 

principais competencias de calquera administración pública pois todas elas, sexa no ámbito 

estatal, autonómico ou local, teñen responsabilidades na materia. 

 

A nivel estatal, a Norma Básica de Protección Civil aprobada a través do Real 

Decreto 407/1992 de 24 de abril, é o marco lexislativo a partir do cal se desenvolven e 

coordinan o resto de Plans de Protección Civil que os diferentes niveis administrativos 

determinen. 

 

No mesmo documento, establécese a necesidade de que as administracións 

autonómicas e mesmo as locais, establezan Plans de emerxencias onde queden plasmadas 

as competencias á hora de actuar, e as directrices a seguir. 
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A nivel galego, contamos co denominado Plan Territorial de Protección Civil da 

Comunidade Autónoma de Galicia, máis coñecido como PLATERGA. Dito documento 

constitúese como Plan Director, polo que se erixe como o marco organizativo de referencia 

á hora de coordinar os instrumentos de planificación que se elaboren a nivel inferior, é 

dicir, no ámbito local, a través dos Plans de Emerxencias Municipais (PEMU) e mesmo 

dos Plans de Actuación Municipal (PAM). 

 

Centrándonos no propio Plan de Emerxencias Municipal, debemos salientar que 

estamos diante dun documento eminentemente técnico e a traves do cal, se establecen os 

procedementos, normas, protocolos de actuación e mesmo os sistemas de resposta da 

administración local diante de calquera tipo de emerxencia que teña lugar dentro do ámbito 

territorial do concello en cuestión, no noso caso, dentro do ámbito territorial do Concello 

de Ourense. 

 

Os obxectivos dun PEMU son principalmente, organizar as funcións básicas de 

Protección Civil dentro do concello. Ter identificados e avaliados os diferentes riscos 

existentes dentro do municipio. Determinar cales son as medidas de prevención máis 

acaídas fronte aos riscos detectados con anterioridade. Establecer unha boa coordinación 

entre todos os recursos municipais para proceder a dar unha resposta rápida en caso dunha 

emerxencia. Promover actividades de autoprotección da propia cidadanía. Informar e 

concienciar á poboación dos riscos existentes dentro do municipio e mesmo integrar o 

propio Plan municipal dentro dos existentes a nivel superior para evitar colisións entre eles 

e unha boa coordinación entre os axentes intervintes. 

 

Por todo o anterior, entendemos moi necesario que o Concello de Ourense, terceiro 

concello máis grande e importante do país, cunha poboación que supera os 100.000 

habitantes, concretamente 105.643 segundo o último dato do INE, conte cun Plan de 

Emerxencias Municipal que permita en caso de catástrofe ou emerxencia, dotar dunha guía 

de actuación ante esa situación tanto aos medios intervintes como á propia poboación no 

seu conxunto. 

 

No ámbito das emerxencias e da Protección Civil non se poden escatimar recursos 

nin materiais nin humanos mais tampouco de todas aquelas ferramentas como pode ser 

neste caso o PEMU que permitan establecer os protocolos e pasos a seguir diante dunha 

emerxencia, que deixe claro o ámbito de actuación de cada equipo, dos recursos 

dispoñíbles, da coordinación entre intervintes para garantir unha maior operatividade e que 

lle facilite á propia poboación, pautas de actuación e comportamento ante unha situación 

extrema. 

 

Outro dos elementos máis salientables dun PEMU é o feito de que contén dous 

aspectos fundamentais se de emerxencias falamos: 

 

Un preventivo e de autoprotección, que permite aumentar significativamente os 

coñecementos sobre calquera risco que se produza, sexa este natural ou antrópico que 

poida producirse dentro do ámbito territorial do Concello de Ourense. Este coñecemento 
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permite adoptar medidas preventivas e divulgativas á propia poboación co obxecto de 

minimizar o impacto que sobre ela poidan ter ditos riscos. 

 

Un segundo aspecto a ter moi en conta é o operativo. A través deste mecanismo 

defínense os procedementos a desenvolver en cada situación pois cada risco anteriormente 

identificado e definido conta coa súa propia estratexia e protocolo de actuación a seguir no 

caso de producirse. 

 

En definitiva, nas emerxencias a improvisación non é nin debe ser unha opción. 

Cómpre ter medios materiais suficientes para poder actuar. Persoal suficiente e altamente 

formado para saber intervir, comunicación e interacción continua entre os diferentes corpos 

e equipos mais tamén ter definido un Plan ao que poder acudir en caso de emerxencia e no 

que queden claramente especificados os pasos a dar no caso de producírense. Para iso serve 

o Plan de Emerxencias Municipal e por iso entendemos fundamental que o Concello de 

Ourense dispoña dun á maior brevidade posible.  

 

En Ourense temos o encoro de Velle, que aínda que pola súa capacidade pode non 

supor un risco elevado en caso de rotura, sí padeceríamos as consecuencias dunha 

incidencia similar no encoro situado río arriba, concretamente en Belesar. Os lumes 

forestais que, por desgraza, afectan cada ano ao perímetro rural do concello, son outro dos 

elementos a ter moi en conta así como que boa parte do municipio estea atravesado por 

liñas ferroviarias de alta capacidade e electrificadas o que, evidentemente, supón un risco 

para o cal cómpre estar preparados ante calquera incidencia. 

 

Igualmente, faise necesario previr situacións de risco como as vividas recentemente 

durante a celebración das festas no barrio do Couto ou en futuras ocasións coa celebración 

de eventos de calquera índole e que supoñan a congregación de milleiros de persoas. Todos 

eles entendemos que son argumentos suficientes como para pórse a traballar e aprobar 

canto antes un Plan de Emerxencias Municipal. 

 

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

pleno da corporación a adopción do seguinte 

 

ACORDO 
 

1. Instar ao Goberno Local á elaboración do Plan de Emerxencias Municipal do 

Concello de Ourense, documento que aglutine as normas, procedementos e os medios para 

actuar ante calquera situación de emerxencia que se produza dentro do termo municipal. 

 

 

O Pleno do Concello, por unanimidade dos concelleiros asistentes, adoptou a 

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

7.7 Moción do Grupo Municipal do BNG relativa a instar á Xunta de Galicia 

para que adopte todas as medidas necesarias para corrixir a situación límite na que se 

atopa actualmente o persoal do Complexo Hospitalario de Ourense. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A sanidade pública constitúese como un dos piares fundamentais do Estado de 

benestar. Así aparece recollido no artigo 43 da Constitución de 1978, esa á que algúns 

acoden continuamente pero que ao mesmo tempo incumpren cando falamos da defensa dos 

intereses comúns e dos dereitos da cidadanía. 

 

A sanidade publica universal e gratuíta non é un agasallo dos poderes públicos cara 

os seus administrados senón que é un dereito conquerido pola cidadanía ao longo do tempo 

non sen pouco esforzo. A sanidade pública universal e gratuíta é unha conquista social que 

non discrimina por razóns de sexo, raza, relixión ou situación económica. 

 

Mais o certo é que dito dereito estase vendo claramente ameazado nos últimos anos 

por mor de políticas regresivas que afogan o ámbito sanitario e debilitan a súa capacidade 

de actuación. Menos investimentos, menos persoal, menos servizos. En consecuencia unha 

sanidade saturada, con persoal ao límite das súas forzas e capacidades e unha poboación 

máis debilitada. 

 

Pero non nos levemos a engano, a precarización do sistema sanitario público galego 

ten un claro obxectivo e ese non é outro que redirixir á poboación cara o sistema privado, 

sistema que ano tras ano e orzamento tras orzamento ve incrementadas as achegas que 

recibe por parte da Xunta de Galiza. 

 

Se algo revelou a pandemia da COVID-19 é que cómpre reforzar e potenciar o 

sistema sanitario pois erixiuse como imprescindíbel para paliar os efectos da mesma. A 

profesionalidade e entrega de todo o persoal sanitario amosou que estamos diante de 

profesionais cunha fonda vocación de servizo público e que pese a todos os paus postos nas 

rodas por parte da Xunta de Galiza seguen, día a día, amosando a súa valía, entrega e 

profesionalidade. 

 

A pandemia vai quedando atrás e a situación do sistema sanitario que xa 

anteriormente se atopaba nunha situación límite, estase revelando insostíbel. Faino ademais 

nun contexto no que desde o Goberno galego non soamente non se atenden as demandas do 

sector ou mesmo da veciñanza senón que se negan realidades como poden ser as ringleiras 

de doentes agardando nos corredores de Urxencias sen ningún tipo de rubor e vergoña. 

 

A situación en Ourense é especialmente grave. Vivimos nun concello e nunha 

provincia cun grao de avellentamento elevadísimo que fai que o sistema sanitario sexa dos 

máis, ou mellor dito, o máis demandado. Pese a iso, a situación degrádase cada día máis, 

mermando as forzas e os ánimos dun persoal exhausto e como dixemos con anterioridade, 

ao límite. 

 

A Xunta gábase continuamente dos investimentos que no ámbito sanitario ten 

realizado nos últimos anos e concretamente ao que a reforma e ampliación do CHUO se 

refire, que ao noso entender, non son máis que parches para evitar o realmente necesario e 

que si se acometeu noutras cidades do país, a construción dun novo Complexo Hospitalario 
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nunha nova ubicación que permita unha maior accesibilidade. Novas instalacións e reforma 

das actuais. Grandes investimentos en edificios aos que despois non se dota do persoal e 

dos medios suficientes para garantir unha boa atención aos doentes. 

 

A situación é tan extrema que o pasado 25 de marzo a Comisión de Centro do 

Complexo Hospitalario de Ourense presentaba no Rexistro da Xunta unha convocatoria de 

folga pola incapacidade negociadora da Xerencia de Área, a falta de transparencia na 

información proporcionada así como o enquistamento de conflitos laborais con servizos sen 

visos de ser abordados por parte da Xunta de Galiza, como é o caso de medicina interna ou 

urxencias. 

 

Así as cousas, un persoal en situación límite e que leva mobilizándose desde as 

primeiras semanas do mes de xaneiro, fixaban esta convocatoria de folga para reivindicar o 

mantemento dos dereitos adquiridos durante anos respecto dos permisos de libre 

disposición e vacacións. Resolver o conflito laboral de Urxencias, despois da negativa da 

Xerencia a negociar ningún tipo de mellora neste colectivo, nin de organización nin de 

reforzo de persoal. Resolver o conflito de Medicina Interna, previo á pandemia e 

intensificado coa COVID-19, garantindo o incremento de persoal por ser imprescindíbel 

para unha atención de calidade e por último e non por iso menos importante, que exista 

estabilidade na contratación do persoal. 

 

A Comisión de Centro do Complexo Hospitalario de Ourense, as organizacións 

sindicais e o colectivo de Enfermeiras en Loita estiveron concentrándose diante do centro e 

denunciaron a través de diferentes comunicados a situación de sobrecarga e saturación 

vivida nos últimos meses, con picos en setembro, decembro, xaneiro, febreiro e marzo. 

 

Malia a mellora dos indicadores da pandemia da COVID-19, os problemas 

mantéñense e, por exemplo, a presenza de doentes de Urxencias en corredores que a Xunta 

de Galiza nega, é unha constante. Así mesmo, os problemas de Atención Primaria tamén se 

fan notar na atención hospitalaria. Diante desta situación a Xunta de Galiza debe abandonar 

a súa soberbia e negociar co persoal para pór fin a esta situación. 

 

Entendemos que desde o Concello de Ourense, administración máis próxima ao 

cidadán e a cal debe velar tamén polos intereses xerais da cidade, ten que reclamar do resto 

de administracións a mellora, o aumento e o reforzo dos servizos que prestan no noso 

concello a fin de garantir unha boa e ampla prestación dos mesmos ao conxunto da 

veciñanza. Esta grave situación fai necesaria unha ampla resposta social e política ante a 

inacción do goberno da Xunta de Galiza. 

 

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

pleno da corporación a adoción do seguinte 

 

ACORDO 
 

1. Instar ao Goberno Local do Concello de Ourense a dirixirse á Xunta de Galiza e 

esixir que adopte todas as medidas necesarias para acadar á maior brevidade posíbel, os 

reforzos de persoal necesarios para dar cobertura á atención de urxencias e hospitalaria así 
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como a adoptar aquelas medidas conducentes a evitar o deterioro da atención sanitaria, a 

sobrecarga do seu persoal e o enquistamento dos conflitos laborais e organizativos.  

 

 

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

PSOE, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo Municipal de 

Ciudadanos, do Grupo Municipal do BNG e de dona María Teresa Rodríguez Garrido, de 

dona María del Mar Fernández Dibuja e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiros non 

adscritos; e tres abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular, adoptou a seguinte 

ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

7.8 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para que o Concello de 

Ourense inste á Xunta de Galicia e ao Sergas para que implanten unha unidade de 

ictus no CHUO e melloren o transporte sanitario urxente dos pacientes á mesma 

dende calquera punto da provincia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A palabra ictus é un termo latino que se refire aos golpes ou acentos rítmicos cos que se 

medían os versos, aplicándose en medicina para referirse a ataques ou lesións súbitas nos 

vasos sanguíneos do Sistema Nervoso Central (SNC). A Organización Mundial da Saúde 

(OMS) define aos ictus como “aquelas perturbacións da función cerebral que poden ser 

focais ou globais e que teñen como característica unha progresión rápida de signos clínicos 

cunha duración de 24 horas ou máis e como resultado final provocar a morte”
1
.  

 

Esta enfermidade cerebrovascular afecta de xeito brusco ás arterias do SNC, ben por 

hemorraxia (ictus hemodinámico que afecta aprox. ao 25% dos casos) ou ben por oclusión 

(ictus isquémico que afecta en torno ao 75% dos casos), producindo unha disfunción 

cerebral focal debido á diminución da perfusión cerebral, puidendo ocasionar morte celular 

se non se restablece con rapidez a presión de perfusión sanguínea e o osíxeno na área 

infartada. Trátase, polo tanto, dunha enfermidade “tempo-dependente”.  

O trastorno ocasiona unha acusada morbilidade, que se manifesta dos seguintes xeitos: a) 

dúas semanas despois do ictus, máis do 60% dos pacientes precisa axuda para realizar as 

actividades básicas da vida diaria, b) arredor do 70%-80% presenta hemiparesia e 

problemas de deambulación, c) entre un 60% e un 70% amosan algún tipo de déficit visual, 

d) o 55% disartria, e) o 10%-30% afasia, f) o 15%-35% disfagia, e g) ao redor dun 10%-

20% alteracións da memoria recente
2
.   

 

                                                 
1
 Infante Garza, M. (2021), La importancia de las escalas de valoración en el ictus, Ocronos, Vol. 4 

(12), p. 138.  
 
2
 Sorribes Capdevila, M., Alzamora Sas, MT., Vila Morientes, N., Forés Raurell, R., Vicheto 

Capdevila, M., e Heras Tebar, A. (2005). Abordaje de los ictus: colaboración entre Atención 

Primaria y Especializada. Medicina de Familia. SEMERGEN, Vol. 31 (7), 314-318.  
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CONCELLO  DE  OURENSE 

SECRETARIA  XERAL 

A OMS subliña que a enfermidade cerebrovascular constitúe un importante problema de 

saúde pública, representando a terceira causa de morte nos países desenvolvidos, situándose 

por tras das cardiopatías isquémicas e o cancro, e a primeira causa de invalidez en adultos. 

En España é a primeira causa de mortalidade en mulleres, e a segunda en homes
3
, 

manifestándose en 100.000 novos casos ao ano. 

 

Segundo datos da Sociedade Española de Neuroloxía recollidos no Plan Ictus de Galicia 

(2016), na nosa comunidade producense ao redor de 7.000 novos casos de ictus anuais, e 

ocupa o terceiro lugar no propio Plan de prioridades da Conselleria de Sanidade porque: a) 

é a primeira causa de mortalidade en Galicia (primeira en mulleres e segunda en homes), 

así como a primeira causa de incapacidade permanente na idade adulta; b) ocupa o sétimo 

lugar entre as patoloxías que causan máis anos de esperanza de vida perdidos, e tamén se 

sitúa no sétimo lugar entre as causas de morbilidad hospitalaria. Estas circunstancias 

conduciron a que a denominada Estratexia Sergas 2020 considerase ao ictus como un 

problema prioritario. 

 

A idade é o factor de risco máis importante, aínda que sería erróneo considerar que o ictus 

ocorre de forma exclusiva en persoas maiores. En calquera caso, a partires dos 55 anos, a 

posibilidade de sufrilo dóbrase cada década que pasa. 

 

A provincia de Ourense foi en 2021 a segunda máis avellentada de España (media de idade 

de 50,97 anos, só por tras de Zamora con 51,06 anos), e unha das que ten unha media de 

idade máis elevada de Europa e do mundo. Segundo o INE, o 1 de xaneiro de 2021 a 

poboación da provincia era de 305.223 habitantes, e a da cidade de 104.596, cunha perda 

provincial total de 40.000 habitantes nas dúas últimas décadas, e unha tendencia sostida á 

fuga de xente moza e ao conseguinte aumento das persoas con idade avanzada, situando na 

franxa de idade por enriba dos 60 anos ao 37 % da nosa xente. 

 

Neste contexto de declive sociodemográfico, a suma de factores como a elevada 

prevalencia de enfermidades crónicas, a saturación dunha atención primaria con escasos 

recursos, a existencia dunha xerencia da área sanitaria de Ourense centrada no curto prazo e 

na redución do gasto, e o escaso soporte extra-hospitalario, dan lugar a unha bomba de 

reloxería na que os casos de ictus constitúen un dos detonadores máis explosivos polas súas 

consecuencias de mortalidade, morbilidade e xeración de incapacidade. 

 

En tal tesitura, a desigualdade respecto das demais provincias é un feito particularmente 

lacerante: a provincia de Pontevedra ten unha unidade de ictus, a de A Coruña dúas (unha 

en A Coruña e outra en Santiago), e Lugo dispón, alomenos, dun servizo de atención 

continuada en ictus, e mantense en loita dende fai tempo para lograr a unidade de ictus en 

sentido estrito. 

 

Pola contra, Ourense carece de servizo especializado en ictus de atención continuada, e, 

obviamente, de unidade de ictus. Cando se sospeita que unha persoa sofre dun ictus no rural 

da nosa provincia, ela por si mesma ou na compaña da súa familia e/ou achegados acoden 

                                                 
3 Díez-Tejedor (2002), Guía para el tratamiento y prevención del ictus. Neurología Vol. 17 (Suppl 

3). 
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ao centro de atención primaria ou ao Punto de Atención Continuada (PAC) máis próximo, 

onde a aplicación do denominado “código ictus” non sempre é acaída, debido a eivas de 

formación especializada e/ou carencia de recursos tecnolóxicos. 

 

Cando se aplica dito código correctamente, o posible paciente é derivado as urxencias do 

CHUO, nas que se carece de neurólogo dedicado especificamente a atender aos casos de 

ictus, a diferenza do que ocorre, por exemplo, en Lugo, que ten un neurólogo contratado as 

24 horas do día dos 365 días do ano (tal e como se avanzou ao referirnos á existencia dun 

servizo de atención continuada para os casos de ictus nesta provincia). Maior risco corren 

os pacientes potenciais das áreas de Valdeorras ou Verín se teñen que seren trasladados a 

Ourense, e, en definitiva, todos os pacientes da nosa provincia en caso de precisar o seu 

traslado aos hospitais que dispoñen de unidades de ictus noutras provincias da nosa 

comunidade autónoma. 

 

Esta situación inxusta por discriminatoria, e inxustificada polos factores de risco vital aos 

que da lugar, debe rematar axiña, e Ourense ter a unidade de ictus que por xustiza 

merecemos.  

 

A unidade de ictus é recurso máis eficiente para o tratamento da fase aguda do ictus. 

Estudios aleatorizados e metaanálise demostran cun nivel de evidencia 1 a eficacia das 

unidades de ictus na redución da mortalidade, dependencia e necesidade de coidados 

institucionais en pacientes con ictus, diminuíndo a posibilidade de complicacións 

sistémicas e neurolóxicas. O beneficio observado é independente da idade, sexo e gravidade 

do déficit neurolóxico de ingreso, e resulta similar para os distintos subtipos etiolóxicos de 

ictus
4
. 

 

A este respecto, as evidencias clínicas sinaladas no “Plan de Atención Sanitaria ao Ictus” do 

“Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la S.E.N.” indican que: a) a 

intervención de neurólogos/as con experiencia en danos cerebrovasculares mellora a 

evolución dos pacientes con ictus e reduce os custes do proceso asistencial, b) un paciente 

que ingresa nunha unidade de ictus diminúe a súa posibilidade de mortalidade nun 17 %, a 

de dependencia adquirida nun 25 %, e ten 2.5 veces máis probabilidades de conseguir unha 

boa evolución tras a alta médica como resultado da detección precoz das complicacións, así 

como dunha rápida intervención terapéutica antes de que se tornen sintomáticas ou 

alcancen un maior desenvolvemento, e d) a avaliación de pacientes con ictus por persoal de 

neuroloxía especializado en ictus nas primeiras 6 horas asociase a 5 veces menos risco de 

mala evolución, reducindo de forma estatisticamente significativa a mortalidade e as 

complicacións intra-hospitalarias e a probabilidade de sufrir unha recorrencia vascular.  

 

Polo tanto, resultan evidentes os beneficios que producen para os pacientes cando reciben 

atención neurolóxica precoz e especializada, e tamén teñen sido claramente demostradas as 

vantaxes de organizar os coidados médicos e de enfermaría nas unidades de ictus. 

 

                                                 
4
          ., Castillo J., e Martinez-Vila E. (1995). Delay in Neurological Attention and Stroke 

Outcome. Stroke 1995, Vol. 26 (12), 2233-2237.  
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O obxectivo ideal na atención ao ictus é conseguir que todos/as os/as pacientes poidan 

seren atendidos/as precozmente por un/unha neurólogo/a, e aqueles/as que o requiran 

poidan beneficiarse de ingresar nunha unidade de ictus. 

 

Lamentablemente no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense a realidade é moi 

diferente, pois a maioría dos e das pacientes son atendidos por facultativos non 

neurólogos/as ou por neurólogos/as sen adestramento especifico no tratamento do ictus. 

 

Un factor limitante adicional a ter en conta para o adecuado tratamento do ictus é o 

retraso na chegada ao hospital, que se engade as deficiencias no recoñecemento temperá, 

ao posterior manexo pre-hospitalario e ao transporte de pacientes que sofren un ictus 

agudo na nosa provincia, onde non existe un protocolo adaptado á realidade da provincia 

de Ourense que se caracteriza pola dispersión xeográfica poboacional. En consecuencia, é 

prioritario mellorar o transporte sanitario urxente dos pacientes con sospeita de ictus ao 

CHUO, de xeito que accedan á unidade de ictus en menos dunha hora dende calquera 

punto da provincia. 

 

Logo será o momento de que interveña unha unidade de ictus que realice un abordaxe 

multidisciplinar no que colaboren nas primeiras horas co/coa neurólogo/a os servizos de 

emerxencia do CHUO e de toda a provincia, o servizo de radioloxía xeral e radioloxía 

intervencionista, medicina intensiva, anestesia e reanimación, cardioloxía, rehabilitación e 

cirurxía vascular, así como  durante o ingreso -e de xeito diferido- os servizos 

de hematoloxía, medicina interna, pneumoloxía, nefroloxía, endocrinoloxía e asistencia 

social. 

 

Os especialistas médicos sinalan, asemade, que a unidade de ictus como unidade de 

coidados críticos intermedios debe contar con monitorización continua non invasiva e estar 

dotada de persoal de enfermaría debidamente formado, recomendándose dispor dunha 

cama monitorizada na unidade de ictus por cada 100.000 habitantes, polo que Ourense 

debería ter catro camas monitorizadas no CHUO. Finalmente, o funcionamento da unidade 

de ictus debe contar cun departamento de auditoría e calidade para controlar o axeitado 

funcionamento da mesma, facilitando a aprendizaxe continua e reducindo a posibilidade de 

reiterar erros. 

 

Por todo o exposto, o grupo municipal do PSdeG-PSOE de Ourense propón ao Pleno do 

Concello de Ourense a adopción das seguintes PROPOSTAS DE ACORDO:  

 

1. Instar á Xunta de Galicia e ao SERGAS a crear, con urxencia, unha unidade de 

ictus no CHUO. 

 

2. Instar á Xunta de Galicia e ao SERGAS a mellorar o transporte sanitario urxente 

dos pacientes sitos na xeografía de Ourense con sospeita de ictus ao CHUO para 

que accedan á futura unidade de ictus en menos dunha hora dende calquera 

punto da provincia. 
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O Pleno do Concello, por unanimidade dos concelleiros asistentes, adoptou a 

seguinte ACORDO: Aprobar a moción. 

 

 

 

 


