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VALORACIÓN INICIAL DOS ORZAMENTOS PARA O CONCELLO DE VIGO 2013 
DE ESQUERDA UNIDA 
 
Decíamos en abril, cando foron presentados os orzamentos para 2012 que a proposta emanada do 
goberno local afondaba nunha serie de erros económicos que teñen sido un dos grandes problemas da 
situación financeira dos concellos no noso país: a exposición ao endebedamento financeiro elevado, a 
falla de participación na racaudación impositiva global dos tributos que os facía dependentes a do 
sector inmobiliario e a asunción acrítica dos “gastos impropios”, aqueles gastos que asume un concello 
pero que non ten partidas de ingresos habilitadas para sufragalos (subvencións a compañías aéreas, 
financiación total de convenios con outras administracións cando estas desaparecen do mesmo, etc...) 
 
Froito deste análise globlal presentamos unha proposta alternativa de orzamentos1. A proposta de EU, 
feita en base á proposta da Alcadía, incluía unha proposta de MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA EN 
CAPÍTULO DE GASTOS co obxectivo final de aforrar en torno a 10 millóns de euros, aínda invertindo 
máis en emprego e cohesión social, defendendo que no 2012 non se abrira ningún crédito bancario 
con entidades financeiras privadas que significaban un pago de xuros brutal ao Concello de Vigo. 
 
Ao mesmo tempo considerábamos preocupante (citamos a nota de prensa envíada) “...consignar 
consignar candidades de diñeiro excesivas á proxectos de CREACIÓN DE EMPREGO FÓRA DA OFERTA 
PÚBLICA DE EMPREGO como prentender facer o BNG e o PSOE xa que ESQUERDA UNIDA entende que 
efectivamente é positivo que unha parte do orzamento (que EU establece en 3.000.000 millóns de 
euros) sexa para programas de contratación de personas en risco de exclusión, necesidades especiais 
de inmersión de emprego, etc… recuperando figuras semellantes ao liquidado GRUMIR e que funciona 
de xeito positivo en Concellos cercanos como Porriño, pero dita contratación debe ser CLARA, 
TRANSPARENTE E CUNHAS BASES QUE EVITEN A CONTRATACIÓN DIRECTA SEN PUBLICIDADE, 
CONCURSO DE MERITOS OU EXAME TRANSPARENTE. O resto da contratación ten que ser 
EXCLUSIVAMENTE DENTRO DA OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO con estrictos controis de legalidade, 
publicidade e igualdade. 
 
Con estas premisas chegamos á elaboración actual do ORZAMENTO para o 2013 do Concello de Vigo, 
nun momento especialmente duro para a financiación municipal e no que os programas sociais que 
dependen dos concellos teñen non so que garantirse orzamentariamente senón tamén expandirse 
ante o aumento da probreza e do risco de exclusión social no noso concello. 

                                            
1
Pódese consultar a proposta de modificación en: 

http://euvigo.files.wordpress.com/2012/02/proposta-alternativa-orzamento-eu-vigo.pdf 
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O ORZAMENTO 2013 EN CIFRAS: 
 
Neste cadro comparamos as propostas iniciais (previas ás enmendas dos grupos municipais) que se 
teñen presentando en 2011, 2012 e agora para o 2013.  
 

 

COMPARATIVA PROPOSTA INICIAL DE ORZAMENTOS (2011-2012)  

CAPITULO DESCRIPCIÓN TOTAIS 2011 TOTAIS 2012 DIFERENCIA % DIF TOTAIS 2013 DIFERENCIA % DIF 

  Ingresos Correntes Non Financeiros               

                 

1 Impostos directos 93.057.993,00 100.599.348,22 7.541.355,22 8,10 101.703.710,00 1.104.361,78 1,09 

2 Impostos indirectos 8.119.061,00 7.730.740,00 -388.321,00 -4,78 6.749.060,00 -981.680,00 -14,55 

3 Taxas, precios públicos e outros ingresos  41.495.342,69 39.362.554,75 -2.132.787,94 -5,14 39.317.858,03 -44.696,72 -0,11 

4 Transferencia corrente  64.541.217,08 59.083.559,26 -5.457.657,82 -8,46 68.543.920,24 9.460.360,98 13,80 

5 Ingresos patrimoniais 3.535.269,63 3.232.660,38 -302.609,25 -8,56 2.780.347,81 -452.312,57 -16,27 

                 

  Total Ingresos Correntes Non Financeiros 210.748.883,40 210.008.862,31 -740.021,09 -0,35 219.094.896,08 9.086.033,77 4,15 

                  

  Ingresos de Capital Non Financeiros               

7 Transferencias de capital  4.328.790,00 0,00 -4.328.790,00 -100,00       

  Total Ingresos de Capital Non Financeiros 4.328.790,00 0,00 -4.328.790,00 -100,00       

  Ingresos de Capital Financeiros               

8 Activos financeiros 696.040,48 691.040,48 -5.000,00 -0,72 679.040,48 -12.000,00 -1,77 

9 Pasivos financeiros  11.000.000,00 9.700.000,00 -1.300.000,00 -11,82 9.100.000,00 -600.000,00 -6,59 

  Total Ingresos de Capital Financeiros  11.696.040,48 10.391.040,48 -1.305.000,00 -11,16 9.779.040,48 -612.000,00 -6,26 

  TOTAL XERAL  226.773.713,00 220.399.903,09 -6.373.809,91 -2,81       

         

CAPITULO IMPORTE 2011 IMPOR TE 2012 VARIACION % VAR       

1 GASTOS DE PERSOAL 66.876.006,34 67.361.167,95 -485.161,61 -0,72 66.866.480,22 -494.687,73 -0,74 

2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 104.308.151,57 107.737.774,01 -3.429.622,44 -3,18 114.969.417,34 7.231.643,33 6,29 

3 GASTOS FINANCEIROS 1.865.955,77 1.072.778,41 793.177,36 73,94 2.234.952,66 1.162.174,25 52,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.837.924,93 20.066.544,20 -2.228.619,27 -11,11 18.208.392,62 -1.858.151,58 -10,20 

6 INVERSIÓNS REAIS 15.314.844,42 16.939.626,57 -1.624.782,15 -9,59 15.374.737,74 -1.564.888,83 -10,18 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.046.918,64 415.000,00 631.918,64 152,27 626.133,42 211.133,42 33,72 

8 ACTIVOS FINANCEIROS 692.040,48 697.040,48 -5.000,00 -0,72 680.040,48 -17.000,00 -2,50 

9 PASIVOS FINANCEIROS 9.743.860,20 12.483.782,26 -2.739.922,06 -21,95 9.118.662,01 -3.365.120,25 -36,90 

  total 217.685.702,35 226.773.713,88 -9.088.011,53 -4,17 228.078.816,49 1.305.102,61 0,57 
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INGRESOS 
 
CAPÍTULO 1, IMPOSTOS DIRECTOS (IBI, IMPOSTOS SOBRE VEHÍCULOS, IMPOSTO SOBRE PLUSVALÍAS, 
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS) 
O brutal incremento do IBI (13,8%) que supón o 60% dos ingresos desta partida parece non atallar a 
evidente diminución de ingresos de outros tributos como o IAE, o imposto de rodaxe. O cremento de 
somentes un 1% cando os incrementos impositivos de 2,1% (IPC de abril 2011 a abril 2012) e do IBI 
amosan que a actividade económica está en caída libre. Pero cómpre non esquencer que este é o 
último ano no que actúa esa subida do IBI e que alomenos o 10% que aplicou o decreto do goberno ten 
que voltar a baixar (se non se adoita medida contraria). Adoitar medidas como incrementos de IBI 
sobre a vivenda desocupada (100% de incremento) está sendo unha medida importante para 
establecer un criterio fiscal xusto neste capítulo en moitos concellos do estado. 
 
CAPÍTULO 2, IMPOSTOS INDIRECTOS (O IMPOSTO SOBRE LICENCIAS DE OBRA, IMPOSTOS SOBRE O 
IVA, ) 
Era esperada esta dimunución do 14% en base ao fracaso da política fiscal do PP. Era bastante inxenuo 
pensar que a subida do IVA non tería consecuencias co consumo de productos que actúan de xeito 
decisivo na parte do imposto que se transfire aos concellos dende fai anos como complemento á 
desaparición do IAE das pequenas empresas (alcohol, gasoliña, tabaco…) xunto coa caída dos impostos 
relacionados coa actividade industrial, comercial e inmobiliaria... Cómpre recuperar o imposto de uso 
do espacio público para a hostelaría en base a dóus criterios de importancia (beneficios do negocio e 
situación laboral dos empregados do mesmo) 
  
CAPÍTULO 3, TAXAS E OUTROS INGRESOS (TAXAS DE CEMITERIO, DE RECOLLIDA DE LIXOS, DE 
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, DE LICENZAS DE APERTURA, DE CONCESIÓN DE LICENZAS 
URBANÍSTICAS, DE VAOS, DE PREZO PÚBLICO DA GARDARÍA, MULTAS DE TRÁFICO, ETC. ETC.) 
 As tasas en 2013 se conxelan (ou máis ben se actualizan a ese IPC do 2,1%) pero curiosamente, en vez 
da caída brutal que este capítulo experimenta en concellos similares que tamén “conxelaron as tasas” 
aquí prácticamente se manteñen. O equilibro para nós este Concello de Vigo o obtén mediante a 
adopción dunha política hostil e recaudatoria nas multas de tráfico, que están sendo abusivas, 
arbitrarias e completamente denunciables. Posiblemente estemos falando dun incremento por 
enriba desde 14% de caída deste capítulo de media nos concellos de todo o estado. 
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CAPÍTULO 4, TRANSFERENCIAS CORRENTES (TRANSFERENCIAS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS) 
Evidente o descenso xa que nestes PXE 2013 e xa no anterior estamos a asistir a un desartellamento da 
descentralización dos recursos cara aos concellos, o estado central, e subsidariamente a Xunta 
trasladan as correccións do déficit público á institución máis cercana ao cidadá que é o concello. 
 
 
CAPÍTULO 5, INGRESOS PATRIMONIAIS (DIÑEIRO QUE SE INGRESA POLA VENDA OU ALLEAMENTO 
DO PATRIMONIO MUNICIPAL: TERREOS, EDIFICIOS, ETC.) 
Os ingresos derivados da xestión do patrimonio municipal, concesións, etc... (CAPÍTULO 5) é un dos 
capítulos máis esquencidos e en contínua diminución nos orzamentos de Vigo (este ano un 16%). Esta 
situación é froito de anos de privatizacións de empresas municipais públicas e de xestión correcta do 
patrimonio municipal. Non existe prácticamente ningunha empresa municipal que aporte ás arcas do 
concello ingresos, non hai unha xestión eficaz e ordeada do patrimonio municipal ou un control das 
concesionarias o que pode explicar en parte a diminución dun 8,56% neste capítulo en 2011 e dun 
16,27% neste 2013. 
 
CAPÍTULO 7, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (AS SUBVENCIÓNS QUE SE ESPERAN) 
Xa se está convertíndo nun clásico desta corporación municipal consignar 0 euros a esta partida 
orzamentaria, dando a entender que non existirán transferencias para edificios públicos, rede viaria, 
etc.. de Xunta ou Deputación. Este feito inaudito nun orzamento municipal dase ao non existir 
contacto e relación proactiva entre a corporación local e o resto das administracións xa que neste 
capítulo deberían figurar cantidades análogas ás de 2012 coa estimación de recorte orzamentario que 
Xunta e Deputación están artellando aos seus orzamentos. 
 
CAPÍTULO 8 E 9, ACTIVOS E PASIVOS FINANCEIROS (DIÑEIRO QUE SE OBTÉN POR PRÉSTAMOS 
BANCARIOS ) 
Os activos financeiros siguen sendo insignificantes e en contínua diminución (ingresos por préstamos a 
personal do propio concello maioritariamente). Pero o que sigue sendo escandalosamente alto (9 
millóns de euros sen contar o que se desconta por pago de intereses) son as partidas que se obteñen 
mediante créditos bancarios neste 2013, cunha pequena reducción dun 6% con respecto a 2012 (ano 
que se incrementara nun 11%). Básicamente este capítulo financia a política de HUMANIZACIÓNS 
que emprendeu a corporación local e que antes podíase financiar mediante a aportación do estado 
mediante o PLAN E e PLAN E 2010 pero que agora non existe. 
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GASTOS 
  
CAPÍTULO 1, GASTOS DE PERSOAL (RETRIBUCIÓNS, SEGURIDADE SOCIAL, GRATIFICACIÓNS, 
CONTRATACIÓNS, PRODUTIVIDADE, FORMACIÓN, ETC.) 
Con unha oferta de emprego conxelada e unha tasa de reposición que non soluciona nen as baixas de 
plantilla por xubilación o aforro principal nesta partida é froito das políticas de recortes sociais do PP, 
rebaixas nas retribucións, pagas extra.... 
 
CAPÍTULO 2, GASTOS DE BENS CORRENTES E SERVIZOS (TODOS OS CORRESPONDENTES AO 
FUNCIONAMENTO XERAL DO CONCELLO: LUZ, AUGA, GAS, MATERIAL DE OFICINA, RECOLLIDA DE 
LIXO, MANTEMENTO DE VEHÍCULOS, LIMPEZA, TELÉFONOS, PROGRAMAS CULTURAIS, PROGRAMAS 
PARA A XENTE MAIOR, ETC. ETC.) 
Máis de 7 millóns de euros de aumento que a falla de revisar as partidas concretas neste capítulo 
moito tememos que responde a aumentos das tarifas de explotación das concesionarias (Vitrasa, 
Aqualia levan meses amenazando con subidas nos servicios que xestionan e que obligan ao concello a 
adicar partidas para amortizar os incrementos) 
 
CAPÍTULO 3, GASTOS FINANCEIROS (OS INTERESES QUE SE PAGAN POLOS PRÉSTAMOS BANCARIOS) 
Era esperado que aumentar o endebedamento do concello actuase nesta partida (52% de incremento) 
en base a un plan de amortizacións bancarias irreal e a un incremento nos xuros dos préstamos 
concedidos. Os vigueses e viguesas pagaremos este ano 1.162.174,25 € máis que en 2012. 
 
 
CAPÍTULO 4, TRANSFERENCIAS CORRENTES (AS SUBVENCIÓNS ÁS ASOCIACIÓNS) 
Especialmente denunciable é para ESQUERDA UNIDA como sistemáticamente este capítulo vaise 
diminuíndo mentres sabemos que centos de miles de euros chegan as asociacións mediante partidas 
que están consignadas ao PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL. Moitos distes recursos aparecen 
retribuídos no capítulo 1 e 2 cando para nós, se se trata de convenios de emprego deberían aparecer 
aquí neste capítulo. 
 
CAPÍTULO 6, INVESTIMENTOS REAIS (O DIÑEIRO QUE SE GASTARÁ EN OBRAS PÚBLICAS) 
As inversións recollidas aquí (investimentos reais; é dicir o que o Concello ten previsto gastar en 
edificios, terreos, maquinaria, mobiliario ou equipamento...) siguen sufrindo unha diminución (do 
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9,59%. En 2012 ao 10,18% este 2013). Curiosamente a pregunta é ¿se aumentan as partidas de 
humanizacións como é que este capítulo diminúe?, básicamente porque son investimentos 
PRIVADOS xestionados por empresas con cargo ao plan de emprego non ao investimento real do 
concello. Pensamos que unha empresa MUNICIPAL DE MANTEMENTO DE VIAS E OBRAS aportaría 
máis transparencia sobre o destino final das inversións do Concello de Vigo. 
 
CAPÍTULO 7, PASIVOS FINANCEIROS (A AMORTIZACIÓN ANUAL DOS PRÉSTAMOS BANCARIOS) 
Inclúe as transferencias de capital ou achegas que o Concello realiza a empresas públicas, a entidades 
ou a particulares para o desenvolvemento de investimentos reais. Xa en 2012 sufríu un incremento do 
152,27% por efecto de participación na depuradora e da cidade da xustiza, creemos que nesta ocasión 
corresponde ese 33% corresponde a convenios coa xunta para financiar actividades en asociacións, 
anualidades de obras conxuntas (alameda por exemplo), etc... 
 
O CAPÍTULO 8 (ADIANTOS NÓMINAS FUNCIONARIOS OU PRÉSTAMOS BÁSICAMENTE) 
mantense prácticamente nos mesmos indices do 2012 en canto a gasto en adquisición de activos 
financeiros. A maior parte correspondente a adiantos de nóminas. 
 
O CAPÍTULO 9 (REFÍRESE AOS PASIVOS FINANCEIROS E RECOLLE AS AMORTIZACIÓNS DE PRÉSTAMOS 
E DEVOLUCIÓNS DE FIANZAS)  
Aquí prodúcese de unha diminución con respecto a 2012, se ben nese ano o aumento fora dun 21% 
(pasando dos 9 millóns aos 12) nesta ocasión actúa o teito de endebedamento público permitido pero 
sigue sendo evidente que o Concello sigue recurrindo de xeito temerario a financiar obra pública pola 
vía do crédito. 
 


