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A) DOCUMENTACIÓN BASE
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1. MEMORIA-PROPOSTA DO PRESIDENTE  AO PLENO DA MANCOMUNIDADE DE 
CONCELLOS DA COMARCA DE FERROL

De conformidade co disposto no artigo 168.2 R.D. Lexislativo, de 5 de marzo, artigo 18,  apartados
1  a  2  do  RD  500/90,  do  Regulamento  Orzamentario,  así  como  nas  normas  estatutarias  da
Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, preséntase  ao Pleno para a aprobación inicial
o proxecto de orzamento para o exercicio 2018.

O  orzamento  nivelado  en  gastos  e  ingresos  contempla  a  contía  de 874.315,64 euros.  A súa
distribución por capítulos é a seguinte:
 

I.- GASTOS:

GASTOS DE PERSOAL ( CAPÍTULO I )

Ascenden  no  seu  conxunto  160.894,36 euros,  que  representa  o  18,40% do  total  do
orzamento.
O capítulo de persoal  recolle:  a)  os gastos do persoal  do Concello de Ferrol  que presta
servizo  na  Mancomunidade  de  Concellos  da  Comarca  de  Ferrol;  b)  os  gastos
correspondentes ao persoal directivo (Xerente); c) os do persoal laboral temporal contratado
mediante subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia;
e d) e os gastos do posto de auxiliar administrativo de servizos xerais, grupo C2, a cubrir no
ano 2018.

GASTOS DE MANTEMENTO E SERVIZOS (CAPÍTULO II)

Ascenden en total a  523.117,88 euros, que representan o 59,83% do orzamento. En relación
cos  gastos  de  adaptación  á  administración  electrónica,  procurarase  a  colaboración  coa
Deputación da Coruña co fin de minimizalos.

TRANSFERENCIAS CORRENTES (CAPÍTULO IV)

Ascenden en total a 67.267,84 euros, que representan o 7,69% do orzamento.

INVESTIMENTOS REAIS (CAPÍTULO VI)

As previsións en investimentos reais estímanse en  123.035,56 euros para o ano 2018, que
representan o 14,07% do orzamento.

II.-INGRESOS:

INGRESOS POR TAXAS E SERVIZOS (CAPÍTULO III)

    A previsión para o ano 2018 é de 21.319,00 euros, que representan un 2,44% do orzamento,
procedente dos prezos públicos recadados polo servizo de recollida e aloxamento de animais
domésticos.
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TRANSFERENCIAS CORRENTES (CAPÍTULO IV)

Ascenden á cantidade total  de  728.459,06 euros, un  83,32% dos ingresos do orzamento,
procedentes das achegas dos concellos que compoñen a mancomunidade e de subvencións
pendentes de ingresar.

INGRESOS PATRIMONIAIS (CAPÍTULO V)

As  previsións  de  ingresos  derivados  das  contas  bancarias  ascenden  a  1.502,02 €,  que
representa o 0,17 % dos ingresos do orzamento.

         
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CAPÍTULO VII)

Ascenden á cantidade total  de  123.035,56 euros, un  14,07% dos ingresos do orzamento,
procedentes das achegas dos concellos que compoñen a mancomunidade.

ACTIVOS FINANCIEIROS (CAPITULO VIII)

A previsión para o ano 2018 é de 0 euros.

Polo exposto, proponse  ao Pleno da Mancomunidade:

PRIMEIRO.- Aproba-lo proxecto de orzamento da Mancomunidade de Concellos da Comarca de
Ferrol para o exercicio económico do 2018, co seguinte resumo a nivel de capítulos e clasificación
económica.
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RESUMO A NIVEL DE CAPÍTULOS E CLASIFICACIÓN ECONÓMICA:

  a.1) OPERACIÓNS CORRENTES
Cap. I -  Gastos de persoal 160.894,36 18,40%
Cap. II - Compras de bens e servicios 523.117,88 59,83%
Cap. IV – Transferencias correntes 67.267,84 7,69%
Cap. VI- Inversions reais 123.035,56 14,07%

TOTAL GASTOS:  874.315,64 100,00%

  ESTADO DE INGRESOS
Cap. III - Taxas e outros ingresos 21.319,00 2,44%
Cap. IV – Transferencias correntes 728.459,06 83,32%
Cap. V  - Ingresos patrimoniais 1.502,02 0,17%
Cap. VII – Transferencias de capital 123.035,56 14,07%
Cap. VIII-Activos Financieiros 0,00 0,00%

TOTAL INGRESOS:  874.315,64 100,00%

ESTADO DE GASTOS (Euros)

ESTADO DE INGRESOS (Euros)



SEGUNDO.- Aproba-las bases de execución do orzamento para o exercicio económico 2018.

TERCEIRO.-  Que se expoña ó público por prazo de quince días hábiles, trala publicación no
Boletín Oficial da Provincia, para efectos de exame e reclamacións. 

CUARTO.-  Que  no  suposto  de  non  presentarse  reclamacións  considerarase  definitivamente
aprobado  e  entrará  en  vigor  unha  vez  que  se  cumpra  o  trámite  da  súa  publicación  definitiva,
resumido por capítulos e con expresión dos recursos a utilizar.

QUINTO.- O orzamento aprobado terá efectos retroactivos ó 1 de xaneiro do ano 2018 e, ó mesmo,
imputaranse os créditos do orzamento prorrogado.

SEXTO-  As  modificacións  de  créditos  aprobadas  con  anterioridade  á  entrada  en  vigor  do
presuposto do ano 2018 conservarán a súa vixencia.

SEPTIMO-  Que  se  lle  remita  copia  do  referido  orzamento  a  Administración  do  Estado  e  da
Comunidade Autónoma.

Ferrol, 19 de decembro de 2017

O PRESIDENTE,

Asdo.- Jorge Juan Suárez Fernández
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2. ESTADO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA, FUNCIONAL E
ECONÓMICA (ÚNICA)
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LISTADO DE APLICACIÓNS DE GASTOS CORRENTE
EXERCICIO 2018

Orgánica Funcional Económica Crédito Inicial
00 170 22706 GOBERNO MUNICIPAL 183.000,00 €

Administración Xeral do Medio Ambiente
Servizo de Lacería e Canceira

00 162 22700 GOBERNO MUNICIPAL 174.510,29 €
Recollida,eliminación e tratamento de residuos
Limpeza e aseo

00 912 10701 GOBERNO MUNICIPAL 34.887,44 €
ÓRGANOS DE GOBERNO
Do persoal Directivo

00 912 14300 GOBERNO MUNICIPAL 41.976,67 €
ÓRGANOS DE GOBERNO
Outro Persoal

00 920 12004 GOBERNO MUNICIPAL 7.335,63 €
ÓRGANOS DE GOBERNO
Auxiliar administrativo. Soldo anual

00 920 12100 GOBERNO MUNICIPAL 4.356,11 €
ÓRGANOS DE GOBERNO

00 920 12101 GOBERNO MUNICIPAL 7.498,26 €
ÓRGANOS DE GOBERNO

00 912 16000 GOBERNO MUNICIPAL 11.512,86 €
ÓRGANOS DE GOBERNO
Seguridade Social Persoal Directivo

00 920 16000 GOBERNO MUNICIPAL 6.159,99 €
ÓRGANOS DE GOBERNO

00 912 22000 GOBERNO MUNICIPAL 500,00 €
ÓRGANOS DE GOBERNO
Ordinario Non Inventariable

00 912 22602 GOBERNO MUNICIPAL 1.000,00 €
ÓRGANOS DE GOBERNO
Publicidade e Propaganda

00 912 22603 GOBERNO MUNICIPAL 2.000,00 €
ÓRGANOS DE GOBERNO
Publicación en Diarios Oficiais

00 912 22699 GOBERNO MUNICIPAL 1.800,00 €
ÓRGANOS DE GOBERNO
Outros Gastos Diversos

00 912 23000 GOBERNO MUNICIPAL 3.744,00 €
ÓRGANOS DE GOBERNO
Dos Membros dos órganos de goberno

Descripción

Auxiliar admivo. Complemento de destino (14)

Aux. Admvo. Complemento específico

Seguridade Social Auxiliar Adminsitrativo
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EXERCICIO 2018

Orgánica Funcional Económica Crédito Inicial
00 912 23010 GOBERNO MUNICIPAL 600,00 €

ÓRGANOS DE GOBERNO
Do persoal Directivo

00 920 23300 GOBERNO MUNICIPAL 2.000,00 €

Outras indemnizacións
00 241 23300 GOBERNO MUNICIPAL 8.250,00 €

Programas Integrados para o Emprego
00 241 13100 GOBERNO MUNICIPAL 35.779,44 €

Programas Integrados para o Emprego
00 241 16000 GOBERNO MUNICIPAL 11.387,96 €

Programas Integrados para o Emprego
00 241 22799 GOBERNO MUNICIPAL 50.000,00 €

Programas Integrados para o Emprego
00 241 22699 GOBERNO MUNICIPAL 8.713,59 €

Programas Integrados para o Emprego
00 230 46200 52.168,44 €

Achega ao convenio da Casa de Acollida
00 170 62200 123.035,56 €

00 432 22706 75.000,00 €

Promoción turística
00 231 48000 15.099,40 €

Convenio con ASFEDRO
00 419 22706 3.000,00 €

Servizos relacionados con Matadoiro

00 920 22699 9.000,00 €

Total Unidade: 00 ....................................................
Total Area: 00 ....................................................
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 874.315,64

Descripción

Ampliación do refuxio de animais de Mougá

Asistencia técnica, software e equipamento para a adaptación 
á administración electrónica de acordo coa Lei 39/2015



3. ESTADO DE INGRESOS
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LISTADO DE APLICACIÓNS DE INGRESOS CORRENTE
EXERCICIO 2018 Ordenado por : ECONÓMICA

Económica Descripción Crédito Inicial

45080 OUTRAS SUBVENCIÓNS 
Total Concepto : 450 199.131,00 199.131,00
Total Artigo: 45 199.131,00
Total Capítulo: 4 199.131,00

46200 DE CONCELLOS
Total Concepto : 462 529.328,06 529.328,06
Total Artigo: 46 529.328,06
Total Capítulo: 4 529.328,06

76200 DE CONCELLOS
Total Concepto : 762 123.035,56 123.035,56
Total Artigo: 46 123.035,56
Total Capítulo: 4 123.035,56

52000 INTERESES DE DEPOSITOS 1.502,02
Total Concepto : 520 1.502,02
Total Artigo: 52 1.502,02
Total Capítulo: 5 1.502,02

31900 OUTRAS TAXAS 21.319,00
Total Concepto : 319 21.319,00
Total Artigo: 31 21.319,00
Total Capítulo: 3 21.319,00

TOTAL PRESUPOSTO DE INGRESOS 874.315,64



4. BASES DE EXECUCIÓN

Consonte o artigo 165 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e o artigo 9.1,
do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, formúlanse as Bases de Execución do Orzamento Xeral
para o exercicio 2018, que a continuación se expresan:

Base 1ª.- Orzamentos que abarcan.-

Constitúen o Orzamento Xeral referido,  o propio desta Mancomunidade,  cuxo importe,  no seu
conxunto, nivelado en gastos e ingresos ascende á contía de 874.315,64 €. A  Mancomunidade de
Concellos  da  Comarca  de  Ferrol  intégrase  como  entidade  local  independente,  formada  polos
concellos de Ferrol, Neda, Narón, Mugardos, Fene, Ares, Cedeira, Valdoviño e Cabanas.

Base 2ª.- Bolsas de vinculación e limitación dos gastos.-

Non poderán adquirirse compromisos por contía superior o importe dos créditos autorizados nos
Estados de Gastos,  que deberán destinarse exclusivamente aos fins específicos que cada un ten
asignado, cuxa vinculación xurídica, consonte co establecido nos artigos 165,172 e 173.5 do Texto
Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por R.D.Lexislativo 2/2004 do 5 de
Marzo e 25.2,27 e 28 do Real Decreto 500/1990, é a seguinte:

- No capítulo primeiro, a nivel Grupo de programas e concepto (3-3).

- No resto dos capítulos a política de gasto e artigos(2-2).

Base 3ª.- Prórroga do orzamento.

1.-Se ao  iniciar  o  exercicio  económico do ano 2018,  non entrase en vigor  o Orzamento  Xeral
correspondente ao citado exercicio,  considerarase automaticamente prorrogado o de 2017 ata  o
límite dos seus créditos iniciais.
2.- A prórroga non afectará aos créditos para gastos correspondentes a servizos ou proxectos de
investimento  que  deban  concluír  no  exercicio  anterior  ou  estean  financiados  con  ingresos
específicos ou afectados que exclusivamente se percibisen no dito exercicio.
3.-  A determinación  das  correspondentes  partidas  do  Orzamento  Xeral  de  2017,  que  non  son
susceptíbeis de prórroga, por estar comprendidas nalgún dos supostos do parágrafo anterior, será
establecida mediante resolución motivada do Presidente logo do informe previo do Interventor .
Igualmente, poderanse acumular na correspondente resolución acordos sobre a incorporación de
remanentes na forma disposta nos artigos 47 e 48 do Real decreto 500/1990.
4.-Mentres  dure  a  vixencia  da  prórroga  poderán  aprobarse  as  modificacións  orzamentarias
establecidas pola lexislación de facendas locais.
5.-Despois  de  que  se  aprobe  o  orzamento,  deberán  efectuarse  os  axustes  necesarios  para  dar
cobertura ás operacións efectuadas durante a vixencia do orzamento prorrogado.

Base 4ª.- Modificacións de créditos.-
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1.- Créditos extraordinarios e suplementos de crédito.

Cando deba realizarse algún gasto de carácter inaprazable ata o exercicio seguinte, para o que non
exista  crédito  no  Presuposto  vixente  ou  sexan  insuficientes,  ou  non  ampliables,  as  dotacións
previstas no mesmo, poderá acordarse, previa incoación do preceptivo expediente, unha concesión
de  crédito  extraordinario  no  primeiro  dos  casos  e  un  suplemento  de  crédito  no  segundo  dos
supostos, ou de ambas cousas á vez, debendo atenderse o seu financiamento, indistintamente, cos
seguintes recursos:

a)  Con  cargo  ao  Remanente  Líquido  de  Tesourería  dispoñible  no  momento  da  tramitación  do
expediente.

b) Con novos ou maiores ingresos recadados sobre os totais previstos no Orzamento Corrente.

c) Mediante anulacións ou minoracións (baixas) do crédito que se precise de outras partidas, non
comprometido, cuxas dotacións se estimen reducibles sen perturbación do respectivo servizo.

Para a tramitación dos referidos expedientes serán necesarios os seguintes requisitos:

Informe-proposta  da  Xerencia  da  Mancomunidade  ou  calquera  outro  organo  xestor  onde  se
xustifique  a  necesidade  da  tramitación  da  modificación  conformado  polo  Presidente  ou
Vicepresidente  no  seu  caso,  Informe  da  Intervención  Municipal;  ditame  da  correspondente
Comisión  informativa  competente;  aprobación  inicial  polo  Pleno  da  Mancomunidade  e  demais
trámites que, para os Orzamentos, sinala o Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais.

2. Créditos ampliables

1. Terán  a  natureza  de  créditos  ampliables  os  financiados  con  recursos  expresamente
afectados , agás os procedentes de operacións de crédito , non sendo as de tesourería , todo
isto de conformidade co disposto no artigo 39.1 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril.

2. No expediente  especificaranse  os  medios  ou recursos  que  financian  o  maior  gasto  polo
negociado propoñente ; acreditándose ,en todo caso, o recoñecemento en firme dos dereitos
que financien o crédito que se pretenda ampliar e que os citados dereitos supoñan maiores
recursos sobre os previstos afectados ó crédito que se pretende ampliar

3. Se durante o exercicio xurdise a necesidade de declarar ampliables determinadas partidas
orzamentarias , efectuaríase mediante a modificación das presentes Bases de Execución.

4. Se  declaran  ampliables  as  seguintes  partidas  orzamentarias:
00-162-22700  Recogida  ,  gestión  y  tratamiento  de  residuos  .  Limpieza  y  aseo.
No caso de modificación da partida para atender ó mesmo gasto ( Servicio de xestión de
residuos voluminosos ), será ampliable isa nova partida.

3. Restantes modificacións de crédito.

Será competente para autorizar e aprobar os restantes expedientes de modificación de crédito o
Presidente da Mancomunidade,  excepto  as  transferencias  entre  aplicacións  de  diferente área  de
gasto e as baixas por anulación que serán competencia do Pleno.

Para a tramitación dos referidos expedientes serán necesarios os seguintes requisitos:
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Informe-proposta da Xerencia da Mancomunidade u calquer outro organo xestor onde se xustifique
a  necesidade  da tramitación da  modificación  conformado polo Presidente  ou Vicepresidente da
Macomunidade, Informe da Intervención Municipal e a aprobación será competencia do Presidente.

Base 5ª.- Recoñecemento e liquidación da obriga e Ordenación do Pago.-

Corresponde  ao  Sr.  Presidente  o  recoñecemento  e  a  liquidación  das  obrigas  derivadas  dos
compromisos de gastos legalmente adquiridos, así como a ordenación do pago, pudendo efectuar as
delegacións que estime pertinentes en outro membro da Mancomunidade. Os pagos serán os que
correspondan  ás  obrigas  previamente  recoñecidas,  tendo  prioridade  os  relativos  a  persoal  e  os
referidos a obrigas procedentes de exercicios anteriores, acomodándose o plan de distribución de
fondos que a tal efecto se estableza pola Presidencia.

Base 6ª.- Xustificación do Gasto.-

1.-Para que poidan expedirse ordes de pago, haberá de acreditarse fehacentemente a realización
da  obra,  servizo,  subministro  ou  calquera  outro  dereito  que  corresponda  ao  acredor.  Os
correspondentes  documentos  xustificativos  terán  sido  aprobados  previamente  polo  órgano
competente,  e con referencia ás facturas,  haberán de levar dilixencia subscrita polo xerente,  ou
encargado  correspondente,  e  o  Presidente,  que  acredite  a  recepción  e  conformidade  das
subministracións ou materiais que as mesmas comprendan.

2.-Requisitos de facturas e tiquets :
2.1.-As facturas e ticket axustaranse ao disposto no Real Decreto 1619/2012.
2.2 .-As facturas conterán como mínimo:
-Nome, identificación fiscal e domicilio de expedidor e destinatario.
-Número e data da factura.
-Descrición das operacións, con indicación do prezo unitario de cada unha.
-Importe, desagregado en base impoñible do IVE, tipo impositivo aplicable e importe total.
-A data en que se efectuaron as operacións ou na que, no seu caso, recibiuse o pago anticipado,

se se trata dunha data distinta á de expedición da factura.
-No seu caso, causa (indicando referencia lexislativa) da non suxeición ou exención do IVE.
2.3. -Para aqueles gastos en que poida emitirse ticket e non factura (os do art. 3 RD 1619/2012,

como compras polo miúdo, transportes de persoas e as súas equipaxes, servizos de restauración,
etc.), o mesmo conterá como mínimo:

-Número de ticket.
-Nome e identificación fiscal do expedidor.
-Tipo de gravame ou expresión “IVE incluído”.
-Contraprestación total.
2.4..-As facturas expediranse polos provedores a nome da “Mancomunidade de Concellos da

Comarca de Ferrol, C.I.F.P1500002I, Praza de Armas s/n 15402 Ferrol.". 

3.- Unha vez implantada a factura electrónica serán, ademáis, aplicables os requisitos previstos na
Lei  25/2013,  de  27  de  decembro,  de  impulso  de  la  factura  electrónica  y  creación del  registro
contable de facturas en el Sector Público e normativa de desenvolvemento.

Base 7ª.- Pagos a Xustificar e Anticipos de caixa fixa.
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1.- No caso de que no momento de expedirse e executarse a orde de pago non se podan
presentar os documentos que acrediten a prestación do servizo, estes pagos terán o carácter de pagos
“a xustificar” , debendo de aplicarse os respectivos créditos do Orzamento.

2.- Só poderá utilizarse “pagos a xustificar” con carácter restritivo e previa xustificación nas
seguintes ocasións:

a) Que o importe a xustificar non sobrepase a cantidade de seiscentos euros.
b) Que non sexan destinados a “Operacións de Capital”.
c) Que o perceptor non teña pendente de xustificar cantidade algunha polo mesmo concepto.
d) Que non se destinen a atender gastos de modalidade periódica, os cales terían  a
consideración de anticipos de caixa fixa (ACF).

3.- Estes preceptores quedarán obrigados a xustificar a aplicación das cantidades recibidas
por este concepto, nun prazo máximo de tres meses.

4.- As persoas que reciban “anticipos de caixa fixa” renderán contas polos gastos atendidos
con ditos anticipos, a medida de que as súas necesidades de Tesouraría aconsellen a reposición dos
fondos utilizados, os cales deberán ser xustificados na forma que se indique no seguinte punto polo
Pleno da Mancomunidade.

5.-Procedemento para a reposición de fondos ACF:

5.1.-  A medida  que  as  necesidades  de  tesourería  aconsellen  a  reposición  de  fondos,  os
habilitados renderán as contas ante a Intervención da Mancomunidade. A xustificación realizarase
para cada aplicación orzamentaria e incluirá:

-os xustificantes dos gastos, numerados,
-extracto bancario consignándose en cada un dos apuntamentos o número do xustificante do

gasto ou ingreso que corresponda,
-proposta de documento ADO. 

5.2.-  Intervención comprobará  a  correcta  aplicación  dos  fondos e  remitirá  o  documento
"ADO" ao Presidente da Mancomunidade para a súa aprobación.

5.3.-Aprobación do ADO e transferencia á conta asociada.

6.-Prazos de xustificación ACF: os habilitados darán conta a Intervención ao final de cada
trimestre natural, da situación dos fondos, debéndose achegar certificados bancarios dos saldos á
devandita  data.  Ao  final  do  exercicio  renderase  conta  dos  gastos  realizados  desde  a  anterior
reposición de fondos ata o 15 de decembro.

Base 8ª.- Pago de Subvencións.-

Para o abono das subvencións ou axudas económicas que se poidan conceder polos órganos
competentes,  con  cargo  ao  Orzamento,  será  indispensable  acreditar  polos  preceptores  estar  o
corrente das súas obrigas fiscais coa Entidade que as concede ademais de co Estado (AEAT) e ca
Seguridade Social, debendo xustificar no prazo previsto no convenio que se asine a súa aplicación
ós fins para os que  foran  concedidas,  mediante  a  presentación  dos  documentos  que
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suficientemente así o acrediten.
As  facturas  orixinais  ou  fotocopias  compulsadas  xustificativas  da  realización  da  actividade

incluirán, no orixinal, a seguinte dilixencia.

Base 9ª.-Gastos de locomoción, dietas e indemnizacións .-

1. Os gastos de locomoción, manutención e aloxamento que se produzan como consecuencia
de desprazamentos por comisión de servizos ou xestións oficiais dispostos pola Corporación, polo
seu  Presidente  ou  por  outros  órganos  competentes,  serán  aboados  previa  presentación  dos
correspondentes xustificantes, conforme ao disposto no regulamento regulador das indemnizacións
por razón do servizo.

2. Por asistencia a sesións dos Órganos de goberno aboarase a cantidade de 24 euros.

Base 10ª.-Gastos de Carácter Plurianual .-

1.- A autorización e o compromiso de gastos de carácter plurianual subordinaranse o crédito
que para cada exercicio se consigne nos respectivos presupostos, segundo dispón o art. 79 do Real
Decreto 500/1990, do 20 de Abril e o art.174 do RDL 2/2004,de 5 de marzo.

2.-  Poderán adquirirse  compromisos de gastos con carácter  plurianual  sempre que a súa
execución se inicie dentro do exercicio corrente e que , ademais, se encontren comprendidos nalgún
dos seguintes casos:

a) Inversións e transferencias de capital.
b) Contratos de subministración, de asistencia técnica e científica, de prestación de servizos,

de execución de obras de mantemento e aluguer de equipos que non poidan ser estipulados ou
resulten antieconómicos por un ano.

c) Aluguer de bens inmobles.

d) Cargas financeiras das débedas desta Entidade.

e) Transferencias correntes a entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro.

Establécese o seguinte gasto plurianual taxativo: 

Servizo de recollida e aloxamento de animais.

• Partida: 00.170.22706
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DILIXENCIA   para  facer  constar  que  esta
factura  utilizouse  como  xustificante  de  gastos
para  a  obtención  dunha  subvención  da
Mancomunidade para ......



• Importe: 183.000,00 € euros anuais, total 1.098.000,00 euros

• Anualidades: seis anualidades a contar dende o 5 de xuño de 2013

Servizo de xestión de residuos voluminosos:

• Partida: 00.162.22700

• Importe: 84,7 € tonelada. Estimación inicial: 144.614,43 € anuais, total 578.457,72 euros

• Anualidades: catro anualidades (adxudicado o 16/11/2015)

Base 11ª. Réxime do persoal.

a) O persoal da Mancomunidade que preste servizo na mesma farao no réxime de atribución
temporal de funcións (artigo 66 do R.D.  364/95), acumulación de tarefas ou habilitación específica,
segundo o réxime específico. 

b) Nos supostos de atribución temporal, o nomeamento corresponde ó Presidente da entidade
de non existir norma superior en contra.

c) No referente ó réxime de contratacións, acumulacións, suplencias, estarase ó disposto para
o persoal da Mancomunidade.

d) A función  pública  de  Secretaría,  que  comprende  a  fe  pública  e  o  asesoramento  legal
preceptivo,  así  como  o  control,  fiscalización,  intervención  na  xestión  económico-financeira  e
orzamentaria, e a contabilidade, tesourería e recadación, en tanto non sexan cubertas por algún dos
sistemas  legalmente  admitidos,  serán  exercidas  por  funcionarios  con  habilitación  nacional  que
desempeñen a súa función no concello que ostente a Presidencia, segundo o artigo 14 dos estatutos
da  Mancomunidade  de  concellos  da  comarca  de  Ferrol,  segundo  redacción  aprobada  por
RESOLUCIÓN de 19 de decembro de 2000, da Dirección Xeral de Administración Local, DOG 17
de xaneiro de 2001.

e) Réxime retributivo: o persoal percibirá as seguintes cantidades brutas para tales conceptos:

- 701,71 € mensuais brutos por catorce pagas, en concepto de retribucións fixas que será
percibidas polo Secretario.

- 701,71 € mensuais brutos por catorce pagas, en concepto de retribucións fixas que será
percibidas polo Interventor.

- 701,71 €  mensuais brutos por catorce pagas, en concepto de retribucións fixas que serán
percibidas pola Tesoureira.

- 142,74 € mensuais brutos por catorce pagas a aboar ó persoal coadxuvante 

- 142,74 euros mensuais brutos por catorce a aboar a persoal do CRI do Concello de Ferrol.

- 24 € por asistencias a reunións ou de servizos especiais.
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Para as substitucións estarase ao previsto no Réxime retributivo e de substitucións dos funcionarios
adscritos á Mancomunidade aprobado polo Pleno da Mancomunidade en sesión de 13 de xuño de
2016.

Base 12ª.-Acumulación simultánea de fases do gasto .-

1.- Poderán acumularse varias fases da execución do presuposto de gastos, das enumeradas
no art. 52 do Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, nun só acto administrativo, producindo os
mesmos efectos que se ditas fases se acordaran en actos administrativos separados, podéndose dar
nos seguintes casos:

a) Autorización – disposición.

b) Autorización- disposición- recoñecemento da obrigación.

Base 13ª. Réxime de fiscalización.

Os  gastos  se  fiscalizarán  pola  Intervención  conforme  ao  disposto  no  TRLFL e  Real  Decreto
424/2017, de 28 de abril, sendo de aplicación supletoria a Resolución de 2 de xuño de 2008 da
IGAE.
Nos ingresos substitúese a fiscalización previa pola toma de razón e posterior fiscalización limitada
por mostraxe.

Base 14ª. Réxime contable.

O sistema de información contable do Concello de Ferrol é o denominado SICAL, proporcionado
pola Deputación de Sevilla,  sendo a asistencia  técnica a do Centro de Atención a  Usuarios da
devandita  Deputación  e  do  Centro  de  Recursos  Informáticos  do  Concello  de  Ferrol.  A
Mancomunidade  poderá  sustituir  o  programa  contable  SICAL por  aquel  outro  que  estime  a
Intervención que cumpre os requisitos previstos na normativa aplicable.

Para garantir a información contable gravada no SICAL ou programa que o substitúa, compete ao
Interventor  Xeral  determinar  os  usuarios  e  o  réxime  de  permisos.  O  CRI  de  Ferrol  terá
permanentemente actualizada a relación de usuarios e permisos, con garda do réxime de utilizacións
do Interventor.
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B) DOCUMENTACIÓN ANEXA
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5. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO ANO 2016 E AVANCE DA DO 2017
5.I. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO ANO 2016
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5.II. AVANCE DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO ANO 2017
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6. ANEXO DE PERSOAL

6.I. PERSOAL FUNCIONARIO DO CONCELLO DE FERROL

6.II. PERSOAL LABORAL DIRECTIVO

Custos Laborais Persoal Laboral Directivo: 
-Xerente..........................................................................................................................34.887,44 €

6.III. PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Custos laborais de persoal laboral temporal:
– Técnico orientadora para a inserción laboral (Subvención da Xunta de Galicia): 21.303,55

€
– Auxiliar administrativo (Subvención da Xunta de Galicia): 13.468,86 €

6.IV. AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Posto :Auxiliar administrativo servizos xerais
Grupo: C2.
Nivel Complemento destino 14.
Escala: administración xeral. Subescala auxiliar de administración xeral.

Concepto Importe € Aplicación
orzamentaria

Soldo anual 7.335,63 € 00.920.120.04
Complemento
destino (14)

4.356,11 € 00.920.121.00

Complemento 7.498,26 € 00.920..121.01
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Persoal Funcionario do  concello de Ferrol
Traballador Custos Laborais Bruto/ano
Interventor 10.021,48 €
Substitución Interventor (1,5 meses) 1.252,69 €
Secretario 10.021,48 €
Substitución Secretario (1,5 meses) 1.252,69 €
Tesoureira 10.021,48 €
Substitución Tesoureira (1,5 meses) 1.252,69 €
Coadxuvante Secretaría 2.038,54 €
Coadxuvante Tesourería 2.038,54 €
Coadxuvante Intervención 2.038,54 €
Persoal CRI 2.038,54 €
Total 41.976,67 €



específico
TOTAL 19.190,00 €
As  funcións  a  realizar  serán  as  propias  do  posto  segundo  determina  o  artigo  169  do  RDL
781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en
materia de réxime local, debendo considerar, en concreto, as seguintes:

• Tarefas correspondentes á xestión de expedientes encomendadas polo xerente e demais
persoal técnico da Mancomunidade, co coñecemento e utilización das novas tecnoloxías
aos efectos da xestión de expedientes na administración pública.

• Atención ao público.
• Apoio á xerencia na coordinación administrativa cos concellos integrantes, na solicitude e

xustificación de subvencións, na adxudicación de contratos e na xestión dos pagamentos e
liquidacións.

6.V. CUSTO SEGURIDADE SOCIAL

A) Custo Seguridade Social Persoal Laboral Directivo:
-Xerente...................................... ....................................................................................11.512,86 €

B) Custo seguridade social de persoal laboral temporal:
-Técnico orientadora para a inserción laboral (Subvención da Xunta de Galicia) :..........6.976,91 €
- Auxiliar Administrativo (Subvención Xunta de Galicia)................................................4.411,05 €

C) Custo de seguridade social de Auxiliar administrativo:...............................................6.159,99 €

TOTAL (A+B+C): ..............................................................................29.060,81 € € 
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7. ANEXO DE CONTRATOS

Relación  de  Contratos.

As dotacións para contratación están destinadas a:

Aplicación
Orzamentaria

Importe Obxeto do Contrato

00.1620.227.00 174.510,29 € Servizo  de  Xestión  de  Residuos
Voluminosos

00.170.227.06 183.000,00 € Xestión de Servizo de Lacería e Canceira

TOTAL 357.510,29 €
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8. ANEXO DE SUBVENCIÓNS

Convenio con ASFEDRO
Aplicación orzamentaria: 00-231-48000
 
O Pleno da Mancomunidade na sesión de 9 de outubro de 2017 recibiu á entidade ASFEDRO,
cuxos representantes  explícaron unha proposta  de  colaboración consistente  nun programa de
xestión da reinserción de reclusos drogodependentes da nosa comarca, e sobre o que indican que
se trata dunha necesidade que non é cuberta nin polo SERGAS nin polo Ministerio de Interior.
 
O  Pleno  acordou  requirir  a  ASFEDRO  a  documentación  oportuna  para  a  tramitación  dun
convenio entre a Mancomunidade e dita entidade para o desenvolvemento do programa proposto.
 
A entidade presentou á Mancomunidade o proxecto para este convenio, cuxo orzamento ascende
a  15,099,40  €,  que  procede  distribuír  en  proporción  á  poboación  dos  concellos  da
Mancomunidade  da  seguinte  maneira,  aos  efectos  de  incluír  este  gasto  e  os  ingresos  que  o
financian no presente orzamento,  sen prexuízo dos trámites necesarios para asinatura de dito
convenio.
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Concello Achega
Ares 5672 555,79 €
Cabanas 3259 319,34 €
Cedeira 6997 685,62 €
Fene 13250 1.298,34 €
Ferrol 68308 6.693,38 €
Mugardos 5335 522,77 €
Narón 39426 3.863,28 €
Neda 5197 509,24 €
Valdoviño 6650 651,62 €
Total Concellos 154094 15.099,40 €

Poboación
(Padrón 

2015)



9. ANEXO DE INVESTIMENTOS
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Concepto Importe Observacións

Obra de ampliación do refuxio
123.035,56 € De acordo co proxecto de obra facilitado aos 

membros do Pleno



10. ANEXO DE ESTADO DE ENDEBEDAMENTO

A 31 de  decembro de  2017 a  Mancomunidade non ten  ningún tipo  de  operación  de
endebedamento viva, nin está prevista a formalización de ningunha no exercicio 2018.
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11. INFORME ECONÓMICO-FINANCIEIRO

A) NORMATIVA APLICABLE 

De conformidade co disposto no artigo 168.1 e) do Texto refundido da Lei de Facendas
Locais, aprobado por RDL 2/2004, ao presuposto achegarase un informe económico-financeiro
no que se expoñan as bases utilizadas para a  avaliación de ingresos e operacións de crédito
previstas, a suficiencia dos créditos (de gastos) para atender as obrigas esixibles e os gastos de
funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectiva nivelación do presuposto”.

B) ESTRUTURA DO INFORME 

O informe ten tres partes:

- No apartado  C xustifícanse  os  gastos  e  achegas  correspondentes  a:
servizo  de  xestión  de residuos voluminosos;  xestión  do  Refuxio  de
Animais de Mougá; Programa Integrado para o Emprego 2017-2018;
cotas  fixas;  persoal;  ampliación  do  Refuxio  de  Mougá;  Casa  de
Acollida; Promoción Turística; convenio con ASFEDRO; e estudos e
traballos técnicos relacionados co matadoiro.

- No apartado E faise en primeiro lugar unha comparanza das previsións
de gastos de 2018 en relación co anterior presuposto do 2017, último
aprobado, para reflectir as principais modificacións; e a continuación
realízase o mesmo con relación ós ingresos.

- No apartado D formúlanse as conclusións tendo en conta non só as
previsións,  senón tamén os datos resultantes da liquidación tanto de
gastos e ingresos como as bases das novas previsións.

C) XUSTIFICACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

C.1. Servizo de xestión de residuos voluminosos

Conforme os pregos que rexen o contrato a empresa facturará mensualmente á mancomunidade o
importe resultante de multiplicar o prezo de adxudicación (84,70 €/tonelada IVE incluído) polo
número de toneladas recibidas no centro de xestión de residuos. Esta facturación desagrégase á
súa vez nas achegas correspondentes a cada un dos concellos en función do número de toneladas
entregadas por cada un. 

Tendo en conta o incremento constante do número de toneladas entregadas dende o inicio do
servizo  (a  diferencia  entre  o  ano 2012 e  o  ano 2015 é  dun 12 %),  decidiuse  realizar  unha
estimación  baseada  nos  datos  do  ano  2015  aplicando  un  10%  de  incremento.  No  caso  de
Cabanas,  incorporado  en  2016,  realizouse  simplemente  unha  estimación  baseada  nos  datos
dispoñibles deste ano.
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Desta forma, a previsión de gasto ascende  174.510,29 € (incluído o 10% de IVE), a soportar
integramente coas achegas municipais correspondentes, conforme a seguinte táboa.

C.2. Servizo de recollida e aloxamento de animais domésticos abandonados 

Conforme o convenio entre a Mancomunidade e o Ministerio de Agricultura,  Alimentación y
Medio Ambiente para  a prestación do xestión do servizo de recollida de animais domésticos
abandonados e a xestión do Refuxio de Mougá, o custo do servizo ascende a 183.000,00 €. A
prestación  do  servizo  implica  a  recadación  de  taxas,  de  forma  que  as  achegas  para  o  seu
mantemento,  repartidas  en  proporción  á  poboación  de  cada  concello,  estímanse  da  seguinte
maneira:
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Municipio
Ares 108,55 9.194,02 €

90,70 7.681,95 €
47,08 3.987,68 €

375,38 31.794,26 €
714,84 60.546,52 €
79,51 6.734,33 €

332,60 28.170,88 €
137,72 11.664,88 €
173,98 14.735,77 €

TOTAL 2060,33 174.510,29 €

T./ano 

estimadas

Custo anual estimado 
(T./ano x prezo de 
adxudicación IVE 

incluído)

Cabanas
Cedeira
Fene
Ferrol
Mugardos
Narón
Neda
Valdoviño

CUSTO DO SERVIZO DE LACERÍA E ALOXAMENTO DE ANIMAIS

Ares 5743

183.000,00 € 21.319,00 €

5.956,65 €
3299 3.421,73 €
7062 7.324,71 €

13385 13.882,94 €
69452 72.035,70 €
5362 5.561,47 €

39565 41.036,87 €
5261 5.456,72 €
6753 7.004,22 €

Total 155882 161.681,00 €

Concello

Poboación
(Padrón 

2015) Custo total do servizo

Estimación de ingresos 
(ingresos obtidos do 1 de 
outubro de 2015 ao 30 de 
setembro de 2016) Achega municipal estimada

Cabanas

Cedeira

Fene

Ferrol

Mugardos

Narón

Neda

Valdoviño



C.3. Programa Integrado para o Emprego 2017-2018

Foi  concedida  a  esta  Mancomunidade  unha  subvención  da  Consellería  de  Traballo  e
Benestar para o desenvolvemento do proxecto “Territorio de Emprego 2017-2018”, ao abeiro da
Orde do 11 de xullo de 2017, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se
establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a
posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2017 e 2018,
por importe de 114.131,00 €. 

C.4. Cotas fixas para o mantemento da Mancomunidade.

De acordo co artigo 2º dos Estatutos da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, a
representación de cada Corporación no Pleno da Mancomunidade contará cun número de votos
proporcional ó número de habitantes do seu concello, coa seguinte proporción:

-Ata 2.500 habitantes: 2 votos.
-De 2.501 a 5.000 habitantes: 3 votos.
-De 5.001 a 10.000 habitantes: 5 votos.
-De 10.001 a 20.000 habitantes: 10 votos.
-De 20.001 a 50.000 habitantes: 15 votos.
-De 50.001 a 100.000 habitantes: 40 votos.

O  Artigo  19º  dos  Estatutos  establece  que  a  cota  fixa  que  os  concellos  deberán  achegar  á
Mancomunidade será proporcional ó número de votos que a cada concello lle correspondan no
Pleno da Mancomunidade.

De acordo co indicado, establécense as seguintes achegas:

C.5. Gastos de persoal.

A Mancomunidade  de  Concellos  da  Comarca  de  Ferrol  creouse  no  ano 1971.  Dende  a  súa
constitución  levou  a  cabo  distintos  proxectos  puntuais  seguidos  de  períodos  de  relativa
inactividade. No ano 2009 decidiuse impulsar este órgano mediante a celebración dun proceso
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Municipio Achegas
Ares 5743 5 6.975,41 €
Cabanas 3299 3 4.185,24 €
Cedeira 7062 5 6.975,41 €
Fene 13385 10 13.950,81 €
Ferrol 69452 40 55.803,26 €
Mugardos 5362 5 6.975,41 €
Narón 39565 15 20.926,22 €
Neda 5261 5 6.975,41 €
Valdoviño 6753 5 6.975,41 €
TOTAL 155882 93 129.742,58 €

Poboación
(Padrón 

2015)
Votos (artigo 
6º estatutos)



selectivo para a contratación dun xerente, que tomou posesión da súa praza en maio de 2010. 
 
Dende o ano 2010 ampliouse progresivamente a a actividade do ente, cuxo orzamento en 2010
ascendía a 103.700,00 € mentres que o orzamento de 2016 (incluídas as modificacións de crédito
derivadas de subvencións e proxectos aprobados no ano en curso) ascende a  662.762,13 €. Dito
incremento  do  orzamento  reflicte  a  creación  de  servizos  mancomunados,  practicamente
inexistentes no ano 2010, mentres que as partidas de persoal e gastos xerais de funcionamento
permaneceron estables. Outro indicador obxectivo do desenvolvemento do Mancomunidade é o
aumento dos concellos membros, que pasaron de 7 a 9 neste período.
 
Cabe salientar a racionalidade económica do aumento do orzamento, baseado principamente nos
seguintes motivos:

1. A contratacións realizadas, especialmente no caso da xestión de residuos voluminosos e o
refuxio de animais, supuxeron unha economía de escala contundente. 

2. As administracións concedentes de subvencións fomentan a cooperación supramunicipal
nas convocatorias de axudas, de forma que a concorrencia da Mancomunidade a estas
convocatorias favoreceu a obtención de fondos, se ben previamente á solicitude realízase
unha consulta para evitar o solapamento da Mancomunidade cos concellos integrantes.

De  acordo  co  previsto  nos  estatutos,  as  funcións  de  secretaría,  intervención  e  tesourería  da
Mancomunidade son desenvolvidas  por  funcionarios  de  habilitación  nacional  do  concello  de
Ferrol,  co  apoio  de  funcionarios  do  concello  de  Ferrol  como  coadxuvantes.  A  asistencia
informática á Mancomunidade é prestada por un funcionario pertencente ao Centro de Recursos
Informáticos do Concello de Ferrol. 
 
O xerente é o único persoal propio da Mancomunidade, alén da contratación temporal de persoal
subvencionado e dedicado exclusivamente ao obxecto específico da correspondente subvención.
 
Esta  situación,  inicialmente xustificada  pola ausencia  de  actividade,  resulta  na  actualidade
contraproducente polas seguintes razóns:

1. Limita a posibilidade de desenvolvemento da Mancomunidade, ao obrigar á xerencia a
asumir un crecente labor administrativo e de atención ao público impedindo o exercicio
de funcións propias como o impulso de novos proxectos e a obtención de fondos. 

2. Supón un risco no caso de situacións de ausencia do xerente da Mancomunidade, ao non
existir outra  persoa  que,  grazas  á  súa  dedicación  exclusiva,  coñeza  de  forma  xeral  o
funcionamento dos servizos e o estado dos proxectos e expedientes.

Existe  por  tanto  unha  necesidade  urxente  e  inaprazable  de  contratar  un/unha  auxiliar
administrativo  para  cubrir  unha  función  prioritaria  que  afecta  ao  funcionamento  de  servizos
públicos  esenciais.  Por  esta  razón,  o  orzamento  recolle  os  gastos  correspondentes  a  este
traballador/a durante o ano 2018.

Os importes consignados no capítulo 1 son suficientes para atender os gastos valorados no anexo
de persoal.
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C.6. Obras de ampliación do refuxio de animais de Mougá.

Ante a demanda rexistrada polo servizo mancomunado dende a súa creación, e tendo en conta
non soamente os principios éticos deste servizo senón tamén a normativa vixente e as esixencias
engadidas co Anteproxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia,
resulta  necesario  ampliar  a  capacidade  do  centro  de  recollida  de  animais  situado en  Mougá
(Ferrol) e xestionado pola Mancomunidade.

Con  este  obxecto  redactouse  un  proxecto  de  obra  no  que  se  establece  un  orzamento  de
123.035,56 €, a distribuír da seguinte maneira: 

C.7. Convenio para a mellora da Casa de Acollida.

Na sesión ordinaria de 11 de abril de 2016, o Pleno da Mancomunidade acordou, examinado o
borrador  de  convenio  interadministrativo  de  colaboración  entre  o  concello  de  Ferrol  e  a
Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol para a mellora do servizo da casa de acollida
de ferrol,  trasladar  dito  borrador  ao concello de Ferrol  co  obxecto  de  que se proceda á  súa
tramitación.

De conformidade con dito documentoe os antecedentes nel referidos, os gastos e ingresos da
Mancomunidade para ano 2018 son os seguintes:
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Concello Achega
Ares 5672 4.528,78 €
Cabanas 3259 2.602,13 €
Cedeira 6997 5.586,72 €
Fene 13250 10.579,39 €
Ferrol 68308 54.540,17 €
Mugardos 5335 4.259,70 €
Narón 39426 31.479,49 €
Neda 5197 4.149,52 €
Valdoviño 6650 5.309,66 €
Total 154094 123.035,56 €

Poboación
(Padrón 2016)



C.8. Promoción turística.

O convenio coa Axencia Turismo de Galicia leva asinándose ininterrompidamente dende o ano
2014. Salvo o de 2014, que tivo un importe superior, todos os convenios foron de 75.000 €, dos
que 60.000 € corresponden á Xunta e 15.000 € á Mancomunidade. A Xunta solicitou por escrito
un proxecto para a elaboración do convenio de 2018, que xa foi remitido pola Mancomunidade e
se axusta aos importes que figuran no cadro. 

C.9. Convenio con ASFEDRO

O Pleno da Mancomunidade na sesión de 9 de outubro de 2017 recibiu á entidade ASFEDRO,
cuxos representantes  explícaron unha proposta  de  colaboración consistente  nun programa de
xestión da reinserción de reclusos drogodependentes da nosa comarca, e sobre o que indican que
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Importe
155882 74.000,00 €
69452 21.831,56 €

52.168,44 €
25.000,00 €

5743 1.805,26 €
3299 1.037,01 €
7062 2.219,87 €

13385 4.207,45 €
5362 1.685,49 €

39565 12.436,88 €
5261 1.653,74 €
6753 2.122,74 €

Convenio Casa de Acollida Poboación
Orzamento anual convenio

Achega do concello de Ferrol ao convenio
Achega da Mancomunidade ao convenio (gasto)

Achega da Xunta de Galicia á Mancomunidade  (ingreso)
Achega do concello de Ares á Mancomunidade (ingreso)

Achega do concello de Cabanas á Mancomunidade (ingreso)
Achega do concello de Cedeira á Mancomunidade (ingreso)

Achega do concello de Fene á Mancomunidade (ingreso)
Achega do concello de Mugardos á Mancomunidade (ingreso)

Achega do concello de Narón á Mancomunidade (ingreso)
Achega do concello de Neda á Mancomunidade (ingreso)

Achega do concello de Valdoviño á Mancomunidade (ingreso)

Concello Achega
Ares 5672 552,13 €
Cabanas 3259 317,24 €
Cedeira 6997 681,11 €
Fene 13250 1.289,80 €
Ferrol 68308 6.649,32 €
Mugardos 5335 519,33 €
Narón 39426 3.837,85 €
Neda 5197 505,89 €
Valdoviño 6650 647,33 €
Total Concellos 154094 15.000,00 €
Xunta de Galicia 60.000,00 €
TOTAL 75.000,00 €

Poboación
(Padrón 

2016)



se trata dunha necesidade que non é cuberta nin polo SERGAS nin polo Ministerio de Interior.

O  Pleno  acordou  requirir  a  ASFEDRO  a  documentación  oportuna  para  a  tramitación  dun
convenio entre a Mancomunidade e dita entidade para o desenvolvemento do programa proposto.

A entidade presentou á Mancomunidade o proxecto para este convenio, cuxo orzamento ascende
a  15,099,40  €,  que  procede  distribuír  en  proporción  á  poboación  dos  concellos  da
Mancomunidade  da  seguinte  maneira,  aos  efectos  de  incluír  este  gasto  e  os  ingresos  que  o
financian no presente orzamento,  sen prexuízo dos trámites necesarios para asinatura de dito
convenio.

C.10. Estudios e traballos técnicos relacionados coas instalacións do Matadoiro

No ano 2017 produciuse de forma abrupta o cese da actividade da empresa concesionaria do
matadoiro mancomunado.

Esta situación obriga determinar á maior brevidade o destino destas instalacións e os termos
técnicos  e  económicos  correspondentes,  para  o  cal  será  necesaria  a  contratación  externa  de
estudos e traballos técnicos cando non poidan ser asumidos por persoal técnico municipal, xa que
a Mancomunidade carece de persoal técnico propio para esta materia.

Estes gastos estímanse en 3.000,00 €, cuxa distribución é a seguinte:
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Concello Achega
Ares 5672 555,79 €
Cabanas 3259 319,34 €
Cedeira 6997 685,62 €
Fene 13250 1.298,34 €
Ferrol 68308 6.693,38 €
Mugardos 5335 522,77 €
Narón 39426 3.863,28 €
Neda 5197 509,24 €
Valdoviño 6650 651,62 €
Total Concellos 154094 15.099,40 €

Poboación
(Padrón 

2015)



D) COMPARATIVA INTERANUAL

E. CONCLUSIÓNS 

-Primeira: os créditos do listado de gastos estímanse suficientes para atender o cumprimento das
obrigas esixibles, gastos de persoal e gastos de funcionamento dos servizos.
-Segunda:  as  previsións  de  ingresos  están  debidamente  fundadas  por  proceder
predominantemente de aportacións dos concellos mancomunados e das subvencións recibidas.
-Terceira:  existe, en consecuencia, nivelación real de gastos e ingresos, estando previsto crédito
para o normal funcionamento do organismo e novos proxectos.

Ferrol, 19 de decembro de 2017,
O xerente da Mancomunidade

Asdo.: Luis Alcalá Baillie
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Concello Achega
Ares 5672 110,43 €
Cabanas 3259 63,45 €
Cedeira 6997 136,22 €
Fene 13250 257,96 €
Ferrol 68308 1.329,86 €
Mugardos 5335 103,87 €
Narón 39426 767,57 €
Neda 5197 101,18 €
Valdoviño 6650 129,47 €
Total Concellos 154094 3.000,00 €

Poboación
(Padrón 

2016)

COMPARACIÓN GASTOS 2018-2017
2018 %/total 2017 %/total Diferenza anos % variación anual

OPERACIÓNS CORRENTES

160.894,36 € 18,40% 131.064,56 € 17,11% 29.829,80 22,76%

523.117,88 € 59,83% 448.999,14 € 58,63% 74.118,74 16,51%
Capítulo IV- Transferencias correntes 67.267,84 € 8,95% 52.168,44 € 8,25% 15.099,40

SUMA 1: 751.280,08 € 78,23% 632.232,13 € 75,74% 119.047,94 18,83%
OPERACIÓNS DE CAPITAL

123.035,56 € 14,07% 133.604,36 € 17,45% -10.568,80
SUMA 2: 123.035,56 € 14,07% 133.604,36 € 17,45% -10.568,80

TOTAL GASTOS: 874.315,64 € 100,00% 765.836,49 € 100,00% 108.479,14 14,16%

COMPARACIÓN INGRESOS 2018-2017

2018 %/total 2017 %/total Diferenza anos % variación anual

21.319,00 2,44% 21.319,00 2,78% 0,00 0,00%

728.459,06 83,32% 609.411,11 79,57% 119.047,95 19,53%

1.502,02 0,17% 1.502,02 0,20% 0,00 0,00%
123.035,56 14,07% 133.604,36 17,45% -10.568,80 -7,91%

TOTAL INGRESOS: 874.315,64 100,00% 765.836,49 100,00% 108.479,15 14,16%

Capítulo I-
Gastos de persoal

Capítulo II-
Compra servizos e bens

Capítulos VI al IX

Capítulo III-Taxas ou outros ingresos
Capítulo IV-

Transferencias correntes
Capítulo V-

Ingresos patrimoniais
Capítulo VII-Transferencias de capital
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