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I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE
ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO
I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO
ESTRATÉXICO
A Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia (SODECO) é a
empresa pública integrada na Consellería de Medio Rural que, dependendo da Dirección
Xeral de Desenvolvemento Rural, artella os mecanismos necesarios para favorecer un
equilibrado impulso entre a poboación rural.
A lei 12/2008 de 3 de decembro, recolle a nova organización dos entes públicos adicados ao desenvolvemento rural e, en concreto, a disolución da Sociedade para incorporar
as súas funcións e o seu persoal noutros departamentos autonómicos.
No exercicio orzamentario do 2011 a Administración Autonómica ten previsto redactar as normas do rango que sexa preciso para acadar o proceso final nesta racionalización dos instrumentos de desenvolvemento. Todo ilo dentro do más estricto sentido da
austeridad orzamentaria e buscando a optimización dos recursos tanto económicos como
humáns.
A Sociedade, polo tanto, perante o ano 2011 coordinará as súas accións cos distintos
departamentos da Administración adicados ao desenvolvemento, aportando complementariedade e sinergias positivas que se poidan dar, tendo continuidade tras a disolución
prevista.
Ademáis do sinalado, a Sociedade seguerá a colaborar nos importantes proxectos
que ven desenvolvendo na toponimia, en colaboración con outros departementos autonómicos; na promoción da cultura e o turismo, a través da rede de centros comarcais;
o apoio á posta en marcha de programas europeos; a participación en convocatorias de
proxectos e axudas; etc.
O principal reto no desenvolvemento radica en ter a capacidade necesaria para adaptarse aos continuos cambios que o Rural demanda: novas tecnoloxías, sociedade da información, novas infraestructuras de ahí a necesidade dos cambios que se producirán no
2011 na Sociedade.
A estructura da Sociedade Anónima para o desenvolvemento Comarcal conta cunha
Xerencia e tres subdireccións: Subdirección do Sistema de integración Territoral de Galicia
(SITGA), Subdirección Técnica e de Estudos e Subdirección de Dinamización Comarcal.
Subdirección do sistema de Información Territorial de Galicia
Por parte da Subdirección do Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA)
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ten acadado nos últimos anos unha posición de referencia no relativo á produción de
cartografía en Galicia e ao desenvolvemento de sistemas de información xeográfica tanto
para a Consellaría do Medio Rural como para outros departamentos da administración autonómica. O obxectivo estratéxico no período 2011 é reforzar esta posición ampliando a
carteira de produtos e a gama de traballos a realizar, promovendo a utilización de sistemas
de información xeográfica nos distintos departamentos autonómicos e a accesibilidade á
información, o que repercutirá nun mellor aproveitamento da mesma e unha disminución
de custos de produción e xestión.
As actuacións a desenvolver son as seguintes:
1.

Xestión e explotación do SITGA como centro de produción cartográfica e de aplicación dos sistemas de información xeográfica ao desenvolvemento e a xestión do
territorio:

2.

Promoción da xestión integral da información territorial mediante a tecnoloxía SIX,
entre os diversos departamentos da Xunta de Galicia:
a) Mantemento e actualización permanente das bases cartográficas do SITGA.
b) Xestión do banco de datos socioeconómicos.
c) Xestión so servizo de difusión e comercialización da cartografía e os datos xeográficos.
d) Elaboración dos controles de calidade á cartografía de Galicia.

3.

Mantemento do servidor de cartografía do SITGA como nodo principal da infraestrutura de datos espaciais de Galicia (IDEG): http://sitga.xunta.es.
a) Mantemento do xeoportal principal da IDEG.
b) Xestión dos servizos web para poñer a disposición dos usuarios toda a cartografía
de Galicia.

4.

Realización dos controis de calidade da cartografía de Galicia.

5.

Posta a disposición das entidades públicas e privadas dos produtos cartográficos e
SIX xestionados polo SITGA: potenciación da comercialización de datos en novos
formatos.

6.

Desenvolvemento e actualización do Plan Nacional de Ocupación do Solo (SIOSE)
e do Plan nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), con especial atención a súa
adecuación ás necesidades diferenciais de Galicia.

7.

Xestión do Plan Nacional de Teledetección (PNT) en Galicia mediante a suscrición á
base de datos de imaxes de satélite do plan.

8.

Execución do Proxecto Toponimia de Galicia e mantemento da sua páxina web:
http://toponimia.xunta.es.

9.

Soporte técnico da Comisión de Coordinación de Sistemas de información Xeográfica e Cartografía.
Subdirección Técnica e de Estudos
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O territorio rural de Galicia ven de evolucionar dende unha estrutura vencellada a
procesos produtivos e unha estrutura social tradicionais até unha situación onde os procesos de concentración e rurbanización, o abandono do territorio, a mobilidade e a transformación produtiva, configuran unha nova realidade do país. O Desenvolvemento Rural ten
que ser entendido neste contexto, dentro dun marco amplo de Desenvolvemento Territorial no que se produce un proceso de mestura dos conceptos tradicionais urbano-rural,
e nos que a base social, produtiva e de organización formal do territorio, agro-gandeira e
forestal mesturase con outras posibilidades produtivas e de ocupación do territorio. Por
todo elo prantéxase as seguintes liñas estratéxicas de actuación: a preservación das características do territorio rural e a súa dinamización como recurso; a consecución da mellora
na transformación produtiva e obtención de novos produtos e dar resposta ás demandas
básicas da economía e da poboación rural.
Subdirección de Dinamización Comarcal
A Subdirección de Dinamización Comarcal, ten encomendada a xestión dos Centros
Comarcais. Os Centros Comarcais constitúen na actualidade uns instumentos eficaces
para a promoción das comarcas galegas e os seus recursos e están a consolidarse como
centros de dinamización no medio rural galego. A rede de Centros Comarcais de Galicia
potenciará o seu papel como centros dinamizadores, tanto no referente á organización
de actividades de promoción, formativas e culturais que redunden nun maior desenvolvemento do medio rural e, á súa vez, complementarán a oferta de servizos da Consellería
de Medio Rural no territorio. Asemade, encargarase da potenciación das funcións dos
centros comarcais como centros de dinamización do tecido asociativo comarcal e de
prestación de servizos relacionados co desenvolvemento rural e poden servir de apoio
á propia Administración autonómica e outras entidades públicas e privadas para levar a
cabo actuacións no territorio., todo iso dacordo ca situación que se produza despois dos
cambios que produciranse no 2011.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

A

e) Acadar unha administración
eficiente, moderna e cercana ao
cidadán, mediante a optimización dos
recursos materiais e humanos e a
Produción de cartografía e información xeográfica
implementación de novos sistemas de
para a súa utilización por todos os departamentos
xestión que faciliten os trámites aos
da administración
administrados, de xeito que se reduzan
os custos actuais na prestación dos
servizos e se incremente a capacidade
financeira da comunidade.

B

e) Acadar unha administración
eficiente, moderna e cercana ao
cidadán, mediante a optimización dos
Coordinación e difusión de información xeográfica recursos materiais e humanos e a
do territorio galego. Posta a disposición dos
implementación de novos sistemas de
usuarios técnicos e dos cidadans de contidos
xestión que faciliten os trámites aos
dixitais baseados na cartografía.
administrados, de xeito que se reduzan
os custos actuais na prestación dos
servizos e se incremente a capacidade
financeira da comunidade.
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OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

C

Prestación de servizos nas áreas de planificación
territorial rural, elaboración de estudios,
avaliación e xestión de proxectos e arquitectura,
cos diversos departamentos da Xunta de Galicia e
coa Consellería do Medio Rural en particular.

d) Promover o equilibrio territorial,
mediante a conversión do contorno
rural nun factor positivo para o
desenvolvemento e a xeración de
traballo.
b) A consecución da dinamización
económica, o crecemento e o emprego,
mediante a modernización do tecido
produtivo e a potenciación da
competitividade dos axentes produtivos
como elemento de saída da recesión
económica.

D

Impulso dos Centros Comarcais de Galicia como
centros de dinamización do territorio

E

c) Impulsar a economía do coñecemento,
mediante a construción dunha sociedade
na cal prime a innovación empresarial,
Potenciación de accións formativas e culturais na
a investigación e o desenvolvemento
rede de Centros Comarcais de Galicia
tecnolóxico e na cal que se promova
a aplicación e o emprego das TICs en
todos os seus ámbitos.

F

Incremento dos servizos prestados pola Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER),
Consellería do Medio Rural (Oficinas Agrarias
Comarcais, Distritos Forestais, etc.) e outras
entidades públicas e privadas a través dos
Centros Comarcais de Galicia

e) Acadar unha administracin eficiente,
moderna e cercana ao cidadán, mediante
a optimización dos recursos materiais
e humanos e a implementación de novos
sistemas de xestión que faciliten os
trámites aos administrados, de xeito
que se reduzan os custos actuais na
prestación dos servizos e se incremente
a capacidade financeira da comunidade.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS
OBXECTIVOS OPERATIVOS
Descrición do obxectivo operativo

AA

Mantemento e xestión do Sistema de Información
Territorial de Galicia

AB

Execución do Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea (PNOA)

50% do territorio

551A

AC

Actualización da bases de datos de Ocupación do
Solo (SIOSE)

50% do territorio

551A

AD

Xestión do Plan Nacional de Teledetección (PNT)

6 coberturas de
Galicia

551A

AE

Proxecto Toponimia de Galicia

20% do territorio

551A

AF

Elaboración dos traballos de control de calidade
da cartografía producida pola Xunta de Galicia

551A

BA

Xestión da Infraestrutura de Datos Espaciais de
Galicia (IDEG) a través do seu nodo principal:
http://sitga.xunta.es

551A

BB

Soporte técnico á Comisión de Coordinación de
Sistemas de información Xeográfica e Cartografía

551A

CA

Apoio técnico na elaboración de propostas de
proxectos así como a avaliación, xestión,
dirección e coordinación tanto de actuacións
como de obras vencelladas a iniciativas de
desenvolvemento rural.

3

551A

CB

Xestión do mantemento arquitectónico da rede de
Centros Comarcais.

17

551A

CC

Apoio na xestión de convocatorias públicas de
axudas.

150

551A

DA

Difundir o papel dinamizador dos Centros
Comarcais de Galicia entre a poboación

EA

Elaboración dun programa formativo e cultural dos
Centros Comarcais de Galicia

FA

Consolidación de novas funcións e usos dos
Centros Comarcais para a poboación
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I.1.3. ACTUACIÓNS
ACTUACIÓNS
Código

Actuación

001CA

Elaboración de estudios de planificación
estratéxica: de ámbito territorial,
sectoriais e plan de iniciativas

Importe

001CB

Mantemento arquitectónico da rede de
Centros

001CC

Atención a consultas e avaliación das
solicitudes de axuda que requiran a
avaliación técnica da natureza do servizo.

001DA

Campaña de comunicación dos Centros
Comarcais de Galicia

002DA

Desenvolvemento e implementación dunha
aplicación de xestión dos Centros
Comarcais de Galicia

001EA

Elaboración dun programa de actividades
culturais e formativas para os Centros
Comarcais e destinada á poboación do medio
rural galego

002EA

Elaboración de material gráfico

001FC

Desenvolvemento de aplicacións para
xestión de convocatorias e outras
iniciativas de AGADER e da Consellería do
Medio Rural

(1)

(2)

50.000 SI

NON

250.000 SI

NON

… SI

NON

150.000
30.000

200.000
40.000

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
Os investimentos previstos para o exercicio 2011 ascenden a 172.512,84 euros, terán
como fin:
•

Renovación de equipo informático e de xestión de información (servidores do Sistema de Información Territorial de Galicia e estacións de traballo, principalmente).

•

Obras de mantemento en centros de desenvolvemento comarcal pertencentes á S.A.
para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia.

•

Ningún dos investimentos previstos ten carácter plurianual na súa execución.

I.1.5. FINANCIAMENTO
O financiamento das actividades ordinarias da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia provirán das transferencias previstas recibidas desde a Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural como da realización de traballos solicitados por diferentes departamentos da administración autonómica, e nunha pequena cuantía da venta de producos
cartográficos: mapas, fotografías aéreas…
Os importes previstos son 3.126.479€ recibidos desde a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural (transferencias correntes), e 2.000.000€ de ingresos por traballos e
ventas realizadas
As contas da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia mostran unha situación económica saneada, unha sociedade solvente e cun alto grado de liquidez, que lle
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permiten facer frente, sen acudir a endebedamento, no retraso dos ingresos previstos e
unha política de pagamento a proveedores nun prazo medio de 30/45 días.

I.1.6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO
DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA
A empresa non ten identificado condicionantes ou incertezas que poidan devir en
dificultades ou ameazas relevantes que puideran afectar ás previsións de desenvolvemento
dos obxectivos estratéxicos e operativos formulados.
No exercicio, a entidade ten en conta a Lei 12/2008, onde se autoriza a disolución
da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, previo acordo do
Consello da Xunta de Galicia.

I.2.

PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

GASTOS
Gastos de persoal
As retribucións do persoal segue as indicacións para a elaboración dos orzamentos
de 2011, mantendo a mesma estructura e dimensión ao remate do exercicio 2010. O
importe orzamentado ascende a 3.577.077 €
Servizos exteriores
Destacan neste apartado os fondos destinados para os conceptos de mantemento e
conservación, e suministro dos 17 Centros de Desenvolvemento Comarcal e á sede da
S.A. para o Desenvolvemento Comarcal na Barcia, como parte máis importante. O importe orzamentado é de 1.500.000 €.
Subvencións concedidas
A Sociedade Comarcal, no ano 2011 non ten previsto nin orzamentado esta posibilidade.
Subvencións explotación
Prevese recibir unha subvención explotación de 3.126.479€ que garantice a súa viabilidade económica.
Respecto das adquisicións de inmobilizado financeiro, aportacións de capital, financiamento alleo a longo prazo, non prevé movemento algún, non recollendo esta posibilidade
nas fichas correspondentes.

Sociedades mercantís

374

SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA,
S.A.

Proxecto

Orzamento de Capital
En canto a subvención de capital, a Sociedade Anónima para o Desenvolvemento
Comarcal non vai percibir cantidade algunha. Nembergante ten previsto as seguintes adquisicións, mobiliario intanxible por 42.518,84€ e 130.000€ de inmovilizado material, que
financiará cos recursos que a propia Sociedade xenere.
Esta sociedade mercantil ten previsto pechar o exercicio 2011 coa conta de resultados con saldo cero, sen obter beneficios nin perdas, polo que non é necesario a distribución, e no ano 2010 tampouco prevé resultados positivos.
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011
SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
(En miles de euros sen decimais)
Plan Xeral de
Contabilidade RD
1514/2007

201, (2801), (2901)
202, (2802), (2902)
203, (2803), (2903)
204
206, (2806), (2906)
205, 209, (2805),
(2905)

REAL
2009

BALANCE. ACTIVO
A) ACTIVO NON CORRENTE
I. Inmobilizado intanxible
1. Desenvolvemento
2. Concesións
3. Patentes, licencias, marcas e similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicacións informáticas
6. Outro inmobilizado intanxible

II. Inmobilizado material
210, 211, (2811), 1. Terreos e construccións
(2910), (2911)
212, 213, 214, 215, 2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material
216, 217, 218, 219,
(2812), (2813),
(2814), (2815),
(2816), (2817),
(2818), (2819),
(2912), (2913),
(2914), (2915),
(2916), (2917),
(2918), (2919)
23
3. Inmobilizado en curso e anticipos
III. Investimentos inmobiliarios
220, (2920)
1. Terreos
221, (282), (2921) 2. Construccións
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo
2403, 2404, (2493), 1. Instrumentos de patrimonio
(2494), (293)
2423, 2424, (2953), 2. Créditos a empresas
(2954)
2413, 2414, (2943), 3. Valores representativos de débeda
(2944)
4. Derivados
5. Outros activos financeiros
V. Investimentos financeiros a longo prazo
2405, (2495), 250, 1. Instrumentos de patrimonio
(259)
2425, 252, 253, 2.Créditos a terceiros
254, (2955), (298)
2415, 251, (2945), 3. Valores representativos de débeda
(297)
255
4. Derivados
258, 26
5. Outros activos financeiros
474
VI. Activos por imposto diferido
B) ACTIVO CORRENTE
580, 581, 582, 583, I. Activos non correntes mantidos para a venda
584, (599)
II. Existencias
30, (390)
1. Comerciais
31, 32, (391), (392) 2. Materias primas e outros aprovisionamentos
33, 34, (393), (394) 3. Productos en curso
35, (395)
4. Productos terminados
36, (396)
5. Subproductos, residuos e materias recuperados
407
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar
430, 435, 436,
1. Clientes por ventas e prestacións de servizos
(437), (490), (4935)
433, 434, (4933), 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas
(4934)
44, 5531, 5533
3. Debedores varios
460, 544
4. Persoal
4709
5. Activos por imposto corrente
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ESTIMADO
2010

ORZAMENTO
2011

4.730
326
2

4.238
205

3.771
150
60

223
102

150
55

78
12

4.403
3.165

4.033
3.000

3.620
2.950

1.239

1.033

670

4.786

3.552

3.342

3.006
1.109

2.000
1.000

1.690
790

12
41
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011
SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
(En miles de euros sen decimais)
Plan Xeral de
Contabilidade RD
1514/2007
4700, 4708, 471,
472
5580

REAL
2009

BALANCE. ACTIVO
6. Outros créditos coas Administracións Públicas

7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos
IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo
5303, 5304, (5393), 1. Instrumentos de patrimonio
(5394), (593)
5323, 5324, 5343, 2. Créditos a empresas
5344, (5953), (5954)
5313, 5314, 5333, 3. Valores representativos de débeda
5334, (5943), (5944)
4. Derivados
5353, 5354, 5523, 5. Outros activos financeiros
5524
V. Investimentos financeiros a curto prazo
5305, (5395), 540, 1. Instrumentos de patrimonio
(549)
5325, 5345, 542, 2. Créditos a empresas
543, 547, (5955),
(598)
5315, 5335, 541, 3. Valores representativos de débeda
546, (5945), (597)
5590, 5593
4. Derivados
5355, 545, 548, 5. Outros activos financeiros
551, 5525, 565, 566
480, 567
VI. Periodificacións a curto prazo
VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes
570, 571, 572, 573, 1. Tesourería
574, 575
576
2. Outros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO ( A+B )
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ESTIMADO
2010

ORZAMENTO
2011

1.843

1.000

900

27

27

27

27

27

27

25
1.728
1.728

25
1.500
1.500

25
1.600
1.600

9.516

7.790

7.112
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011
SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
(En miles de euros sen decimais)
Plan Xeral de
Contabilidade RD
1514/2007

100, 101, 102
(1030), (1040)
110
112, 1141
113, 1140, 1142,
1143, 1144, 115,
119
(108), (109)

BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A.1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
2. ( Capital non esixido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Legal e estatutarias
2. Outras reservas

IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )
V. Resultados de exercicios anteriores
120
1. Remanente
(121)
2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)
118
VI. Outras aportacións de socios
129
VII. Resultado do exercicio
(557)
VIII. ( Dividendo a conta )
111
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto
A.2) Axustes por cambios de valor
133
I. Activos financeiros disponibles para a venda
1340
II. Operacións de cobertura
137
III. Outros
130, 131, 132
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos
B) PASIVO NON CORRENTE
I. Provisións a longo prazo
140
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal
145
2. Actuacións medioambientais
146
3. Provisións por reestructuración
141, 142, 143, 147 4. Outras provisións
II. Débedas a longo prazo
177, 178, 179
1. Obrigas e outros valores negociables
1605, 170
2. Débedas con entidades de crédito
1625, 174
3. Acredores por arrendamento financeiro
176
4. Derivados
1615, 1635, 171, 5.Outros pasivos financeiros
172, 173, 175, 180,
185, 189
1603, 1604, 1613, III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo
1614, 1623, 1624,
1633, 1634
479
IV. Pasivos por imposto diferido
181
V. Periodificacións a longo prazo
C) PASIVO CORRENTE
585, 586, 587, 588, I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda
589
499, 529
II. Provisións a curto prazo
III. Débedas a curto prazo
500, 501, 505, 506 1. Obrigas e outros valores negociables
5105, 520, 527
2. Débedas con entidades de crédito
5125, 524
3. Acredores por arrendamento financeiro
5595, 5598
4. Derivados
(190), (192), 194, 5.Outros pasivos financeiros
509, 5115, 5135,
5145, 525, 526,
528, 551, 5525,
5530, 5532, 555,
5565, 5566, 560,
561, 569
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REAL
2009

ESTIMADO
2010

ORZAMENTO
2011

4.792
1.246
301
301

3.311
361
301
301

3.278
361
301
301

843
60
783

843
60
783

843
60
783

-57

-735

-2.156

-57
837
-678

-735
1.373
-1.421

-2.156
1.373

3.546
1.184
2

2.950
1.123
2

2.917
978

2

2

1.182

1.121

978

3.540

3.356

2.856

-3

-3

SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA,
S.A.

Proxecto

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011
SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
(En miles de euros sen decimais)
Plan Xeral de
Contabilidade RD
1514/2007

BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO

5103, 5104, 5113, IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo
5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143,
5144, 5523, 5524,
5563, 5564
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar
400, 401, 405, (406) 1. Provedores
403, 404
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas
41
3. Acredores varios
465, 466
4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)
4752
5. Pasivos por imposto corrente
4750, 4751, 4758, 6. Outras débedas coas Administracións Públicas
476, 477
438
7. Anticipos clientes
485, 568
VI. Periodificacións a curto prazo
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )
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REAL
2009

ESTIMADO
2010

ORZAMENTO
2011

3.543
-2

3.356

2.856

306
-2

652

756

3.241

2.704

2.100

9.516

7.790

7.112
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Proxecto

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
(En miles de euros sen decimais)
Plan Xeral de
Contabilidade RD
1514/2007

REAL
2009

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.

A) OPERACIONS CONTINUADAS
1. Importe neto da cifra de negocios
700, 701, 702, 703, a) Vendas
(708)
705
b) Prestacións de servizos
(6930), 71, 7930 2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.
73
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.
4. Aprovisionamentos
(600), 6060, 6080, Consumo de mercaderías
6090, 610
(601), (602), 6061, Consumo de materias primas e outras materias consumibles
6062, 6081, 6082,
6091, 611, 612
(607)
Traballos realizados por outras empresas
(6931), (6932),
Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos
(6933), 7931, 7932,
7933
5. Outros ingresos de explotación
75
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente
740, 747
Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio
6. Gastos de persoal
(640), (641), (6450) Soldos, salarios e asimilados
(642), (643), (649) Cargas sociais
(644), (6457), 7950, Provisións
7957
7, Outros gastos de explotación
(62)
Servicios exteriores
(631), (634), 636, Tributos
639
(650), (694), (695), Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais
794, 7954
(651), (659)
Outros gastos de xestión corrente
(68)
8. Amortización do inmobilizado
746
9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.
7951, 7952, 7955, 10. Excesos de provisións
7956
11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.
(690), (691), (692), a) Deterioros e perdas
790, 791, 792
(670), (671), (672), b) Resultado por alleamentos e outras
770, 771, 772
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financeiros
a) De participación en instrumenos do patrimonio
7600, 7601
En empresas do grupo e asociadas
7602, 7603
En terceiros
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros
7610, 7611, 76200, De empresas do grupo e asociados
76201, 76210,
76211
7612, 7613, 76202, De terceiros
76203, 76212,
76213, 767, 769
13. Gastos financeiros
(6610), (6611),
a) Por débedas con empresas do grupo
(6615), (6616),
(6620), (6621),
(6640), (6641),
(6650), (6651),
(6654), (6655)
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ESTIMADO
2010

ORZAMENTO
2011

1.267
47

1.530
30

2.000
100

1.220

1.500

1.900

-1

-1

5.031
45
4.986
-4.412
-3.419
-993

2.731

3.126

2.731
-3.628
-2.746
-882

3.126
-3.577
-2.731
-846

-2.508
-2.457
-2

-2.001
-2.000
-1

-1.502
-1.500
-2

-5
-677
605

-650
580

-640
575

-695
18

-1.438
17

-18
18

18

17

18

18

17

18

-45

SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA,
S.A.

Proxecto

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
(En miles de euros sen decimais)
Plan Xeral de
Contabilidade RD
1514/2007
(6612), (6613),
(6617), (6618),
(6622), (6623),
(6624), (6642),
(6643), (6653),
(6656), (6657),
(669)
(660)

REAL
2009

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.

ORZAMENTO
2011

b) Por débedas con terceiros.

c) Por actualización de provisións
14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.
(6633), 7630, 7631, a) Carteira de negociación e outros
7633
(6632), 7632
b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles
para a venta
(668), 768
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros
(696), (697), (698), a) Deterioro e perdas
(699), 796, 797,
798, 799
(666), (667), (673), b) Resultado por alleamentos e outras
(675), 766, 773, 775
A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)
6301, (633), 638 17. Imposto sobre beneficios
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS
CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS
18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de
impostos.
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)
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ESTIMADO
2010

382

18
-678

17
-1.421

-678

-1.421

-678

-1.421
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Proxecto

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
(En miles de euros sen decimais)
REAL
2009

CADRO DE FINANCIAMENTO
1. Recursos aplicados nas operacións
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso
b. aprovisionamentos
c. servizos exteriores
d. tributos
e. gastos de persoal
f. prestacións sociais
g. transferencias e subvencións
h. gastos financieiros
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais
2. Pagos pendentes de aplicación
3.Activos non correntes mantidos para a venta
4.Adquisicións de inmobilizado:
a. Inmovilizacións intanxibles
b. Inmobilizacións materiais
c. Investimentos inmobiliarios
d. Investimentos financeiros
5. Diminucións directas de patrimonio
a. En adscrición
b. En cesión
c. Entregado ao uso xeral
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP
a. Empréstitos e pasivos análogos
b. Por préstamos recibidos
c. Outros conceptos
7. Deterioro de valor
TOTAL APLICACIÓNS
1. Recursos procedentes das operacións
a. Vendas
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais
d. Transferencias e subvencións correntes
i. Do Estado
ii. Da comunidade Autónoma
iii. Da UE
e. Ingresos financeiros
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais
g. Reversión deterioro de activos circulantes
2. Cobros pendentes de aplicación
3. Incrementos directos de patrimonio
i. Do Estado
ii. Da comunidade Autónoma
iii. Da UE
4. Transferencias e subvencións de capital
i. Do Estado
ii. Da comunidade Autónoma
iii. Da UE
5. Débedas a longo prazo
a. Empréstitos e outros pasivos análogos
b. Préstamos recibidos
c. Outros conceptos
6. Alleamento de inmobilizado
a. Inmobilizacións intanxibles
b. Inmobilizacións materiais
c. Investimentos inmobiliarios
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros
TOTAL ORIXES
Aumento/Diminución de Capital Circulante
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)
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ESTIMADO
2010

ORZAMENTO
2011

6.877

5.629

5.079

1
2.457
2
4.412

2.000
1
3.628

1.500
2
3.577

179
22
157

158
28
130

173
43
130

7.056
6.316
1.267

5.788
4.738
1.530

5.252
5.542
2.000

4.986

3.191

3.524

4.986

3.191

3.524

18
45

17

18

6.316
-740

4.738
-1.050

5.542
290

5
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Proxecto

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL
(En miles de euros sen decimais)
REAL
2009

CADRO DE FINANCIAMENTO
1. Existencias
2. Debedores
a. orzamentarios
b. non orzamentarios
c. por administración de recursos doutros entes
3. Acredores
a. orzamentarios
b. non orzamentarios
c. por administración de recursos doutros entes
4. Investimentos financeiros temporais
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo
a. empréstitos e outras emisións
b. préstamos recibidos e outros conceptos
6. Outras contas non bancarias
7. Tesourería
a. Caixa
b. Bancos
8. Axustes por periodificación
Total Variación do Capital Circulante
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ESTIMADO
2010

ORZAMENTO
2011

-1.500
-1.500

-1.006
-1.006

-310
-310

802
802

186
186

500
500

-3
-3

384

-44

-228

100

-44
2
-740

-228

100
-1
290

-1.050
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