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I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE
ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO
I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO
ESTRATÉXICO
A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 é unha entidade sen ánimo
de lucro, de competencia autonómica, con personalidade xurídica propia e inscrita, segundo a Orde do 5 de outubro de 1999, no rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Foi creada o 4 de decembro do ano 1995 polo Goberno de Galicia, ante a necesidade de desenvolver una estratexia de resposta as urxencias sanitarias. O padroado é o
órgano de goberno superior da Fundación, que asume o seu control e representación.
A principal actividade da Fundación consiste na coordinación das urxencias sanitarias
extrahospitalarias mediante a recepción de todas as demandas e a determinación de cada
resposta atendendo a criterios de saúde e optimización de recursos. A Fundación presta
servizos sanitarios con e sen mobilización de recursos: información sanitaria, consulta e
consello médico, asesoría a profesionais de atención primaria, atención as urxencias e
emerxencias no ámbito extrahospitalario, transporte sanitario urxente, transporte secundario, soporte a transplantes, dispositivos de risco previsible, coordinación da visita domiciliaria, localización médica, formación e investigación.
A Fundación ten como obxecto a realización de actividades de xestión, coordinación,
consultoría, docencia e investigación prioritariamente en materia de atención extrahospitalaria en caso de emerxencia e de urxencia sanitaria, así como no campo dos coidados
críticos e na atención sociosanitaria, promovendo a eficacia, eficiencia e seguridade do
sistema sanitario.
MISIÓN
“Ofrecer ao cidadán a resposta máis adecuada en cada momento á súa solicitude
de consulta e asistencia sanitaria urxente extrahospitalaria na Comunidade Autónoma de
Galicia”.
VISIÓN
Consolidarse como unha organización con entidade xurídica propia, referente na
atención ás urxencias e emerxencias sanitarias a través de:
- Acadar unha organización excelente con profesionais altamente cualificados, comprometidos e orientados á mellora continua dos servizos ofertados.
- Consolidar a consulta telefónica para dar resposta ás necesidades de demanda da
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po poboación.
- Potenciar as sinerxías con outros servizos sanitarios da cadea asistencial, así como de
outras institucións que interveñen na atención á emerxencia.
- Seguir avanzando na mellora da rede de transporte sanitario urxente adaptándoo
ás novas necesidades.
- Manterse como referente en formación urxente extrahospitalaria co fin último de
mellorar a seguridade do paciente.
- Garantir unha atención integral e de calidade aos pacientes mediante o desenrolo
de ferramentas de xestión (I+D+i, Modelos de Excelencia) e a consolidación dos procesos
da organización.
- Ser referente na innovación educativa e tecnolóxica na atención á urxencia.
- Posicionarse como entidade de referencia para a asesoría no ámbito da atención
sanitaria urxente e xestión de crise sanitarias.
VALORES
1. Competencia profesional.
2. Humanización do servizo.
3. Orgullo de pertenza dos profesionais.
4. Traballo en equipo.
5. Coordinación.
6. Mellora continua.
7. Universalidade e equidade.
8. Respecto e honestidade.
9. Seguridade do paciente.
10. Formación e docencia.
11. Axilidade.
12. Liderado.
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13. Innovación tecnolóxica.
14. Adaptación ao cambio
A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 actualmente está integrada
por una Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias (CCUS), situada en Santiago de
Compostela, 11 bases asistenciais situadas nas principais cidades galegas A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ferrol, Ourense, Pontevedra, Vigo, Mos , Foz e Sanxenxo (só en
época estival). A xerencia, xunto coa Dirección de Xestión e Servizos Xerais e a Dirección
Asistencial están situadas no Hospital Psiquiátrico de Conxo. Así mesmo a Fundación conta cun centro de formación en medicina de urxencias, emerxencias e catástrofes, sito no
Monte do Gozo en Santiago de Compostela.
Ase mesmo realizouse e estase a continuar un importante esforzo no deseño e implantación de programas especiais destinados a colectivos de especial relevancia. Desta
forma levouse a cabo, e continúan activos os programas onda de calor, alerta verán, e
firmáronse acordos coa consellería de Benestar para ser o servizo de apoio a rede de
coidadores de dependentes.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
Código

A

B

C

Fundacións

Descrición do obxectivo xeral

Criterio de ordenación (art. 1 da Orde
do 18 de maio, instrucións para a
elaboración dos orzamentos xerais da
C.A.)

Asegurar a prestación do servizo de asistencia
e transporte en casos de urxencia e emerxencia
dentro da Comunidade Autónoma de Galicia

b)A mellora da cohesión social, o
benestar e a calidade de vida, facendo
especial fincapé nos colectivos máis
afectados pola crise económica,
garantindo a prestación dos servizos
fundamentais no ámbito da sanidade, a
educación e a atención á dependencia.

Consolidar a consulta telefónica sanitaria

b)A mellora da cohesión social, o
benestar e a calidade de vida, facendo
especial fincapé nos colectivos máis
afectados pola crise económica,
garantindo a prestación dos servizos
fundamentais no ámbito da sanidade, a
educación e a atención á dependencia

e) Acadar unha administración
eficiente, moderna e próxima ao
cidadán, mediante a optimización dos
recursos materiais e humanos e a
Colaborar con outras institucións da Comunidade
implementación de novos sistemas de
Autónoma para a prestación dun mellor servizo ao xestión que faciliten os trámites aos
cidadán.
administrados, de xeito que se reduzan
os custos actuais na prestación de
servizos e se incremente a capacidade
financeira da comunidade.
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OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

D

Potenciar a formación urxente extrahospitalaria

c)Impulsar a economía do coñecemento,
mediante a construción dunha sociedade
na cal prime a innovación empresarial,
a investigación e o desenvolvemento
tecnolóxico e na cal se promova a
aplicación e o emprego das TIC en todos
os seus ámbitos.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS
Código

Descrición do obxectivo operativo

Cuantificación

AA

Melloras nas unidades de RTSU.

Tempo de resposta

AB

Revisión do deseño das ambulancias
medicalizadas.

Calidade asistencial

AC

Desenvolvemento definitivo dos
procedementos de sistema de xestión de
flotas.

Tempo activación

BA

Potenciar programas e plans de
actuacións especiais.

CA

Potenciar sinerxías con outros
servizos sanitarios e non sanitarios.

CB

Control da Xestión e asesoría da rede
de transporte non urxente.

DA

Formación persoal cualificado para
atender os servizos de urxencias e
emerxencias.

Programas
incorporados
Protocolos de
actuación/Convenios
Colaboración
Áreas de
implantación.
Cursos realizados

I.1.3. ACTUACIÓNS
Código

Actuación

001AA

Acercamento das unidades da rede de transporte sanitario urxente aos puntos de
atención continuada.

002AA

Revisión dos pregos de contratación da Rede de Transporte Sanitario Urxente, adaptando
os requisitos esixidos ao plan de mellora da RTSU.

001AB

Adaptar o deseño das ambulancias medicalizadas aos avances tecnolóxicos e os
requirimentos de prestación da asistencia ás evidencias científicas actuais, prestando
especial atención á seguridade do paciente e dos profesionais que traballan nelas.

001AC

Introdución sistema para a detección rápida do recurso mais próximo.

001BA

Programa de atención a pacientes con patoloxías especiais: Edema anxioneurótico,
glucoxenose.

002BA

Potenciación e desenrolo definitivo do plan para a atención a pacientes susceptibles
pola onda de calor, coa xeneralización da súa cobertura a toda a comunidade autónoma.

003BA

Inicio do programa de atención ao coidador, en colaboración coa Subdirección Xeral de
Dependencia.

001CA

Desenvolvemento dun proxecto de xestión do transporte interhospitalario do paciente
crítico.

002CA

Programa Alerta Escolar en todos os centros de ensino obrigatorio. Ampliación da súa
cobertura ás escolas infantís dependentes da Consellería de Traballo e Benestar.

003CA

Reactivación e revisión de procedementos de programas de atención de patoloxías
prevalentes e sensibles, mellorando a colaboración con outros servizos implicados:
ICTUS E HADO.

001CB

Actualización das ambulancias do transporte non urxente.

002CB

Informatización de todas as prescricións realizadas no transporte non urxente.

003CB

Elaboración de informes de actividade do transporte non urxente.
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001DA

Elaboración dun censo de zonas onde se debe instalar un desfibrilador semiautomático
e o seguimento do cumprimento dos requisitos, con especial atención á difusión da
formación en manobras de reanimación cardiopmonar entre primeiros intervenientes e a
poboación en idade escolar.

002DA

Realización de accións formativas tanto para o persoal da Fundación como para persoal
externo.

I.2.

PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

A previsión dos ingresos e os gastos para o ano 2013 establecese en función da
actividade prevista para este ano, cun criterio de continuidade con respecto ao ano 2012.

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
INGRESOS
VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS
Os ingresos totais previstos pola Fundación para o ano 2013 ascenden a 49.140.000
millóns de Euros.
Contrato programa 44.000.000
Outros ingresos(*) 5.090.000
Formación 50.000
(*)Prestación de asistencia médica e traslado sanitario urxente.

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS
SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN
RECIBIDAS

REAL

ESTIMADO

PREVISIÓNS

2011

2012

2013

DO ESTADO
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

44.382.694,29

43.827.730,64

44.000.000

44.382.694,29

43.827.730,64

44.000.000

DA UNIÓN EUROPEA
TOTAL

GASTOS
Estímase que ao longo do ano 2013 a Fundación acadará uns gastos de 49.140.000€.

GASTOS DE APROVISIONAMIENTOS
Os gastos mais relevantes son en aprovisionamento, que recolle os importes de
transporte concertado e dos servizos de operación telefónica, supoñen un 68,29% do
total dos gastos da Fundación.
DESCRICIÓN
TRANSPORTE SANITARIO

Fundacións

2011

2012

30.991.235,15
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2013
30.788.746,53
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DESCRICIÓN
OPERACIÓN TELEFÓNICA

2011

2012

2.716.086,16

2.580.073,59

OUTROS

TOTAL

2013
2.743.300

42.941,11

262.358,42

25.000

33.750.262,42

33.463.017,11

33.557.046,53

GASTOS DE PERSOAL
Os gastos de persoal previstos para o ano 2013 representan o 28,05% do total dos
gastos da Fundación.
GASTO PERSONAL

%
Nº
VARIACIÓN
EMPREGADOS
ANUAL

CUSTO
TOTAL

%
VARIACIÓN
ANUAL

%
VARIACIÓN
ANUAL

CUSTO
MEDIO

REAL

2011

234

3,08%

14.159.109

-0,25%

60.509,03

-3,24

ESTIMADO

2012

230

-1,71%

13.623.056

-3,79%

61.537,10

-2,11%

2013

230

0%

13.785.504

1,19%

59.936,97

1,19%

Créanse catro novas prazas en cumprimento de sentencias firmes dos tribunais de
xustiza.

SERVIZOS EXTERIORES
CÓDIGO
C

SERVIZOS EXTERIORES

REAL

ESTIMADO

PREVISIÓN

DESCRICIÓN

2011

2012

2013

ARRENDAMENTOS

103.303,11

79.360,46

50.247,14

C

REPARACIÓNS E MANTEMENTO

272.578,04

107.311,8

382.509,21

C

SUBMINISTRACIÓN

218.446,75

215.608,74

260.364,24

C

SERVIZOS PROFESIONAIS

97.021,41

28.067,66

59.958,90

C

OUTROS SERVIZOS (1)

472.307,93

607.551,51

768.699,66

30.055,16

23.697,47

32.641,45

1.193.712,40

1.061.597,64

1.554.420,60

C

OUTROS GASTOS (2)
TOTAL

I.3.

(1)Lavandería, limpeza, restauración, viaxes,…..

I.4. (2)Prima seguros, funxible formación, inmobilizado menor,…
DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS
A amortización calcúlase seguindo o método lineal, distribuíndo os custos dos activos
entre os anos de vida útil estimada, a partir da súa posta en funcionamento.
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013
Formulario F.01
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061
(En miles de euros sen decimais)
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. Dereitos sobre activos cedidos en uso
7. Outro inmobilizado intanxible
II. Bens do patrimonio histórico
1. Bens inmobles
2. Arquivos
3. Bibliotecas
4. Museos
5. Bens mobles
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico
III. Inmobilizado material
1. Terreos e construccións
2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material
3. Inmobilizado en curso e anticipos
IV. Investimentos inmobiliarios
1. Terreos
2. Construccións
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo
prazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceiros
3. Valores representativos de débeda
4. Derivados
5. Outros activos financeiros
VI. Investimentos financeiros a longo prazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceiros
3. Valores representativos de débeda
4. Derivados
5. Outros activos financeiros
VII. Activos por imposto diferido
B) Activo corrente
I. Existencias
1. Bens destinados á actividade
2. Materias primas e outros aprovisionamentos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados
6. Anticipos a proveedores
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas
3. Debedores varios
4. Persoal
5. Activos por impostos corrente
6. Outros créditos coas Administracións Públicas
7. Fundadores por desembolsos esixidos
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de débeda
4. Derivados
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REAL
2011

ESTIMADO
2012

ORZAMENTO
2013

352
25

242
13

510
3

2

1

1

23

12

3

327

229

506

327

229

506

7.610

6.898

6.959

1.361
1.349

1.613
1.582

2.553
2.543

30
1
11

1
1
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013
Formulario F.01
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061
(En miles de euros sen decimais)
BALANCE. ACTIVO
5. Outros activos financeiros
V. Investimentos financeiros a curto prazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de débeda
4. Derivados
5. Outros activos financeiros
VI. Periodificacións a curto prazo
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes
1. Tesourería
2. Outros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO ( A + B)
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REAL
2011

ESTIMADO
2012

ORZAMENTO
2013

8
6.242
6.242

5.284
5.284

1
4.405
4.405

7.962

7.140

7.469
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013
Formulario F.02
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061
(En miles de euros sen decimais)
BALANCE. PASIVO
A) Patrimonio Neto
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*
II. Reservas
1. Estatutarias
2. Outras reservas
III. Excedentes de exercicios anteriores
1. Remanente
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*
IV. Excedente do exercicio **
A-2) Axustes por cambio de valor **
I. Activos financeiros disponibles para a venda **
II. Operacións de cobertura **
III. Outros **
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos
I. Subvencións
II. Doazóns e legados
B) Pasivo non corrente
I. Provisións a longo prazo
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal
2. Actuacións medioambientais
3. Provisións por reestructuración
4. Outras provisións
II. Débedas a longo prazo
1. Obrigas e outros valores negociables
2. Débedas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamento financeiro
4. Derivados
5. Outros pasivos financeiros
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo
IV. Pasivos por imposto diferido
V. Periodificacións a longo prazo
C) Pasivo corrente
I. Provisións a curto prazo
II. Débedas a curto prazo
1. Obrigas e outros valores negociables
2. Débedas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamento financeiro
4. Derivados
5. Outros pasivos financeiros
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas
3. Acreedores varios
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)
5. Pasivos por imposto corrente
6. Outras débedas coas Administracións Públicas
7. Anticipos recibidos por pedidos
VI. Periodificacións a corto prazo
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C )

Fundacións

325

REAL
2011

ESTIMADO
2012

ORZAMENTO
2013

1.769
1.769
150
150

2.152
2.152
150
150

1.863
1.863
150
150

1.437

1.619

1.713

1.437

1.619

1.713

182

383

91
91

59
59

80
80

91

59

80

6.103
294

4.928
302

5.525
302

5.809
5.744

4.626
4.041

5.223
5.156

65

60

66

525

7.962

7.140

CONSELLERÍA DE SANIDADE

7.469

2013

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013
Formulario F.03
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061
(En miles de euros sen decimais)
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO
1. Ingresos da entidade pola actividade propia
a) Cotas de asociados e afiliados
b) Aportacións de usuarios
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade
propia
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio
afectos á actividade propia
f) Reintegro de axudas e asignacións
2. Gasto por axudas e outros **
a) Axudas monetarias
b) Axudas non monetarias
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados
3. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de
fabricación **
4.Traballos realizados pola entidade para o seu activo
5. Aprovisionamentos *
6. Outros ingresos de explotación
7. Gastos de persoal *
a) Soldos, salarios e asimilados
b) Cargas sociais
c) Provisións
8. Outros gastos de explotación * *
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais
d) Outros gastos de xestión corrente
9. Amortización do inmobilizado *
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado
do exercicio
a) Afectas á actividade propia
b) Afectas á actividade mercantil
11. Excesos de provisións
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado
a) Deterioros e perdas
b) Resultado por alleamentos e outras
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingresos financeiros
a) De participación en instrumenos do patrimonio
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas
a2) En terceiros
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas
b2) De terceiros
14. Gastos financeiros
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas
b) Por débedas con terceiros.
c) Por actualización de provisións
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **
a) Carteira de negociación e outros
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles
para a venta
16. Diferencias de cambio **
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **
a) Deterioro e perdas
b) Resultado por alleamentos e outras
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)
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REAL
2011

ESTIMADO
2012

ORZAMENTO
2013

44.383

43.828

44.000

44.383

43.828

44.000

-33.750
4.961
-14.159
-11.968
-2.191

-33.463
4.781
-13.623
-11.391
-2.232

-33.557
5.140
-13.786
-11.663
-2.123

-1.202
-1.194

-1.062
-1.062

-1.554
-1.554

-8
-120

-131

-153

-45
16

-50
6

-90

16
84
98

6
286
97

98

97

98

97

98
182

97
383
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013
Formulario F.03
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061
(En miles de euros sen decimais)
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
18. Imposto sobre beneficios **
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO
EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O
PATRIMONIO NETO
1. Activos financeiros disponible para a venta
2.Operacións de cobertura de fluxos de efectivo
3. Subvencións recibidas
4. Doazóns e legados recibidos
5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes
6. Efecto impositivo
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS
RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO
(1+2+3+4+5+6)
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO
1. Activos financeiros disponible para a venta
2.Operacións de cobertura de fluxos de efectivo
3. Subvencións recibidas
4. Doazóns e legados recibidos
5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes
6. Efecto impositivo
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS
RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO
(1+2+3+4+5+6)
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS
IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
F) AXUSTES POR ERROS
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
H) OUTRAS VARIACIÓNS
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO
EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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REAL
2011

ESTIMADO
2012
182

383

182

383

ORZAMENTO
2013

CONSELLERÍA DE SANIDADE

2013

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013
Formulario F.04
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061
(En miles de euros sen decimais)
REAL
2011

ORZAMENTO DE CAPITAL
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado do exercicio antes de impostos.
2. Axustes no resultado
a. Amortización do inmobilizado (+)
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)
c. Variación de provisións (+/-)
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)
g. Ingresos financeiros (-)
h. Gastos financeiros (+)
i. Diferencias de cambio (+/-)
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)
k. Outros ingresos e gastos (-/+)
3. Trocos no capital corrente
a. Existencias (+/-)
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)
c. Outros activos correntes (+/-)
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)
e. Outros pasivos correntes (+/-)
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.
a. Pagos de intereses (-)
b. Cobros de dividendos (+)
c. Cobros de intereses (+)
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)
e. Outros pagos/cobros (-/+)
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
6. Pagos por investimentos (-)
a. Entidades do grupo e asociadas (-)
b. Inmobilizado intanxible (-)
c. Inmobilizado material (-)
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)
e. Investimentos inmobiliarios (-)
f. Outros activos financeiros (-)
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)
h. Outros activos (-)
7. Cobros por desinvestimentos (+)
a. Entidades do grupo e asociadas (+)
b. Inmobilizado intanxible (+)
c. Inmobilizado material (+)
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)
e. Investimentos inmobiliarios (+)
f. Outros activos financeiros (+)
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)
h. Outros activos (+)
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social
b. Disminucións do fondo social
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro
a. Emisión
1. Obrigas e outros valores negociables (+)
2. Débedas con entidades de crédito (+)
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)
4. Outras débedas (+)
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ESTIMADO
2012

ORZAMENTO
2013

182
59
120
45
-8

383
84
131
50

-98

-97

3.498

-595

-1.329

3.662
1
-165

55
2
-653

-1.397
4
74

98

80

98

80

3.837

-48

-1.086

-147

-14

-255

-29
-118

-5
-9

-3
-252

-147

-14

-255

-5
-5

-11
-11

12
12

-5

-11

12

243
153
90

-10
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ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013
Formulario F.04
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061
(En miles de euros sen decimais)
REAL
2011

ORZAMENTO DE CAPITAL
b. Devolución e amortización de:
1. Obrigas e outros valores negociables (-)
2. Débedas con entidades de crédito (-)
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)
4. Outras débedas (-)
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS
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-5

-11

12

3.685
2.557
6.242

-73
6.242
5.284

-1.329
5.284
4.405
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