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INFORME 
 

 

 

Asunto: Proxecto do  Plan de actuación da Fundación Axencia Enerxética 

provincial de A Coruña (FAEPAC) para o exercicio 2018. 

 

 

Lexislación aplicable: artigo 39 da Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de 

interés galego (LFG); artigo 41 do Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, regulamento das 

fundacións de interés galego (RFG); anexo II do Real decreto 1491/2011, do 24 de 

outubro, que aproba as normas de adaptación do Plan xeral de contabilidade ás 

entidades sen fines lucrativos (PGCESFL) e o modelo do plan de actuación das 

entidades sen fins lucrativos ; artigo 30 dos Estatutos da Fundación (FAEPAC); artigos 

2, 3, 11 e 27 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade presupostaria e 

sostenibilidade financeira (LOEP). 

 

Emítese o presente informe para dar cumprimento ao disposto nos Estatutos da 

Fundación. 

 

PROCEDEMENTO DE APROBACIÓN 

 

O procedemento de aprobación do presuposto da Fundación pódese resumir en: 

a) Elaboración do documento polo director (artigo 30 dos Estatutos). 

b) Remisión do mesmo, acompañado do informe do auditor interno, polo 

presidente para estudo e debate do Padroado (articulo 30 dos Estatutos). 

c) Aprobación polo Padroado (artigo 30 dos Estatutos). 

d) Presentación ao Protectorado da Fundación con anterioridade ao comezo do 

exercicio económico, para que este poida formular obxecións ao mesmo no 

prazo dun mes (artigo 30 dos Estatutos, LFG y RFG). 

 

FORMATO E CONTIDO 

 

O PGCESFL sinala no seu apartado III que “(...),el artículo 26 del Real Decreto 

1337/2005, de 11 de noviembre (RCL 2005, 2277) , por el que se aprueba el 

Reglamento de fundaciones de competencia estatal, se dispone que el plan de actuación 

contendrá información identificativa de cada una de las actividades propias y de las 

actividades mercantiles, de los gastos estimados para cada una de ellas y de los ingresos 

y otros recursos previstos, así como cualquier otro indicador que permita comprobar en 

la memoria el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los 

objetivos (...)”  

Engadindo que, “(...) frente al presupuesto exigido por la Ley 30/1994, de 24 de 

noviembre, la regulación actual se decanta por el plan de actuación, (...)” 

 

No anexo devandito terá de identificar para cada actividade desenvolta pola Fundación 

os recursos humáns empregados na mesma, os beneficiarios ou usuarios, os obxetivos e 

indicadores da realización da actividade. Ademais terá de indicar a previsión dos 
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recursos económicos a empregar (gastos por axudas, fornecementos, gastos do persoal, 

gastos financeiros, investimentos etc.) e a obter pola entidade (ventas e prestación de 

servizos, subvencións do sector público, achegas privadas etc.) 

 

 

 

1.-ANÁLISIS DO PROXECTO 

 

*Gastos  

 

Estes gastos suman un total de 362.742,04 euros, o que representa un crecemento do 

25,12 por 100 sobre o exercicio anterior. Este incremento ten a súa explicación na 

xestión do proxecto europeo Erasmus+ (2016-1-ES01-KA102-022912) que ten previsto 

un gasto para 2018 de 139.961,43 euros.  Os gastos do persoal (incluída a cota patronal 

das cotizacións sociais) que suman un total de 140.847,02 euros, experimentan unha 

pequena redución sobre o presupostado no pasado exercicio (-0,81 por 100), e equivalen 

ao 38,83 por 100 do total. Estes gastos do persoal supoñen un costo medio por 

empregado de 35.211,76 euros. Si poñemos en relación o total dos gastos co tamaño da 

plantilla do persoal, vemos que esta pasou de xestionar por empregado 72.180,26 euros 

no ano anterior a 90.685,51euros neste exercicio.  

 

*Ingresos previstos 

 

Estes ingresos suman un total de 362.742,04  euros, que corresponden na súa meirande 

parte á financiación dos patróns, que ascenden a un total de 184.166,66 euros (dos cales 

15 mil euros corresponden ao Concello de Narón que é un novo membro do Padroado) e 

a imputación contable da achega dos fondos europeos xa recibidos (89,35 por 100 del 

total) e que ten un medre do 14,25 por 100 debida á xestión do devandito programa 

europeo. A eles hai que sumar outros ingresos (polos servizos de asesoramento e 

consultaría a terceiros) de 38.563,96 euros e uns ingresos financeiros previstos de 50 

euros. 

 

Compre que denantes de aprobar os presupostos ou Plan de actuación da FAEPAC,  

cada un dos patróns terían de se comprometer con poder dabondo a facer a súa achega 

para que sexan compromisos firmes de aportación. Xa que segundo o primeiro 

paragrafo do artigo 28 dos Estatutos namentres non sexan firmes estes compromisos de 

financiación allea non se poderá levar a cabos os gastos afectados. A este respecto só 

temos constancia documental da achega da Deputación, xa que consta no seu orzamento 

en trámite un financiamento total de 150 mil euros. En canto a achega provincial, é 

criterio da súa Intervención que tanto a cantidade inicial como un posible financiamento 

do déficit de explotación que se puxera de manifesto ao final do exercicio contable, 

deberían ter en conta a nova participación no capital dotacional da Fundación que é 

resultado das baixas que houbo na composición do seu Padroado. Como se pode 

comprobar na táboa  adxunta, a participación provincial no Fondo dotacional é na 

actualidade do 57,14 por 100, o que daría unha achega inicial de 105.238,16 euros 

fronte aos 150 mil euros previstos nas súas bases de execución dos presupostos, é dicir 

que habería unha economía de 44.761,84 euros sobre o previstos, ou que é o mesmo a 
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cantidade máxima da achega provincial inicial é superior nun 42,53 por 100 ao que lle 

correspondería segundo a súa participación no capital dotacional. En canto aos restantes 

patróns, terían de achegar 26.309,50 euros cada un, xa que teñen unha participación 

individual no capital do 14,29 por 100. No cadro faise unha comparativa coas 

cantidades que achegarán neste exercicio  para poder ver que os concellos aportarían o 

68,33 por 100 menos (17.976,17 euros cada un) e a sociedade mercantil SOGAMA o 

90,50 por 100 menos (23.809,50 euros) que o que resultaría segundo a súa participación 

no capital dotacional. Polo contrario, o Concello de Narón novo membro do Padroado 

vai a facer unha achega en concepto de cota anual de 15 mil euros sen ter ningunha 

participación no Fondo dotacional (capital social). 

 

Outro efecto que resulta da modificación na composición do Padroado polas baixas que 

houbo é a falta de axuste entre a participación no capital dotacional e o número de votos 

que ten nese órgano. Así temos que a Deputación ten unha participación do 57,14 por 

100 e só ten o 33,33 por 100 dos votos, ou que cada un dos concellos participan no 

14,29 por 100 do fondo dotacional pero só teñen o 8,33 por 100 dos votos. Calquera 

posible medida correctora destes desfases esixirán unha modificación dos Estatutos da 

Fundación (véxase a táboa correspondente)   

 

 

*Investimentos 
 

Hai previsto un pequeno investimento de 1,5 mil euros para este exercicio. 

 

Polo que o Plan de actuación preséntase formalmente equilibrado pero fortemente 

condicionado no seu resultado a coñecer cales van a ser as achegas dos seus patróns. 

 

2.- CUMPRIMENTO DA ESTABILIDAD ORZAMENTARIA 

 

A vista do escrito, do 27 de decembro de 2011, da Subdirección xeral  de análises e 

contas económicas do sector público da Intervención xeral da Administración do 

Estado,  no que considera que a Fundación é unha unidade institucional pública 

dependente da Comunidade Autónoma de Galiza,  entendemos que segundo o disposto 

na LOEP e na Orden HAP/2105/2012 correspóndelle a Intervención da Comunidade 

Autónoma de Galiza evaluar o cumprimento pola Fundación da estabilidade 

presupostaria polo que haberá que achegar a mesma unha copia deste Plan de actuación.  

 

CONCLUSIÓN 
 

Porén, infórmase que o proxecto do Plan de actuación da Axencia para o exercicio 

sinalado cumpre as prevencións legais aplicables dende o punto de vista formal, non 

presentará déficit si se fan unhas achegas dabondo polos patróns, como xa dixemos 

anteriormente, e ter previstos os gastos necesarios para asegurar o cumprimento dos 

seus fins. Todo elo sen prexulgar a evaluación pola Intervención da Xunta de Galiza  do  
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cumprimento pola FAEPAC da estabilidade orzamentaria, aínda que semella que será 

positiva.  

 

 

A Coruña, 4 de Maio de 2018 

 

O auditor interno 

 

 


		2018-05-28T12:42:13+0200
	JOSÉ MARÍA PÉREZ ALVARIÑO - 32430072A




