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Rdl 2/2004. de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Leí Reguladora das Faccndas Locáis. 
Regulamento Orzamentario. Rd 500/ I990. de 20 de abr i l . 
Orde EHA 4041/2004. de 23 de novembro. pola que se aproba a Insirución de Contabil idade das Administracións Locáis I C A L 
Plan Xeral de Contabil idade Publica adaptada á Administración Local, dentro dos anexos da I C A L . 

O art. 208 do Real Decreto Lexislat ivo 2/2004. de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Faccndas Locáis, 
asi como as Regras 100 a I04 da Orde 4041/2004. de 23 de novembro. obrigan a que o Organismo Autónomo Parque das Ciencias Vigozoo forme a 
Conta Xeral con anterioridad ao 15 de maio do exercicio inmediato seguinte ao que correspondan, debéndose someter antes do I de xuño ao informe da 
Comisión especial de contas da Lntidade Local, que se expoñerán ao trámite de información pública por un prazo de 15 días para presentación de 
alegacións. Posteriormente a Conta Xeral eos informes da Comisión de Contas e as reclamacións e reparos formuladas deberá someterse á aprobación 
do Pleno da Corporación antes do I de oulubro do exercicio inmediato seguinte. 

As contas anuais comprenden o Balance, a Conta do resultado económico-patr imonial, o Estado de l iquidación do Orzamento e a Memoria. 
Estes documentos forman unhu unidade e deben ser redactados con claridade e mostrar a imaxe fiel do patr imonio, da situación fmanceira, do resultado 
económico-patrimonial e da execución do Orzamento da enlidade de conformidade con este Plan de Contas. 

No punto 7 da cuarta parle da Insirución do modelo normal da Contabilidade Local , obrigase. entre outros documentos, á formulación dunha 
Memoria que vén completar, ampliar e perfeccionar a información suministrada no Balance, a Conta de Resultados económica-patr imonial e o I-stado 
de Liquidación do Orzamento. Resulta novedosa a inclusión na mesma. entre otilras facetas, dunha serie de indicadores relativos á situación económica, 
financeira e orzamentaria da Enlidade que servirán de apoio e mellora na xestíón do servizo e na futura toma de decisións. _ 

No anexo da Instrución do modelo normal de Contabil idade Local especificase, que a Memor ia quedará estructurada en vinte e dous apartados';" 
onde se desglosan e recollen a información mínima a cumprimentar, a cal \ erase ampliada en todos aqueles aspectos que se consideren relevantes para o 
reflexo da imaxe fiel do patrimonio c da situación económica financeira do Organismo Autónomo. Dadas a particularidades implícitas áo Organismo en 
canto á súa finalidade c funcionamento, só será obxecto de análise na Memoria aqucla información de nalureza económica financeira que provoque 
movementos contables coa consiguiente repercusión ñas contas anuais do Organismo correspondentes ao exercicio 2011 . \ '.¿ 
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1. ORGANIZACIÓN DO CUENTADANTE 

O Parque das Ciencias Vigozoo constilúese como un Organismo Aulonomo Local do Conccl lo de Vigo para a xestión en réxime de 
descentralización funcional do Parque da Madroa, conta con pcrsonalidade xuridica propia, é de carácter administrativo e goza de patr imonio propio 
para o cumprimento do seu flns. 

A aclividade principal do Organismo conslitúea o fomento c prolección das especies animáis e vexetais. e outras relacionadas co turismo, 
cooperación con Institucións Universitarias , consecución do equi l ibr io ecolóxico en canto á conservación das especies, divulgacións educativas en 
materias medioambientais e conservación de especies autóctonas, e demais que venen contempladas nos Estatutos do Organismo. 

A süa estrutura organizativa básica a nivel polí t ico componse duns Órganos de Gobernó conformados polo Consello de Administración 
constituido para esta mandato o 21 de sclcmbro de 2011 , que se integra polos Conccl leiros electos c vcciñais que decida o Pleno da Corporación 
municipal ao comezo de cada mandato, o Presidente que será o Alcaide da Corporación ou Órgano no que delcge. e o Vicepresidente designado de entre 
os membro do Consello de Administración na sesión constitutiva daqucl. As i , desde o 13 de xuño de 2011. a Presidencia do Organismo recae en D ' 
María Jesús Lago Reí. formando o Consello de Administración segundo a scguinte composición: 

I.VOCAIS CORPORATIVOS: 

-María Jesús Lago Rei 
-\y Isaura Abelairas Rodríguez 
-D° Santos Héctor Rodríguez Díaz 
-D° José Manuel Fernández Pérez 
-D° Ángel Rivas González 
-D° Francisco Xavier Alonso Pérez 
- !> ' María José Bravo Bosh 
- D 3 Teresa Egerique Mosquera 
- D " Miguel Fidalgo Iglesias 
-[>' Marta Iglesias Bueno 
-D° Antonio Bernárdez de Dios 
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II.VOCAIS VECIÑAIS: 
- D " Iván García Cosías 
- D 1 Alicerce Blanco Abeigón 
- D 1 María do Carmen Iglesias Fandiño 
-D* Cristina Fojo Campos 
-D° Abdón Comesaña Rodríguez 
-D° Emi l io Rodríguez Rodríguez 
- D " Rafael González Rodríguez 

O organigrama executivo e laboral do Organismo vén estructurado da seguinte forma: Consello de Administración e Presidencia para as tárelas 
de gobernó e decisión, que contará coa asistencia e asesoramiento de persoal que exerzan as íuncións interventoras, contables e de secretaría legal 
preceptiva e fé pública; e unha estrutura administrativa prevista na Relación de postos de Trabado que esta composta dun Director de Réxime Interior, 
un Veterinario, un conservador/a. un capataz, un administrat ivo, un auxi l iar administrat ivo, catorce oficiáis coidadores e un condutor mecánico, tendo 
todos estes postos a condición de persoal laboral. 

2. XFSTION INDIRECTA DE SERVIZOS PIIB1.ICOS. 

O Consello de Administración do Organismo acordou. na súa sesión de 25 de maio de 2002. a adxudicación baixo a modalidade de xestión 
interesada, da instalación dun herpetario-insectario-mariposario c dun taller interactivo "Toca-toca, non Toques", por un prazo de 10 anos. Durante a 
vida do contrato, a entidade adxudicataria percibirá o 2 5 % da recadación que por entradas ingresa o Zoo no transcurso do ano natural, non entanto, o 
Organismo comprométese a garantidle mensualmente a amort ización dos investimentos realizados, os gastos de explotación e o beneficio industrial, 
factores que se cifran nunha cantidade mensual de 6.302.44 C. modif icada en función da variación porcentual do índice de Prezos ao.6^s7ftrtiü>-v 

/.?' , 

3. BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS. [': o \ 
As bases de presentación informan sobre os pr incipios contables aplicados así como aqueles outros que xiistif icadamente non se poniesen 

aplicar, e a explicación das causas que poidesen impedir unha comparación homogénea de contas e estados contables. \ • 
1 

\ , 
i - ¿ 
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Principios contables: A contabil idade do Organismo Autónomo ven presidida polo obrigado cumpl imento dos principios contables que se 
recollen na Orde Minister ial considerando, no entanlo. e baixo o obxectivo perseguido do logro dunha información clara e veraz, matizar o seguinte 
nalgún deles: 

-Pr inc ip io de cnt idade contab le : Constitúe a enlidade contable de forma única para a formación da Memoria o Organismo Autónomo Parque das 
Ciencias Vigozoo. 
-Pr inc ip io de xcstión con t inuada : Mantense a uniformidade ao longo do exercicio e considérase a duración i l imitada do Organismo, ainda que dadas a 
particularidades xuridicas do Organismo en canto á súa constitución, funcionamento e tipo de actividade que desenvuelve e o recoñecemento xudicial 
da tilularidade dos lerreos a favor Comunidade de Montes, debería considerarse unha futura valoración do patr imonio l iquidat ivo existente. 
-Pr inc ip io de impor tanc ia re la t iva : A imputación contable e orzamentaria dos gastos realizados, vén marcada, tanto pola coantia monetaria dos 
mesmos como polo prazo de duración ou vida út i l dos bens ou dereitos adquiridos, sobre todo en canto a sua catalogación de gasto de natureza corrente 
ou de capital. 
-Pr inc ip io de registro: De forma xeral os movementos económicos contabilizanse na orde cronolóxica en que se producen, no entanto e dada a 
actividade e servizo que presta o Organismo, pódense producir determinados feitos económicos que conlevan a que exista algunha variación entre o 
suministro ou prestación do servizo e a data en que causen os seus oportunos efectos contables, sen que eles signif iquen ningún tipo de ruptura na 
información suministrada, garantindose en todo caso a homoxeneidad e coherencia da mesma. 
-Pr inc ip io do prezo de adqu is ic ión : Os bens ou servizos valóransc polo prezo de adquisición, aínda que aos efectos da súa imputación contable ao 
valor que se rellicte ñas contas e aplicacións orzamentarias cngádascllc o I V I I que soporta a Entidadc en cada unha das operacións; por outra parte, non 
se atopan suscitas ao Imposto do Valor I lngadido as entregas de bens e prestacións de servizos realizadas polos Entes Públicos sen contrapreslación ou 
mediante contraprestación de natureza tributaria. 
-Pr inc ip io de prudencia: A o peche do exercicio están contabilizados todos aqueles gastos e ingresos que efectivamente foron realizados. A dotación 
por amortización do inmobi l izado material para o ano 2011 ascende a 167.689.42 C, con reflexo contable na Conta do Resultadoreconómico-
patrimonial. pero sen ningún tipo de incidencia or/amentaria segundo as normas da Instrución e os postulados deste pr incipio. / . - • ' ' . ' ' ^ x , 
-Pr inc ip io de imputac ión da t ransacc ión : Os gastos e ingresos impútanse de acordó coa natureza económica e a f inalidade'económica qué- ie 
pretende. j V s 

•Pr inc ip io de cor re lac ión gustos e ingresos: Dase efectivo cumprimento ao mcsmo.ao constituirse o resultado do exercicio.polos ingresos de ^ 
devandito periodo menos os gastos realizados para a obtención daqueles. \ \ 
-Pr inc ip io de non compensación: Apl icado con rigor, ao non compensarse en ningún caso as partidas do activo e pasivo do B a l a n c e n i n as contas 1% ; 

castos e ingresos da composición de Resultado económico-patr imonial. \ - iCÁ^%>/ 

\ Jy , 
^ . D H ^ f o ^ 
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O resto dos principios contables aplicáronse baixo as premisas indicadas na Instrución. co obxect ivo de que se represente con claridadc a imaxc 

fiel do patriminio . da situación finanecira e execución do orzamento c o Balance e resultados do Organismo. 

Definensc como aquelas que conteñen os criterios ou regras de apl icación de todas aqueles fe i tos ou operacións económicas que se realizaron 
durante o exercicio económico. As normas que venen reguladas na Quinta Parte da Orde 4041/2004. de 23 de decembro. son de obrigatoria aplicación e 
a elas cinguiremos o contido do presente apartado. 

Así. e segundo os dalos que arroxa o Balance correspondente ao exercicio 2011 podemos resumir os criterios aplicables segundo os seguintcs 
apartados: 

- Inmobilixado material: os bens que están comprendidos no citado grupo valóranse segundo o prezo de adquisición. Si trátase de construcións 
¡ncIliense todos aqueles gastos que se devenguen ata o momento no que o ben estea en condicións de funcionamento - honorarios, replanteos, 
montaxes. inslalacións...-. en base ao soporte documental das certif icacións de obra visadas polo Director Técnico délas. En canto ao resto do 
inmobil izado a súa valoración realizarase sobre o prezo de adquisición en hnse ao importe facturado polo adxudicatario. que deberá inclurir todos 
aqueles gastos adicionáis necesarios para que os bens atópense en óptimas condicións de operatividad. 

- Deudores e ingresos orzamentarios: Os dereitos a cobrar figuran valorados da seguinte forma, en función da importancia dos ingresos: 

a) Subvencións ou transferencias do exterior: valóranse segundo o acto l iquidat ivo xerador dos dereitos de contido económico aprobado pola 
Kntidade ou Organismo transmitentc. 

b) Servizus de carácter xeral (recadación taqui l la): a súa valoración vén determinada polo prezo unitario aplicable á entrjida de obrigalorio 
abono para o acceso ao recinto do Parque Zoolox ico. O scu importe determinao o Pleno da Corporación municipal con moüvp x t í á : aprobación das 
Ordenanzas de Tributos e prezos públicos para o exercicio 2011. . ' o \ 

c) Outros ingresos: a súa valoración vén marcada polo importe a percibir detallado nos documentos acreditativos uc cada un dos ingresos 
realizados, ou ben polo prezo acordado. \'¿ \ 

- Acreedores e obrigacións orzamentarius: valóranse en función do importe a satisfacer no momento do vencemenlo. conforme ao documerjto 
acreditativo-factura, recibo, contrato...-regulamentariamente recoñecido ao acreedor. 

4. NORMAS DE VALORACIÓN. 
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5. INMOVILIZACIONES MATERIALS. 

Se engloban dentro do grupo 2 -subgrupo 22- do Plan Xeral de Coritas adaptadas ao Sector Públ ico, onde se deberá recoller toda a información 
referente a cada unlia das coritas ñas que se estructure este epígrafe. Da información suministrada po lo Balance ao peche en data 31 de decembro de 
2011. pódese desglosar a información requirida do seguinte xeito: 

- Conta 221 -Construcións-, que comprende as cdificacións que se ut i l izan de forma continuada na produción de bens e scmzos públicos. Esta 
conta non rexistra variación algunha con respecto ao saldo do exercicio precedente ao non exist ir investimento neste t ipo de infraestructuras. 

- Conta 223 -Maquinar ia- , que comprende á adquisición de máquinas, instrumentos técnicos de natureza inventariable..., a cal experimenta un 
incremento de 7.198 euros, motivados pola compra dunha lavadora industrial en sustitución da que viña operando, de considerable antigüidade 
e falta de operatividad e rendemento. 

- Cuelas 224 a 228 -Outro inmobi l izado-, comprensivas daqueles elementos patrimoniais relacionados coa maquinaria, util laje, mobi l iar io, 
equipos para procesos de información.... que conforme á información suministrada no Balance non sofre oscilación sobre os datos resultantes 
da liquidación do exercicio anterior. 

Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe no listado M E M 0 7 04 acbego a esta Memoria. 

6. TESORERIA. 

Dentro deste apartado procederase a informar de cada unha das caixas e contas bancarias do Organismo e que se corresponden eos saldos 
totalizados ñas contas do subgrupo 57 "Tesorería*': 

- Conta 570101 -Caixa-, que parte dun saldo inicial de 1.160.03 euros, sen que experimente variación algunha no transcurso do^Ì3Ù)''tTOtìì^)ijco. 
Ten a misión de facil itar un óptimo funcionamemo da taquil la en canto a axi l idade e cambios de moeda. ¿S" ' * b \ 

- Conta 571202 -Conta bancaria principal aberla na Enlidade financeira C A I X A N O V A . con numeración 2080-5000-67-3 'jlO 194172 cun saláb". 
inicial de 920.008,25 euros, imputándose durante o transcurso do exercicio económico cobros por un importe de 1.736.865vI6 euros, pagos por 
1.780.757.98 euros, resultando un saldo final de 876.155.43 euros. Esta conta recolle, prácticamente, a totalidade do f luxo monetario que se van 
orixinando eos movementos económicos no ano. v . ^ 

none 
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- Conta 571203 -Conta bancaria restringida aberta na Entidade financeira C A I X A N O V A . con numeración 2080-5000-62-3110267729 cun 
movemento de escasa importancia de 15.655,70 euros, relativos a determinados ingresos de eolexios. aniversario e campamentos de verán, e 
coa única flnalidade de dolar dalgunha circulación bancaria á mesma. cun saldo a final de cxcrc ic io na conta de 40.881.09 euros. 

Preséntase a información contable desagregada desta epigrafe no listado MEM12_04 achego a esta Memoria. 

Comprende as contas representativas da diferenza existente entre o activo propio do Organismo e o pasivo esix ible. Aparecen recollidas no 
grupo I da estrulura do Plan Xeral de Cnntabil idadc aplicable ás Entidades Locáis. 

Dos datos que se recoden no Balance podemos resumir o seguintc: 

- A conta 100 "Pat r imon io" e 109 "Patr imonio entregado ao uso xera l " . non sofren oscilacións ningunha ao longo do cxcrcic io sobre uns saldos 
iniciáis respectivos de 5.546.401.88 euros e -31.589.20 euros. 

- A conta 120 "Resultados de exercicios anteriores", representativa do resultado económico patr imonial de exercicios precedentes, incrementa o 
seu saldo negativo en 116.873.13 euros debido á incorporación á mesma do desaforro or ix inado no ano 2010. 

- A conta 129 "Resultados do cxcrc ic io" . presenta un saldo negativo de -98.712.65 6 correspondentes ao desaforro derivado do cálculo do 
Resultado económico patrimonial do cxcrcic io 2011. 

Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe no listado MEM13_04 achego a esta Memor ia . 

7. FONDOS PROPIOS. 

8. INFORMACIÓN DAS OPERAC1ÓNS NON OR7.AMENTARÍAS DE T E S O R E R I A . 

As contas e conceptos non or/amenlarios presentan a tenor da información rexistrada tanto no Estado do Remanente de Tespurcria. como no N 

Balance os seguínies datos e movementos: | ; 

V 
- Non existen dereitos pendentes de cobro por operacións de nalurcza non orzamentaria. n in do presente cxcrcic io. n in doutros anteriores. 

Teléfonos: (986)26 77 83/84 Fax: (986)27 31 87 
Enderezo: A Madroa s/n. Tels, CP. 36316- VIGO 
Apartado de Correos 3052, O CALVARIO- VIGO 

7 de 15 



ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO ZOO *í_í.<3,* 
V I G O 

P - 8605701 E ZOO 
CONCELLO DE VIGO 

Exp. 4017/12 

- O saldo correspondente ás ohrigas pendentes de pago por operacións non orzamentarias. ascende a 46.960.60 euros, correspondentes a 
liquidacións de IRPF e Seguridadc Social o abono dos cales debe realizarse aos longo do exercicio 2012. así como depósitos de avaiss e fianzas 
presentados por adxudicalarios de obras ou servizos públicos nos términos previsos no Texto Refundido LCSP. aprobado polo Real Decreto 
Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro. 

- Non se constata a existencia de cobros realizados pendentes de aplicación defini t iva, segundo a información contable suministrada na conta 
55500 "Resultados pendentes de apl icación". 

Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe no listado M f í M I6B_04 achego a esta Memor ia . 

9. INGRESOS F. GASTOS. 

Dadas as directrices fixadas pola Orde Minister ia l acerca da información que se debe cumprimentar sobre este punto, procédese a apuntar o 
seguinte: 

- Segundo despréndese da l iquidación Orzamentaria c do Balance do Vigozoo, non constan subvencións que sexan recibidas e que estean 
pendentes de Mistificación. 

Nos estados de gastos e con cargo á conta 651 "Subvencións correntes" concedéronse subvencións por un importe de 26.335 euros a favor de 
sete bolseiros para apoio das actividades educativas e medioambientais que se venen desenvolvendo nos últ imos exercicios. 

10. VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO. 

Durante o exercicio 2011 e sobre o concepto non orzamentario 70200 "Outros avais". devolvéronse os seguintes avales presentados en garantía 
de depósito: 

- Devolución fianza constituida pola empresa COVSA. por un importe de 1.864.68 euros como garantía na execución de obra "Acceso c a m i n o : ^ 
Lobos" . . *v¿> 

- Devolución fianza constituida pola empresa M I L C O N S . por un importe de 3.072 euros, como garantía na execución de óbra^'Recinto A c c e s o 0 \ 
Herbívoros". ' \ 

• 1 o ' 
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Presentase a información contable desagregada desta epígrafe no listado M E M I 8 _ 0 4 achego a esta Memoria. 

11. CADRO DE FINANCIACIÓN. 

Conten o reflexo das recursos financeiros obtidos no exercicio e o seu emprego e apl icación, coa consiguinte repercusión sobre o capital 
circulante. As i e entrado no contraste eos dalos do exercicio inmediato anterior, e segundo os datos aportados no Cadro de i-'inanciamento no que se 
manifestou unha diminución do capital circulante de 120.172.07 euros, obsérvase para o presente exercicio un exceso de orixes de fondos ou . doutro 
xeito. aumento de capital circulante de 61.778,77 euros o que signif ica, noutros términos, un exceso ou superávit dos fondos obtidos no exercicio sobre 
os efectivamente aplicados. 

Recolle, no que afecta á parte de Fondos aplicados do Cadro de financiamento do Vigozoo, os saldos deudores das contas que o Plan Xeral 
aplica ás denominadas operacións de xestión que se corresponden coa execución contable anual do Grupo 6 "Compras e gastos por natureza" e os 
correspondentes ás contas de inmobi l izado. 

A columna de Fondos obtidos. informa dos saldos acreedores a final de exercicio aplicados aos recursos procedentes da xestión ordinaria do 
Parque, pertencentes ao Grupo 7 "Vendas e ingresos por natureza" e oulros relacionados coa débeda a longo prazo e incrementos e enaxenaciones ou 
baixas de patrimonio, dos que non existe movemento algún ao longo do exercicio. 

Dos datos que mostra o cadro óblense un exceso de fondos obtidos nunha contia de 61.778,77 euros, que conduxo un l ixeiro incremento do 
capital circulante, motivada pola ausencia de inversióus algunha ao longo do ano. a contención e nalgúns casos reducción, ata considerable, dos gastos 
correntes ante a recesión que vén sufr indo os indicadores económicos nos últ imos periodos e un leve incremento na recadación vía taqui l la causada, 
seguramente, pola f inalización das obras de cerlos recintos coa consiguinte atracción de públ ico, e unha cl imatología certamente benigna ñas épocas de 
alta afluencia de visitantes ao Parque, co seu consiguinte repercusión en taquil la a pesar da crise económica existente. ^ " ^ 7 r ~ - ^ . 

Presentase a información contable desagregada desta epígrafe nos listados M E M I 9 A _ 0 4 e M E M 1 9 B _ 0 4 achegados a esta Memor ia . '-•;->. 

Teléfonos: (986)26 77 83/84 Fax: (986)27 31 87 
Enderezo: A Madroa s/n. Teis, CP. 36316 - VIGO 
Apartado de Correos 30S2, O CALVARIO- VIGO 
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12. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. 

Dada a extensión do presente apartado, e tendo en consideración a información suministrada con mot ivo da aprobación da Liquidación do 
Orzamento que recollen pormenorizadamente os datos sobre a execución do Orzamcnto do Organismo no ano 2011 . procedese a suministrar a 
información requirida resumida nos seguintes apartados: 

- Modifìcacións de credito. 

Tramitáronse dous expedientes de Modif icación de Créditos: 

1. Pola via de trasferencia de créditos, un destinado ao f inanciamento de determinados gastos correntes . de insuficiente cobertura cara ao final de 
ano por un importe de 30.000 euros, financiado con créditos sobrantes no Capitulo I por vacantes no cadrò de persoal. 

2. Л través de credito extraordinario seguindo o previsto no Rd 2/2004. de 5 de marzo, e financiado mediante baixas disponibles susceptibles de 
minoración, para a adquisción dunda lavadora industrial destinada á l impeza de todo o equipamento text i l , sexa dos trabailadorcs ou empregado 
para outros menesteres, existente no Organismo. 

Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe no listado М1.М201Л 1_04 achego a esta Memor ia . 

- Remanentes de crédito. 

Do detalle aportado polo cadrò achego á Memoria, resulta inexistencia de remanentes de crédito comprometidos que poderán ser susceptibles de 
incorporar ao exercicio 2011 nos términos previstos no Rd 2/2004. de 5 de marzo, с lexislación supletoria aplicable, En canto aos Remanentes de 
créditos non comprometidos, o seu importe compensado ascende a 106.075.65 euros, correspondentes a saldos disponibles e retenciónдJd_e_credito non 
consumidas ao longo do exercicio. non incorporables salvo que se atopen nalgunha das situacións reguladas no art. 182 da citada Le^ f ^x i s t b rTpa ra iso 
os suficientes recursos financeiros. /-'-> 

Ш 
Preséntase a información contable desagregada desta epígrafe no listado M Í - M 2 0 I A 2 0 4 achego a esta Memor ia . 

Teléfonos: (386.26 77 83/84 Fax: (986)27 31 87 
Enderezo: A Madroa s/n. Tels, CP. 36316 - VIGO 
Apartado de Correos 3052. O CALVARIO- VIGO 
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- Execución de proxectos de gusto. 

O art. 166 do Rd 2/2004. de 5 de marzo, dispon que ao Orzamenlo xeral incluirase como anexo os plans ou proxectos de investimento que 
formule o Organismo para un prazo de catro anos. Na información suministrada nos estados contables para o exercicio 2011 preséntase a seguinte 
información ¡ndividuaü/ada dos Proxectos de gasto: 

Investimento previsto para a adquisición dunha lavadora con código de ident i f iación l l 339000. por un importe de 7.798 euros, e do que se 
recoñeceron obrigas por 7.198 euros. 

Preséntase a información contable desagregada desta epigrafe no listado M I - M 2 0 1 A 3 04 achego a esta Memor ia. 

Obrigas e dereitos de Orzamentos Pechados. 

O importe total de obrigas pendentes de exercicios anteriores ascende a 34.630.13 euros, procedentes dunha serie de gastos de escasa conlía. 
salvo díias débedas do ano I999 por un importe de 21.150.75 t" sobre as que se in ic iou o procedemento administrat ivo por anulación ou prescripción 
de débedas da Administración. 

No relativo aos dereitos pendentes de cobro de exercicios pechados o sua contia ascende a 6.745.17 fc\ procedentes de Ant ic ipos de Persoal 
pendentes de reintegro dos exercicios 2009 e 20IO. asi como un resto da concesión para a explotación da tenda de agasallos. 

Preséntase a información contable desagregada desta epigrafe nos listados que van do M E M 2 ( ) I B l _ 0 l a MEM202B2_04 achegados a esta 
Memoria. 

13. RFMANENTF DF. TESORERÍA. ^ ^ .. 

O Remanente de Tesorería (art. 191-2 do R.D.L. 2/2004. arts. 101 a 104 R.P.. Regras 81 a 86 da Orde de E l i A Jf\Í 1/20014. I.C.ÀV.). 
calculado segundo os seguinles componentes da contabílidade xeral: 1 

Teléfonos: (986)26 77 83/84 Fax: (986)27 31 87 
Enderezo: A Madroa s/n. Teis, CP. 36316- VIGO 
Apartado de Correos 3052, O CALVARIO - VIGO 
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De Orzamento córreme, conformados polos saldos das divisionarias da conta 430. 

De Orzamentos pechados, conformados polos saldos divisionarias da conta 4 3 1 . 

De dereitos pendentes de saldos de deudores non orzamentarios. conformados polas seguintes contas:(260. Fianzas constituidas a l/p. 265. 
Depósitos constituidos a l/p. 440. Deudores por I V E repercutido. 442. deudores por servizos de recadación. 449. outros deudores non 
orzamentarios. 470, 4 7 1 . correspondentes a saldos deudores con Administracións Públicas. 472. Facenda Pública por I V E soportado, 565. 566 
Fianzas e Depósistos constitutidos a curto prazo non orzamentarias. e ou saldo deudor dá conta 456). 

minorados con: 

- Ingresos pendentes de aplicación (conta 554 e 559. tendo en conta as súas div is ionar ias). 

"Obl igas pendentes de nano ao f in de exercicio. Regla 86 da I C A I . . 

Pendentes de pago de exercicio corrente. conformado polos saldos da conta 400 e divisionarias. 
Pendentes de pago de exercicios anteriores, conformado polos saldos da conta 401 e divisionarias. 
De saldos de contas de acreedores non orzamentarias (conta 180. 185. Fianzas e Depósitos recibidos a longo prazo. conta 410. 

acreedores por IVE soportado. 414. Entes públicos acreedores por recadación de recursos. 419. Outros acreedores non orzamentarios. 453. 456. 475. 
476, saldos de Administracións Públicas. 477. Facenda Pública. I V E repercutido. 502, 507. 522 c 525 por empréstitos e Operacións de Tesorería. 560. 
561 . Fianzas e Depósitos recibidos a c/p) 

minorados con: 

Saldo da conta 555 e 558.1 ( Pagos pendentes de apl icación e provisionais para anticipos de caixa l ixa pendentes de xustj f icación ). 

V. • 
V 

Teléfonos: (986)26 77 83/84 Fax: (986)27 31 87 
Enderezo: A Madroa s/n. Tels, CP. 36316 - VIGO 
Apartado de Correos 3052. O CALVARIO- VIGO 
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'Fondos líquidos de Tesorería a fin de exercicio. 

Saldos da contas que integran ou subgrupo 57. Regla 84 da I C A L (contas 570. 5 7 1 . 573. 574 .1 . 575 .1 . 575.9. 577 e 578). 

O Remanente de Tesourería total conformado polos fondos líquidos mais os dereilos pendentes de cobro menos a obrigas pendentes de pago, 
será axustado por: 

- Dercitos de di f íc i l ou imposible recadación. segundo os criterios que a este respecto fixe a Lntidade. de acordó co establecido no art. 191.2 do 
TRLRF I . e 103 do R.P e regra 83.4 da I C A L . 

Polo exceso de financiamento afectado, de acordó co previsto no art. 102 do RP e regra 83.5 da I C A L . 

O Remanente de Tesorería, asi calculado, si resultase cun saldo "pos i t i vo" . constitúe un recurso para financiar modif icacións de crédito 
orzamentario do exercício seguinte (arts. 177.4 e 182 do T R L R F L . arts. 36.48 e 104-2 R.P). 

No caso de l iquidación do Orzamento con Remanente de Tesorería "negat ivo" , o Pleno da Corporación ou Órgano competente do Organismo 
Autónomo, segundo corresponda, procederá, na primeira sesión que celebre con posterioridade á aprobación da l iquidación orzamentaria. a reducción 
de gastos do novo orzamento por un confia igual ao déficit producido, e de non ser posible, terá que concertar unha operación de crédito (nos términos e 
co quorum requirido polo art. 177.5 do T R L R F L . aprobado polo R.D.L. 2/2004 en relación co art. 47-2 da Leí 7/1985. de 2 de abr i l . Reguladora das 
Bases do Réxime Local (L .B.R.L . ) . I la i que entender, que ueste caso, por tratarse dunha operación de crédi to para o saneamento dun déficit do 
Remanente de Tesorería, a competencia segué residenciada no Pleno da Corporación, ata coas modif icacións de competencias incorporadas pola Le i 
57/2003. de 16 de decembro. de medidas para a modernización do gobernó local , a Lei 7/1985. De non adoptarse ningunha das devanditas medidas, o 
Orzamento do exercicio seguinte haberá de aprobarse cun superávit inicial de conl ia non infer ior ao correspondente déficit (art. l 9 3 j d o T R L R F L . 
aprobado polo R.D.I.. 2/2004 e art. 105 R.P.). y < ^ o ^ , 

O desglose pormenorizado das cifras económicas que conforman o Remanente de Tesorería foi presentado con mot ivo .da aprobación da 
Liquidación do exercicio 2011. vendóse conformado a través de cadro ref lexativo na Memor ia co código MF.M205 Ü4. l'¿ <• • 

Teléfonos: ("986)26 77 83/84 Fax: f986J27 31 87 
Enderezo: A Madroa s/n. Teis, CP. 36316 - VIGO 
Apartado de Correos 3052, O CALVARIO- VIGO 

13 de 15 



ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO ZOO 

P-8605701 E ZOO 
CONCELLO DE VIGO 

Exp. 4017/12 
14. INDICADORES. 

Son os encargados de avaliar o grado de execución l inanceira. or/amentaria e patr imonia l do Organismo, así como estimar a eficiencia, 
eficacia... na prestación do servizo públ ico, quedando xa que logo div id idos en indicadores orzamcntarios e financeiro-patrimoniais e indicadores de 
xestión. Os indicadores de xeslión venen marcados pola Instrución de forma orientativa podendo complementarse con calquera oulros que a Enlidadc 
considere adecuados. 

Aos efectos dunl ia mellor comprensión do cálculo efectuado, considérase necesario, nos términos previstos na instrución definir os seguintes 
conceptos, en función das particularidades do Vigozoo: 

a) № de habitantes: Poboación de V igo . segundo o úl t imo Padrón municipal de habitantes. 
b) Cusió do Servizo: Inclue os custos de persoal. os consumos de bens e servizos. e as trasferencias producidas. 
c) Rendcmento do servizo: A cifra correspóndese coa recadación de taquil la do exercicio 2 0 1 1 . 
d) № de empregados: Correspóndese co total de traballadores incluidos no Cadro de Persoal do VigoZoo. 
e) № de prestacións realizadas: comprende o n° de visitantes ás instalacións no ano 2011 . 

Preséntase a información contable desagregada destes indicadores no listado M H M 2 1 _ 0 4 achego a esta Memor ia . 

15. ACONTECEMENTOS POSTERIORES AO PECHE DO EXERCICIO 2011. 

Non se rexistran acontecementos relevantes ao peche de exercicio. 

Dado o carácter previo da f iscalización, procédeuse a tomar razón dos acordos adoptados polos Órganos competentes, con anterioridade á 
emisión do documento contable correspondente, non dándose en ningún caso supostos de insuf ic iencia de crédito: no exercicio 2011 t o m ó l e razón: 

Sí-

Teléfonos: (986)26 77 83/84 Fax: (986)27 31 87 
Enderezo: A Madroa s/n. Teis, CP. 36316 - VIGO 
Aparado do Correos 3052. O CALVARIO - VIGO 
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Do rccoñecemento da obrigas das facturas cxpedcdidas por D 3 María do Carmen M u ñ i z N i n . como prestadora do servizo de cafetería no Parque 
correspondente aos meses de xancíro. febreiro e marzo de 2011 por importes respectivos de 1.282.8») euros. ! .494.48 euros e 504.80 euros, 
polos gastos reglamentar iamente ocasionados polo Departamento de Educación. 

- Do recoñecemento da obrigas das facturas cxpcdcdidas por D° Carlos Vales Porto, dos meses de xaneiro a maio de 2 0 1 1 . ambos inclusive, por 
uns importes respectivos de 846.74 euros. 846.74 euros. 1.100.52 euros. 1.100.50 euros e 1.100.50 euros, en concepto do contrato de 
íisesoramiento técnico de programas de Educación Ambienta l . 

Así mesmo. deixar constancia que o Consello de Administración do Organismo Parque das Ciencias Vigozoo. na sesión que t i vo lugar o 30 de 
decemhro de 2011. acordou aprobar a indemnización substitutiva (conval idación), a favor de l. impezas do Noroeste - L 1 N O R S A - . por un importe de 
31.253.25 euros, segundo as facturas correspondentes aos meses que van de xuño a decembro de 2 0 1 1 . cada unha délas por un importe f i xo de 4.464.75 
euros, en concepto dos servizos de limpeza das instalacións durante as citadas mensualidades. O mot i vo do incumpr imiento do procedemcnto 
contractual débese a que non se aprobou a prórroga do contrato de servizos e estes continuáronse prestando sen a existencia dunha relación contractual 
formal. 

/rv 

O DIRECTOR DI 

Fernando Carb/i 

V igo . 30 de^b 'n l de 2 0 1 2 s > 
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