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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

4.- ESTUDO ECONÓMICO FINANCEIRO.

Importe Total
De acordo co catálogo de accións a incluir no Plan Xeral de Ordenación Municipal 
do Concello de Zas, determínase un custe total das mesmas por un cuanto global de 
761.975,00 €, que en virtude do período de vixencia do Plan, distribuí ríanse ñas 
seguintes cantidades:

- PRIMEIRO CUADRIENIO___ _____________ 513.052,00 €

- SEGUNDO CUADRIENIO 248.923,00 €

- terceiro cuadrienio Constitúese como reserva temporal

Natureza do Gasto
Encanto á natureza económica do gasto a realizar, cumpre sinalar o seguinte. O 
custe das distintas accións ten unha natureza inversora e, polo tanto, inclúese dentro 
do capítulo 6, "investimientos reais", do estado de gastos do orzamento municipal. En 
consecuencia, haberá que determinar os medios de financiamento posíbeis, que 
regula a “Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales”, e 
en que medida e cuanto poden ser desenvolvidos polo Concello, co obxectivo de 
financiar as distintas accións previstas.

Medios de Financiamento.
De acordo coa “Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales”, así como tamén a "Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de 
Estabilidad Presupuestaria” os medios de financiamento mais relevantes dos 
investimentos municipais son os seguintes:

- Os recursos procedentes de subvencións de capital que teñen, legalmente, un
carácter finalista (art. 40 da “Ley 39/88”).

- Aqueles ingresos procedentes do alleamento de investimentos reais, que non 
poden destinarse a financiar gastos correntes, polo tanto, deberán financiar 
gastos de capital (art. 5 “Ley 39/88’).

- Os investimentos poden financiarse, igualmente, eos ingresos procedentes de 
contribucións especiáis, neste caso, como consecuencia da realización de obras 
públicas de carácter local que se poden incluir no catálogo de accións, cando as 
mesmas redunden na obtención dun beneficio ou dun aumento de valor dos bens 
dos suxeitos pasivos, se poden establecer contribucións especiáis. A base 
impoñible das contribucións especiáis está constituida, como máximo, polo 90 % 
do custe que a Entidade Local suporte pola realización das obras. Será necesario 
para o seu establecemento e ordenación a aprobación das oportunas ordenanzas 
fiscais.

Outro dos medios de financiamento dos investimentos son os recursos 
procedentes como' consecuencia da concentración de operacións de crédito a 
medio e longo prazo, nos termos ^vistos nos artigos 49 e ss da/Ley 39/88”.
NríálWiente, ós investimientos fináncianse eos recursos xenérí
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL D E ZAS

Viabilidade e solvencia fmanceira das accións a incluir no Plan Xeral.

O capítulo 6 “Investimentos reais” do estado de gastos dos últimos orzamentos 
municipais manteñen unha liña homoxénea que se reflicte na seguinte táboa:

Capítulo 6. investimentos reais (gastos)

2002 740.165,47 €

2003 791.862,42 €

2004 882.732,42 €

2005 956.416,03 €

2006 1.128.826,09 €

Pódese establecer como media anual a cifra de 900.000,49 €.
Isto supon unha capacidade por cuadrienio de 3.600.001,96 €, cifra que, a priori, 
resulta moi superior ás cargas que se deberían de afrontar polas actuacións que o 
Plan asigna a cada cuadrienio de vixencia.

Por último, para concluir este apartado é necesario citar varios xeitos relacionados 
coa solvencia financeira da Tesourería Municipal. A capacidade para facer fronte ao 
cumprimento das obrigas económicas da tesourería, depende do fondo de rotación, 
que é unha medida da solvencia financeira a longo prazo, ou o que é o mesmo, da 
capacidade do activo para facer fronte ao reembolso do pasivo.

Nunha Entidade Local, o método para determinar se esta ten ou non capacidade 
para facer fronte ás obrigas económicas, debería estar estreitamente relacionado co 
cálculo do aforro neto, definido pola lei de facendas locáis, aínda que para iso 
deberían realizarse algunhas matizacións, en relación eos ingresos ordinarios. Para 
o cálculo dos ingresos ordinarios deberían excluirse :
- As contribucións especiáis, por ser un ingreso afectado de acordo co artigo 29.3 

da “Ley 39/88”.

- As cotas de urbanización por se tratar dun ingreso afectado ás obras da súa 
razón.

- Subvencións correntes de carácter finalista. Estes ingresos tamén teñen un 
carácter afectado xa que a entidade non pode destínalos a atender outros gastos 
que aqueles para os que foron outorgados.

Conclusións.
Unha vez analizados os recursos financeiros da Corporación, conclúese que 
resultaría viábel a execución dos investimentos a incluir no catálogo de accións do 
Plan Xeral de Ordenación do Concello de Zas, financiándose as mesmas mediante
si^yéntíóns'de caprtaf, pp^eracións de crédito a longo prazo, contribucións especiáis,

¿r- :alleamento de investimentos,respis e eos recursos de carácter ordinario.
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