TÍTULO III

Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007

TÍTULO III

OPERACIÓNS DE ENDEBEDAMENTO E GARANTÍA
CAPÍTULO I.

Artigo 29.Un.-

Operacións de crédito

Operacións de endebedamento por prazo superior a un ano.

A posicición neta debedora da Comunidade Autónoma non se
incrementará durante o ano 2007 agás na contía necesaria para o financiamento
das seguintes operacións:
a) Para o financiamento de investimentos en programas destinados a atender
actuacións produtivas, segundo o previsto no artigo 3 da Lei orgánica 5/2001,
do 13 de decembro, complementaria á Lei xeral de estabilidade orzamentaria,
modificada pola Lei orgánica 3/2006, do 26 de maio, autorízase un
incremento de 85.250.000 euros.
b) Para financiar operacións de adquisición de activos financeiros, que teñan a
rendabilidade económica necesaria para poder ser considerados como tales en
termos do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais, con destino a
suxeitos non comprendidos no punto 1.c) do artigo 2 da Lei 18/2001, do 12
de decembro, xeral de estabilidade orzamentaria, autorízase un incremento de
8.690.814 euros.
Para estes efectos, inclúese a posición neta debedora de todos os
organismos autónomos, sociedades mercantís e entidades de calquera condición,
que conforme á normativa aplicable en materia de estabilidade orzamentaria
estén incluídos dentro do sector das administracións públicas e consoliden o seu
endebedamento co da Comunidade Autónoma conforme as normas do Sistema
europeo de contas nacionais e rexionais.
Independentemente do anterior, o endebedamento da Comunidade
Autónoma poderá incrementarse coa finalidade de amortizar o endebedamento
dos organismos autónomos, entes e sociedades mercantís indicadas no parágrafo
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precedente, no mesmo importe que se amortice, co obxecto de optimizar a carga
financeira global. Os ingresos derivados deste aumento de endebedamento da
Comunidade Autónoma, deberán xerar créditos no capítulo VIII do orzamento de
gastos da Administración xeral, e conseguintemente poderase outorgar préstamos
polos mesmos importes ás entidades aludidas.

Dous.A posición neta debedora prevista no apartado Un anterior será efectiva ao
termo do exercicio, podendo ser excedida no curso do mesmo, e quedará
automaticamente revisada:

Tres.-

a)

Polas desviacións que poidan xurdir, a 30 de setembro, entre as previsións
de ingresos incondicionados contidas nesta lei e a súa evolución real.

b)

Polo importe necesario para financiar aqueles gastos de investimento que
puidesen ser obxecto de minoración como consecuencia das necesidades de
liquidez derivadas dos diferentes ritmos dos fluxos financeiros de fondos
procedentes das transferencias da Administración do Estado e da Unión
Europea.
Estes importes serán cancelados na medida na que se realicen efectivamente
os correspondentes ingresos.
Para as revisións ás que se refire esta letra b) establécese como límite
máximo o 1,5% do importe total a que ascende o orzamento consolidado da
Comunidade Autónoma.

c)

Para financiar as adquisicións de activos financeiros con destino a suxeitos non
comprendidos no punto 1.c) do artigo 2 da Lei 18/2001, do 12 de decembro,
xeral de estabilidade orzamentaria, que poidan xurdir ao longo do exercicio.

A posición neta debedora poderá ser revisada, logo da autorización do
Parlamento de Galicia, cando concorran circunstancias económicas imprevistas
ao abeiro do establecido no artigo 8.6 da Lei orgánica 5/2001, do 13 de
decembro, complementaria á Lei xeral de estabilidade orzamentaria, modificada
pola Lei orgánica 3/2006, do 26 de maio.

Catro.Autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo a concertar con entidades
financeiras préstamos hipotecarios subrogables con destino ao financiamento de
actuacións en materia de vivenda, non podendo establecerse ningún tipo de
cláusula da que derive responsabilidade por parte do Instituto Galego da Vivenda
e Solo unha vez realizada a subrogación.
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O importe dos créditos hipotecarios vivos no ano 2007 non poderá superar
en ningún caso os 24.000.000 euros. Non obstante, o volume de débeda viva á
fin do exercicio non excederá o de 31 de decembro do ano anterior.
Para a súa instrumentación será preciso informe favorable da Consellería
de Economía e Facenda.

Cinco.Autorízase a conselleiro de Economía e Facenda para formalizar durante o
ano 2007 aquelas operacións de endebedamento ás que se refire este artigo, e
pode levalas a cabo de maneira fraccionada en función das necesidades de
financiamento da débeda pública, da concertación de créditos ou de calquera
outro instrumento financeiro dispoñible no mercado.
Facúltase o conselleiro de Economía e Facenda para converter ou
renegociar as operación de endebedamento xa formalizadas, co obxecto de
conseguir unha mellor administración do conxunto do endebedamento da
Comunidade Autónoma.

Artigo 30.Un.-

Débeda da tesouraría.

A Comunidade Autónoma poderá concertar ou emitir operacións de
débeda de tesouraría durante o exercicio do ano 2007, conforme ao disposto no
artigo 31 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, ata un
importe que non supere o 15% da consignación que figura no orzamento da
Administración xeral como ingresos correntes incondicionados, entendendo
como tal a suma dos capítulos I, II e III e o concepto 400, agás o subconcepto 05.

Dous.Autorízase ao conselleiro de Economía e Facenda a formalizar durante o
exercicio 2007, para atender necesidades transitorias de tesouraría, as operacións
de crédito ou emisión de débeda pública, en calquera das súas modalidades,
referidas no apartado Un anterior, sempre que o prazo de reembolso sexa inferior
a un ano e non supere o límite nel establecido.
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Artigo 31.Un.-

Endebedamento dos organismos autónomos e das sociedades públicas.

Durante o exercicio do ano 2007 os organismos autónomos, as sociedades
mercantís e as entidades de calquera condición, que conforme á normativa
aplicable en materia de estabilidade orzamentaria estén incluídos dentro do
sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da
Comunidade Autónoma conforme as normas do Sistema europeo de contas
nacionais e rexionais, así como calquera unidade participada pola Comunidade
Autónoma con representación directa ou indirecta, maioritaria, poderán concertar
operacións para atender necesidades transitorias de tesouraría, con prazo de
reembolso non superior a un ano, cun límite máximo do 10% da súa previsión
inicial de ingresos correntes ou de explotación. A superación deste límite deberá
ser autorizada pola Consellería de Economía e Facenda.
Independentemente do anterior, o saldo vivo a 31 de decembro do
exercicio, non debe superar por estas operacións o saldo vivo a 31 de decembro
do exercicio anterior, agás autorización expresa da Consellería de Economía e
Facenda

Dous.Para concertar calquera tipo de operacións de endebedamento a longo
prazo ou de cobertura sobre elas, os organismos autónomos, as sociedades
mercantís e as entidades de calquera condición, que conforme á normativa
aplicable en materia de estabilidade orzamentaria estén incluídos dentro do
sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da
Comunidade Autónoma conforme as normas do Sistema europeo de contas
nacionais e rexionais, así como calquera unidade participada pola Comunidade
Autónoma con representación directa ou indirecta, maioritaria, deberán
conseguir a autorización previa da Consellería de Economía e Facenda.
En consonancia co anterior, a devandita consellaría asesorará ás
mencionadas entidades nas distintas operacións financeiras co obxecto de elixir o
instrumento máis apropiado, obter as mellores condicións dos mercados
financeiros e conseguir unha mellor administración do conxunto do
endebedamento da Comunidade Autónoma.
Tres.-
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En todo caso as disposicións das operacións financeiras previstas neste
artigo deberanlle ser comunicadas á Consellería de Economía e Facenda no
prazo máximo dun mes.

Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007

CAPÍTULO II.

Artigo 32.Un.-

Afianzamento por aval

Avais.

Con carácter xeral e de conformidade co disposto no artigo 41 do texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, o importe máximo dos avais que a
Xunta de Galicia poderá conceder durante o ano 2007 será de 30.000.000 de
euros.
De conformidade co disposto no artigo 45 do texto refundido da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7
de outubro, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá conceder durante o
ano 2007 avais en contía que non supere en ningún momento o saldo efectivo
vixente de 300.000.000 de euros.
Co obxecto de atender proxectos de axuda ao desenvolvemento no exterior, e
dentro do saldo indicado no parágrafo anterior, o Instituto Galego de Promoción
Económica poderá avalar operacións de crédito ata 30.000.000 de euros.

Dous.O Consello da Xunta, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda,
poderá acordar, logo de petición fundada dos interesados á consellería
correspondente, e por instancia desta, o inexercicio das accións de regreso que ao
abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de
avais do Instituto Galego de Promoción Económica, lle corresponden á
Comunidade Autónoma como consecuencia da prestación por aquel de avais ou
contraavais, cando, de se faceren efectivas aquelas, afectase grave ou
substancialmente o mantemento da capacidade produtiva ou do nivel de emprego
ou de renda de calquera dos sectores ou subsectores básicos da economía galega.
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