TÍTULO IV

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

TÍTULO IV

XESTIÓN ORZAMENTARIA

CAPÍTULO ÚNICO.
Artigo 33.Un.-

Dos procedementos de xestión orzamentaria

Intervención limitada.

A contía á que se refire o artigo 97.1. a) do texto refundido da Lei de
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro, queda establecida no importe fixado para ter a
consideración de contratos menores de subministración no texto refundido da
Lei de contratos das administracións públicas, aprobado por Real decreto
lexislativo 2/2000, de 16 de xuño.

Dous.Con independencia do establecido no artigo 97.1 do texto refundido da
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non estarán sometidas a intervención
previa as modificacións nos contratos administrativos especiais de transporte
escolar producidas como consecuencia de cambios nas rutas, sempre que a súa
contía non supere o 20% do prezo do contrato/día que se vai modificar, nin que
o importe anual que represente a modificación supere os 18.000,00 €.
Malia o indicado no parágrafo anterior, a Intervención Xeral da Comunidade
Autónoma comprobará, antes da fiscalización do primeiro pagamento, o
cumprimento de todos os requisitos esixidos para autorizar e comprometer o
gasto.
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Artigo 34.persoal.

Fiscalización de nomeamentos ou de contratos para substitución de

A fiscalización de nomeamentos e de contratos para substitucións de persoal
por razóns de necesidade e de urxencia conxuntural realizarase con carácter previo á
alta en nómina, mediante a verificación da adecuación do proceso de selección coa
normativa vixente e da existencia de nomeamento ou de contrato, así como de crédito
adecuado e suficiente.
Artigo 35.-

Identificación dos proxectos de investimento.

As modificacións dos programas de investimento que impliquen o inicio de
novos proxectos ou a variación dos existentes requirirán a asignación dun novo código
pola Dirección Xeral de Orzamentos da Consellería de Economía e Facenda, logo da
tramitación da oportuna modificación polo órgano competente segundo o previsto no texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 36.-

Autorización do Consello da Xunta para contratar.

Requirirá autorización previa por parte do Consello da Xunta a tramitación
de expedientes de gasto dos capítulos II e VI por contía superior a 3.005.000 euros.
Logo de obterse a autorización, a aprobación do gasto corresponderalle ao órgano de
contratación do departamento, organismo ou sociedade pública que xestione o
crédito.
Artigo 37.-

Tratamento dos créditos para expropiacións.

Os créditos destinados ao pagamento de expropiacións autorizadas con
motivo da realización de expedientes de obras financiadas con fondos propios que ao
fin do anterior exercicio non fosen executados darán lugar, ao pechamento deste, á
emisión de documentos “ADOK” en formalización con imputación á conta
extraorzamentaria, e serán considerados no ano 2007 como ingresos do artigo 68,
“Reintegros de operacións de capital”, podendo dar lugar á xeración de crédito no
subconcepto de expropiacións do capítulo VI de gastos.
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Artigo 38.- Tratamento do crédito destinado ao pagamento da prima adicional da
póliza de responsabilidade civil e patrimonial sanitaria.
O crédito destinado ao pagamento da prima adicional da póliza de
responsabilidade civil e patrimonial sanitaria da Xunta de Galicia, que se instrumente no
concepto “primas de seguros” da sección “Gastos de diversas consellarías” que á fin do
anterior exercicio non fose executado dará lugar, ao pechamento deste, á emisión dun
documento “ADOK” en formalización con imputación á conta extraorzamentaria, e terá a
condición de ingreso do capítulo III no exercicio de 2007 coa finalidade de xerar crédito
nas dotacións que para ese obxecto figuren no estado de gastos.
Artigo 39.-

Revisións de prezos contidos en concertos ou convenios.

Con carácter xeral, as revisións de prezos que se establezan nos concertos ou
convenios que subscriban durante o ano 2007 a Administración xeral da Comunidade
Autónoma, os seus organismos autónomos ou as entidades de dereito público previstas no
artigo 12.1.b) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non poderán referenciarse por
encima da evolución do índice de prezos ao consumo de Galicia. Igualmente, as revisións
de prezos e tarifas que afecten a concertos ou convenios xa subscritos non poderán
experimentar un incremento superior ao do IPC galego do anterior exercicio.
Excepcionalmente, por causas plenamente xustificadas ou por alteracións das
condicións dos concertos ou convenios, o conselleiro de Economía e Facenda, por
proposta do departamento correspondente, poderá autorizar a inclusión de cláusulas de
revisión por contía diferente á indicada no parágrafo anterior.

Artigo 40.- Concesión directa de axudas e subvencións.
Con independencia do disposto no artigo 78 do texto refundido da Lei de
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro, poderán concederse de forma directa axudas ou subvencións
nos seguintes casos:
a) As que deriven de convenios entre a Comunidade Autónoma e os entes públicos ou
privados para a prestación de servizos ou actividades de carácter público ou de
interese xeral, ou para a adquisición de bens de interese público, logo da oportuna
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xustificación razoada do órgano xestor, nas que non sexa posible promover a
concorrencia pública pola especificidade das características que debe cumprir a
entidade ou actividade destinataria da subvención.
b) As axudas ou subvencións correntes ás que polo seu obxectivo de utilidade e interese
social ou cultural, ou para promover a consecución dun fin público, non lles sexan
aplicables os principios de publicidade e concorrencia, sempre que a súa contía non
supere o importe de 6.010 euros por beneficiario e ano e as concedidas por cada
departamento non excedan globalmente de 60.100 euros no exercicio. Estes importes
elevaranse a 12.000 e 120.300 euros, respectivamente, para a sección 04, servizo 10,
Secretaría Xeral da Presidencia.
Estas axudas ou subvencións poderán ser aboadas ao 100% dunha soa vez.
As que participando da mesma condición excedan dos límites cuantitativos
anteriores deberán ser autorizadas polo Consello da Xunta con carácter previo á
súa concesión polo órgano competente, excepto as que figuren asignadas
nominativamente nestes orzamentos.
c) Excepcionalmente, as axudas ou subvencións de capital, logo de declaración pola
Comisión Delegada da Xunta para Asuntos Económicos da súa utilidade e interese
social ou do seu carácter estratéxico.
Os acordos de concesión serán adoptados polo departamento competente por razón
da materia, previa autorización do Consello da Xunta, por proposta do mencionado
departamento.

Artigo 41.- Obrigas de beneficiarios das axudas e subvencións.
Un.-

De acordo coa natureza e co réxime das subvencións que se van conceder
con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma, quedan exentos de
achegar os xustificantes do cumprimento das obrigas a que se refire o artigo
78.4.c) e 78.8 último parágrafo do texto refundido da Lei de réxime financeiro
e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
outubro, os beneficiarios das axudas ou subvencións seguintes:
a) As libradas a favor da Comunidade Autónoma, das súas sociedades públicas e
das fundacións do sector público autonómico, así como dos órganos
estatutarios de Galicia.
b) As libradas a favor da Administración do Estado, dos seus organismos
autónomos e das entidades públicas dela dependentes, así como dos órganos
constitucionais.
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c) As libradas a favor das universidades.
d) As libradas a favor das corporacións locais e dos seus organismos autónomos.
e) As bolsas e axudas destinadas expresamente a financiar estudos en centros de
formación públicos e privados, cando as perciban directamente as persoas
individuais beneficiarias.
f) As subvencións ou axudas con cargo aos créditos orzamentarios
correspondentes ao artigo 48, “Familias e institucións sen fins de lucro”, e
aquelas que non superen os 1.500 euros individualmente e se concedan con
cargo ao artigo 78, “Familias e institucións sen fins de lucro”, do orzamento
de gastos.
g) As subvencións ou axudas que se concedan con cargo ao artigo 77 do
orzamento de gastos, cando non superen por beneficiario e axuda o importe de
1.500 euros.
h) As concedidas aos beneficiarios para a mellora da condición de financiamento
que se paguen a través das entidades financeiras correspondentes.
i) As axudas que se concedan con carácter de compensación ou indemnizatorio.
j) As concedidas ás persoas xurídicas estranxeiras en materia de cooperación
exterior.
Dous.Quedan exceptuados da obriga de presentación de garantías que establece o
artigo 17 do Decreto 287/2000, do 21 de novembro, os Centros Tecnolóxicos
que sean recoñecidos como tais pola consellaría competente en materia de
investigación, desenvolvemento e innovación.

Artigo 42.-

Pagamento de axudas e subvencións.

Quedan exceptuadas das limitacións de pagamento ata o 80% da axuda ou
subvención á que fai referencia o punto 2. Un do artigo 16 do Decreto 287/2000, do
21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas
da Comunidade Autónoma de Galicia, as bolsas que se concedan a persoas físicas
beneficiarias directas destinadas expresamente a financiar estudos e investigación en
centros públicos ou privados, con aboamentos que se efectúen a través de nóminas
mensuais.
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Artigo 43.-

Convocatorias de axudas e subvencións.

As correspondentes convocatorias marcarán o prazo de presentación das
solicitudes, que en ningún caso será inferior a un mes e respectarán o disposto na Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, no que atinxe á presentación de documentos que
constan en poder da Xunta de Galicia. O prazo indicado non será aplicable cando a
convocatoria veña prefixada por unha normativa de carácter estatal.
As bases reguladoras das axudas e subvencións indicarán expresamente que a
presentación das solicitudes comportará a autorización do solicitante para que o órgano
concedente obteña de forma directa a acreditación do cumprimento das súas obrigas
tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social, a través de
certificados telemáticos, polo que queda liberado o solicitante de achegar a correspondente
certificación.

Artigo 44.-

Expedientes de dotación artística.

Á entrada en vigor desta lei, o 80% dos créditos afectados á realización de
traballos de dotación artística, nas aplicacións correspondentes a proxectos técnicos de
obras novas do capítulo VI non financiados polo Fondo de Compensación
Interterritorial nin con fondos finalistas ou procedentes da Unión Europea, nin con
fondos propios que cofinancien, será obxecto de retención e transferido seguidamente
á Consellería de Cultura e Deporte para a finalidade determinada na Lei 12/1991, do
14 de novembro, de traballos de dotación artística nas obras públicas e nos camiños de
Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia.
A transferencia indicada terá carácter de “a conta” sobre a liquidación
definitiva da porcentaxe que de acordo coa devandita Lei 12/1991 lles corresponde aos
traballos de dotación artística, e non lle serán aplicables as limitacións establecidas no
artigo 68 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e no apartado Sete do
artigo 8 desta lei.
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Artigo 45.-

Un.-

Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostemento
de centros concertados.

De acordo co establecido nos apartados segundo e terceiro do artigo 117 da
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o importe do módulo
económico por unidade escolar, para efectos de distribución da contía global dos
fondos públicos destinados ao sostemento dos centros concertados para o ano
2007, é o fixado no anexo 2 desta lei.

Dous.As retribucións de persoal docente terán efectividade desde o 1 de xaneiro
de 2007, sen prexuízo da data na que se asine o Convenio colectivo da ensinanza
privada, e a Administración autonómica pode aceptar pagamentos a conta, logo
de solicitude expresa e coincidente de todas as organizacións patronais e consulta
coas sindicais, ata o momento no que se produza o asinamento do
correspondente convenio, considerándose que estes pagamentos a conta terán
efecto a partir do 1 de xaneiro de 2007.
Tres.-

As contías sinaladas para salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais,
serán aboadas directamente pola administración, mediante pagamento delegado, sen
prexuízo da relación laboral entre o profesorado e o titular do centro respectivo. A
distribución dos importes que integran os “gastos variables” efectuarase de acordo
co establecido nas disposicións reguladoras do réxime de concertos.
O compoñente do módulo destinado a “outros gastos” terá efectos a partir do 1
de xaneiro de 2007. As contías correspondentes a este módulo aboaranse
mensualmente, e os centros poden xustificar a súa aplicación ao rematar o
correspondente exercicio económico de forma conxunta para todas as ensinanzas
concertadas do centro.

Catro.Os centros que impartan o primeiro e segundo ciclo da educación
secundaria obrigatoria serán dotados do financiamento dos servizos de
orientación educativa. Esta dotación realizarase sobre a base de calcular o
equivalente a unha xornada completa do profesional axeitado a estas
funcións, en función do número de unidades de educación secundaria
obrigatoria que teña concertadas o centro e ata un máximo de vinte e cinco
horas por centro. Os custos do orientador, que se incluirán na nómina de
pagamento delegado do centro, serán os correspondentes ao salario, gastos
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variables e complemento retributivo segundo o establecido nos módulos
económicos por unidade escolar do primeiro e segundo ciclo de educación
secundaria obrigatoria, respectivamente.
Cinco.Facúltase ao Consello da Xunta para fixar as relacións profesor/unidade
concertadas adecuadas para impartir o plan de estudos vixente en cada nivel obxecto
do concerto, calculadas con base nas xornadas de profesor con vinte e cinco horas
semanais. Así mesmo tamén se autoriza ao Consello da Xunta para modificar os
módulos económicos fixados no anexo 2 desta lei, en aplicación das melloras que se
aproben para ensino concertado en 2007 e dentro das dispoñibilidades
orzamentarias.
A administración non asumirá os incrementos retributivos, as reducións
horarias ou calquera outra circunstancia que conduza a superar o previsto nos
módulos económicos do anexo 2 desta lei, agás o establecido no parágrafo
anterior e na Resolución do 1 de abril de 2005 pola que se ordena a publicación
do acordo entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as
organizacións patronais e sindicais do ensino privado concertado da Comunidade
Autónoma de Galicia sobre a paga extraordinaria por antigüidade na empresa
autorizada polo Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 24 de febreiro
de 2005.
Seis.-
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A relación profesor/unidade dos centros concertados poderá ser
incrementada en función do número total de profesores afectados polas medidas
de recolocación que se viñesen adoptando ata o momento da entrada en vigor
desta lei e se atopen na nómina de pagamento delegado.

