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

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
PRIMEIRA.Un.-

Información ao Parlamento.

A Consellería de Economía e Facenda facilitaralle trimestralmente á
Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento información
referente ás seguintes actuacións:
a) As ampliacións de crédito realizadas para atender o pagamento de obrigas

b)

c)

d)
e)

f)

derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade
Autónoma.
As operacións de endebedamento por prazo superior a un ano, formalizadas
pola Comunidade Autónoma e polos seus organismos autónomos ou
sociedades públicas, conforme as autorizacións contidas nesta lei.
Os avais amortizados, pagamentos efectuados por falidos, importes
recuperados e risco acumulado, tanto polo que respecta aos avais concedidos
pola Comunidade Autónoma coma polos seus organismos autónomos e
sociedades públicas.
As autorizacións de revisións de prezos en concertos ou convenios que
superen o incremento do índice de prezos ao consumo.
A enumeración nominal e individualizada das concesións de subvencións ou
axudas autorizadas polo Consello da Xunta ás que se refiren as letras b) e c)
do artigo 40 desta lei.
Os plans a que se refire a disposición adicional segunda desta lei.

Dous.A Consellería de Economía e Facenda comunicaralle á Comisión de
Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun prazo de trinta días:
a) A realización das adaptacións técnicas dos orzamentos autorizadas conforme o
previsto na letra s) do artigo 5 desta lei.
b) As modificacións efectuadas consonte o indicado no artigo 9.
c) Os orzamentos dos organismos autónomos e das sociedades públicas que
poidan entrar en funcionamento ao longo do ano 2007.
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Tres.-

A Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., comunicaralle
mensualmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento os
plans económico-financeiros que subscriba no desenvolvemento da súa actividade.

SEGUNDA.-

Sociedades públicas.

As entidades públicas e sociedades mercantís ás que se refire o artigo 12 do
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, que, se é o caso, poidan presentar perdas
de explotación nos seus orzamentos están obrigadas a elaborar un plan coa finalidade
de reestablecer o equilibrio.
O citado plan deberáselle remitir á Consellería de Economía e Facenda para a
súa aprobación, dentro dos tres meses seguintes a aquel no que se detectase a situación
de desequilibrio ou, en todo caso, a partir da aprobación das contas anuais nas que esta
circunstancia se reflicta.

TERCEIRA.-

Autorización de orzamentos en sociedades de nova creación.

Autorízase o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Consellería de
Economía e Facenda, a aprobar os orzamentos de explotación e capital previstos no
artigo 83 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, das sociedades
públicas que se constitúan ou entren en funcionamento ao longo do ano 2007.
Os expedientes de constitución das sociedades mercantís ás que se refire o
artigo 12 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, incorporarán
necesariamente unha memoria relativa aos obxectivos perseguidos coa creación da
sociedade e sobre a súa viabilidade económica, asi como sobre calquera outro
aspecto relevante para a súa constitución.
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CUARTA.-

Propostas normativas que comporten crecemento do gasto.

Non poderán formularse iniciativas lexislativas por parte da Xunta de Galicia,
nin aprobarse normas de rango regulamentario, cando da súa aplicación derive un
incremento do gasto público, sen a previa dispoñibilidade dunha memoria económicofinanceira que avalíe adecuadamente os custos que esas propostas representan e as
posibilidades ou alternativas existentes para o seu financiamento.

QUINTA.-

Modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde.

Correspóndelle ao Servizo Galego de Saúde a autorización das modificacións,
dentro de cada centro de xestión, dos cadros de persoal estatutario, de persoal MIR e
de calquera outro tipo de persoal de institucións sanitarias dependentes do organismo
non incluídos nas relacións de postos de traballo, sempre que a modificación acordada
non supoña un incremento dos créditos do artigo correspondente do devandito centro.
En idénticas condicións correspóndelle ao Servizo Galego de Saúde a
autorización da modificación prevista no parágrafo anterior dos cadros de persoal
funcionario sanitario pertencentes ás clases de médicos, practicantes e matronas
titulares.
En todo caso, daráselle conta á Consellería de Economía e Facenda unha vez
tramitada a correspondente modificación.

SEXTA.-

Retribucións na situación de servizos especiais.

O grado de carreira recoñecido ao persoal estatutario fixo retribuirase
mediante o complemento de carreira establecido para o correspondente grao e
categoría, de conformidade co que estableza a súa normativa específica. Este
complemento percibirase na situación de servizo activo na correspondente categoría ou
durante o desempeño de postos ou cargos no ámbito do Servicio Galego de Saúde ou
da Consellería de Sanidade en situación de servizos especiais.
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SÉTIMA.-

Fondo de Continxencia.

As dotacións do fondo de continxencia, que figuran orzamentadas no capítulo
V de gastos do Servicio Galego de Saude, poderán ser destinadas, previa autorización
da modificación de crédito correspondente, á atención de necesidades que se produzan
ao longo do exercicio en calquera outro capítulo de gasto.

OITAVA.-

Prestacións familiares por coidado de fillos menores.

Aquelas persoas que, na data de entrada en vigor desta lei, teñan o seu cargo
fillos menores de tres anos terán dereito a percibir unha prestación de 360 euros por
cada un deles cando, por razón dos ingresos obtidos durante o ano 2005, nin eles nin
ningún dos membros da unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración
polo Imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente a ese período.
A percepción desta prestación axustarase ao procedemento que estableza a
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, que esixirá xustificación documental dos
requisitos precisos para o seu disfrute, sen que o mesmo fillo poida dar lugar a máis
dunha prestación.

NOVENA.-

Plan de Reequilibrio Territorial.

Continuando coa liña iniciada nos orzamentos do 2006, a Xunta de Galicia
concretará ao longo do actual exercicio o Plan de Reequilibrio Territorial de carácter
plurianual, extensivo ao período 2007-2010, có obxectivo de establecer criterios
estratéxicos de priorización e coordinación dos investimentos públicos, programará
cunha visión rexional e agregada as actuacións e fomentará a necesaria cohesión e
complementariedade entre territorios.
O Plan, dirixido ás areas con menor crecemento, estará dotado no ano 2007
con 225 millóns de euros, e coordinará actuacións sectoriais das distintas consellarías
que teñan por función potenciar o desenvolvemento económico integral de Galicia e
reforzar a cohesión social.
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O citado plan identificará, antes do 30 de marzo de 2007, os créditos dos
diferentes programas de gasto que quedarán afectados nas distintas consellarías á súa
execución, e será remitido, antes do 30 de abril, á Comisión de Economía, Facenda e
Orzamentos, do Parlamento de Galicia.

DÉCIMA.-

Subsidio básico e complemento variable da renda de integración
social de Galicia.

A contía do subsidio básico e do complemento variable da renda de
integración social de Galicia, aplicable durante o ano 2007, será a establecida no artigo
12 da Lei 9/1991, do 2 de outubro, de medidas básicas para inserción social,
modificado polo artigo cuarto da Lei 16/2004, do 29 de decembro, pola que se
modifica a Lei 9/1991, do 2 de outubro, de medidas básicas para inserción social.

DÉCIMO PRIMEIRA.-

Un.-

Establecemento de axudas a persoas con hemofilia ou
coagulopatías conxénitas, afectados polos VHC.

Recoñécese unha axuda social ás persoas hemofílicas ou con outras
coagulopatías conxénitas que contraesen a hepatite C como consecuencia de ter
recibido transfusión ou tratamento con concentrados de factores de coagulación
no ámbito do Sistema Sanitario Público de Galicia.
As axudas recoñecidas serán as seguintes:
a) Os beneficiarios que figuren inscritos no censo definitivo previsto no artigo 80
da Lei 55/1999, do 29 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e de
orde social, percibirán por unha soa vez unha axuda por importe de 12.000 €.
b) Os beneficiarios que non figuren inscritos no censo definitivo antes citado
percibirán por unha soa vez unha axuda por importe de 30.000 €.

Dous.A percepción das axudas atenderá unicamente ao feito obxectivo do
contaxio, con independencia do desenvolvemento ou non da enfermidade, e
calquera que sexa o grao de manifestación desta.
As axudas aboaranse con cargo ás correspondentes dotacións
orzamentarias que se habilitarán para os exercicios 2007 e 2008 dentro dos
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os devanditos
períodos, e comezará o pagamento no exercicio 2007 a prol dos beneficiarios aos
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que se refire o apartado Un. a) desta disposición, previa acreditación da súa
inclusión no censo definitivo previsto no artigo 80 da Lei 55/1999, do 29 de
decembro, de medidas fiscais, administrativas e de orde social.
No caso de falecemento dos beneficiarios, terán dereito a percibir a axuda
as persoas determinadas no artigo 1.2 da Lei 14/2002, do 6 de xuño.
Tres.-

Regulamentariamente establecerase o réxime de concesión das axudas, así
como procedemento e prazos para a súa solicitude e percepción. Tamén se
regulamentará a creación dun censo autonómico, que será paso previo
indispensable para a percepción das axudas previstas no apartado Un. b) desta
disposición.

Catro.A compatibilidade destas axudas con outras pensión ou prestacións
públicas ás que o beneficiario tivese dereito, dependerá do que establezan as
normas reguladoras daquelas pensións ou prestacións.
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