CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E
FACENDA

SECCIÓN 07

Consellería de Economía e Facenda

1. COMPETENCIAS
A Consellería de Economía e Facenda é o órgano da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia ao que lle corresponden ás competencias e funcións
que en materia de economía e facenda se establecen no Estatuto de autonomía.
O Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, establece no artigo 7
as seguintes competencias da Consellería de Economía e Facenda.
1. A administración, xestión e recadación dos dereitos da Facenda da Comunidade
Autónoma.
2. A ordenación de pagamentos nos termos establecidos na presente lei.
3. A elaboración do anteproxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma.
4. O control de eficacia e eficiencia respecto dos obxectivos previstos nos orzamentos
xerais da Comunidade.
5. O exercicio directo das demais funcións de control interno reguladas nesta lei e a
dirección e execución da contabilidade pública.
6. A execución ou dirección da política económica e financeira aprobada pola Xunta,
na forma que esta determine.
7. O desenvolvemento das actividades inherentes ao exercicio da tutela financeira
sobre os entes locais, que ten atribuída a Comunidade no artigo 49 do Estatuto de
autonomía.
8. As funcións executivas en materia de ordenamento e control das institucións de
crédito corporativo público e territorial e caixas de aforro que operen no seu
territorio, nos termos previstos no artigo 30 do Estatuto de autonomía.
9. As demais funcións e competencias que lle asigne a normativa legal vixente.
Polo Decreto 232/2005, do 11 de agosto, fíxase a estrutura orgánica dos
departamentos da Xunta de Galicia.
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Segundo se dispón no apartado a) do artigo 3º, a Consellería de Economía e
Facenda estructúrase nos seguintes órganos superiores:
1. Secretaría Xeral e do Patrimonio
2. Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
3. Dirección Xeral de Tributos
4. Dirección Xeral de Orzamentos
5. Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro
6. Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios
Polo Decreto 115/2004, do 3 de xuño , fíxase as funcións dos centros directivos
da Consellería de Economía e Facenda:

Á Secretaría Xeral e do Patrimonio correspóndenlle as competencias seguintes:


As establecidas no Decreto 119/1982, do 5 de outubro, en particular a xestión
económica e orzamentaria, a coordinación administrativa e o réxime interior da
consellería, así como aquelas que lle sexan encomendadas por delegación do titular
da consellería.



O exercicio das competencias que as normas reguladoras do patrimonio da
Comunidade Autónoma lle atribúen á Consellería de Economía e Facenda.

Correspóndenlle á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as
competencias sobre:


O control interno da actividade económico-financeira da Comunidade Autónoma de
Galicia, mediante o exercicio da función interventora e do control financeiro.



A dirección e xestión da contabilidade pública.



A xestión da información económico-financeira e formulación de informes e
propostas de actuación derivadas do exercicio das súas funcións contables e de
control.



O exercicio das demais funcións que ao devandito órgano lle asigna a lei e demais
normativa de aplicación.
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Correspóndenlle á Dirección Xeral de Tributos as seguintes competencias:


A análise e o deseño da política global de ingresos públicos, no relativo aos tributos
cedidos polo Estado á Comunidade Autónoma e aos tributos propios e prezos que
esta estableza.



A dirección, impulso, planificación, coordinación, control e execución da xestión e
inspección dos tributos cedidos, así como da xestión e inspección dos tributos
propios e prezos que corresponden á Xunta de Galicia.



A elaboración das normas relativas aos ingresos de dereito público, así como a
emisión de instrucións e circulares para o seu cumprimento.



A dirección da xestión recadatoria, así como a autorización das contas restrinxidas
de recadación e o seu control.



Apoio ás actuacións da Xunta Superior de Facenda.

Á Dirección Xeral de Orzamentos correspóndenlle as seguintes competencias:


Elaboración do proxecto dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, así
como o desenvolvemento das competencias atribuídas pola lexislación vixente á
Consellería de Economía e Facenda en materia orzamentaria.



Levar a cabo a análise económico-financeira da evolución orzamentaria na súa
vertente de ingresos e gastos.



O exercicio das competencias atribuídas pola lexislación vixente á Consellería de
Economía e Facenda en materia de retribucións do persoal, aprobación e
modificación de anexos de persoal, autorización de masa salarial en convenios e
acordos colectivos, e en xeral, en todas aquelas materias relacionadas con decisións
sobre o persoal que teñan repercusión económica.



A xestión do Fondo de Cooperación Local.



As competencias orzamentarias e de xestión de recursos do Servizo Galego de
Saúde que lle atribúe a lexislación vixente.
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A Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro exercerá as competencias
seguintes:


O desenvolvemento e execución das funcións que lle corresponden á Comunidade
Autónoma en materia financeira, en especial as relativas a: caixas de Aforro e
demais entidades financeiras; tutela financeira sobre corporacións locais galegas;
endebedamento da Comunidade Autónoma; centros de contratación de valores;
mutualidades de previsión social non integradas na Seguridade Social; ordenación
do crédito, banca e seguros.



A xestión da Tesouraría da Comunidade Autónoma e en especial: a realización dos
ingresos; a ordenación xeral de pagamentos en canto lle fose delegada polo
conselleiro de Economía e Facenda; a xestión dos depósitos e fianzas que deban
constituírse na Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma; autorización
da apertura de contas nas entidades de crédito e aforro.

Correspóndenlle á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos
Comunitarios as seguintes competencias:


O exercicio de todas as competencias que o Estatuto de autonomía lle atribúe á
Comunidade Autónoma en materia de planificación económica.



A coordinación e o impulso de actuacións da Administración autonómica en
materias relacionadas coas políticas rexionais e sectoriais da UE.



O seguimento do impacto económico a medio prazo das políticas comunitarias,
nacionais e rexionais.



A elaboración de análises e estudos sobre o impacto territorial da actividade
económica en xeral e do gasto público en particular.



A coordinación de actuacións tendentes ás demandas de información das
inspeccións técnicas e financeiras comunitarias.



As competencias atribuídas no Regulamento (CE) nº 438/2001, da Comisión de 2 de
marzo de 2001, relativo aos Organismos Intermedios.
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A Conselleria de Economía ten adscritos os seguintes Organismos Autónomos e
Sociedades Públicas:

1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
Instituto Galego de Estatistica
Se rixe en canto aos seus fins, estrutura e funcionamento polo previsto na Lei
9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia; modificada pola Lei 7/1993, do 24 de
maio, e pola disposición adicional única da Lei 10/2001, do 17 de setembro, e as demais
normas que as desenvolven.
Tribunal Galego de Defensa Da Competencia
Créase ao abeiro da Lei 6/2004, do 12 de xullo, ten como finalidade xeral
preservar o funcionamento competitivo dos mercados no ámbito territorial da
Comunidade Autónoma de Galicia, garantindo a existencia nos mesmos dunha
competencia efectiva

2. SOCIEDADES PÚBLICAS
2.1 ENTES DE DEREITO PÚBLICO
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Créase pola Lei 5/1992, do 10 de xuño, como instrumento básico da actuación
da Xunta de Galicia para impulsar o desenvolvemento competitivo do sistema produtivo
galego, promovendo actividades que contribúan á creación do emprego en Galicia e a
un desenvolvemento económico, harmónico, equilibrado e xusto, baseado nun tecido
industrial moderno e competitivo.
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Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable
(CIXTEC)
Creado pola disposición adicional quinta da lei 2/1998, do 8 de abril e que inicia
a súa actividade polas determinacións do Decreto 360/1998, do 4.
O obxecto do CIXTEC é o desenvolvemento de proxectos e aplicacións
informáticas, a súa xestión, planificación, supervisión, asesoramento e coordinación, así
como a subministración dos equipos necesarios para realizar os procesos informáticos
da Xunta de Galicia de natureza tributaria, contable, orzamentaria e económicofinanceira e, en xeral, os relacionados cos anteriores.
Consello Económico e Social de Galicia,
Creado pola Lei 6/1995, do 28 de xuño, como ente consultivo da Xunta de
Galicia en materia socio-económica, en aplicación do previsto no artigo 9.2 da
Constitución española e nos artigos 4.2 e 55.4 do Estatuto de autonomía de Galicia, co
obxecto de facilitar a participación de todos os galegos na vida política, económica,
social e cultural

2.2 SOCIEDADES MERCANTÍS
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A (SPI)
Creada, ao abeiro do artigo 55.2 do Estatuto de autonomía e, de conformidade co
previsto nos artigos 45.1 e 3 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da
Comunidade Autónoma de Galicia.,mediante Decreto 56/1997 de 6 de marzo,
modificado polo Decreto 260/2002, do 30 de xulloA Sociedade Pública de
Investimentos de Galicia, S.A.
Ten por obxecto, entre outros, a proxección, construcción, conservación,
explotación e promoción de toda clase de infraestruturas que a Xunta de Galicia
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promova ou participe, e tamén os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas
ditas infraestruturas.
Aceousa Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A
Creada polo Decreto 254/2003, do 24 de abril e participada intergramente pola
Sociedade Pública de Investimentos ( SPI )
Ten por obxecto o exercicio dos dereitos e o cumprimento das obrigas relativas a
xestión da concesión administrativa que lle outorgou , por Decreto da Xunta de Galicia,
para a construcción, conservación e explotación da autoestrada Santiago de
Compostela-Ourense, tramo de Santo Domingo-A52.
CEEI Galicia, S.A.
Sociedade anónima paticipada maioritariamente polo Instituto Galego de
Promoción económica ( IGAPE )
Ten por obxecto promover a creación e/ou o desenvolvemento, no ámbito da
Comunidade Autónoma galega, de empresas independientes e innovadoras.
XES Galicia
Sociedade xestora de entidades de capital-risco, creada por Acordo do Consello
da Xunta de Galicia do día 12 de novembro de 1998. O seu capital social inicial foi
integramente subscrito e desembolsado polo Igape.

Sociedade para o Desenvolvemento Industrial de Galicia
Con data 14 de xullo de 1994 o IGAPE adquiriú , mediante escritura Pública
accións por valor equivalente ó 46 ,19 % do capital social de SODIGA
O obxecto da sociedade consiste na promoción, mediante de participacións
temporais en capital, de empresas non financieras que non coticen no primeiro no
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primeiro mercado das Bolsas de Valores nin outro mercado secundario organizado e que
non estén participadas en máis dun 25% por empresas que coticen en ditos mercados ou
que teñan a consideración de entidade financiera, e que teñan relación co
deenvolvemento e/ou consolidación da economía e da industria no territorio da
Comunidade Autónoma
A Consellería ten adscritos ,ademais , como órganos colexiados os seguintes:
1. A Xunta Superior de Facenda creada coa denominación Tribunal EconómicoAdministrativo da Comunidade Autónoma de Galicia, pola disposición adicional
primeira da lei 13/1991, do 9 de decembro, regulamentado polo Decreto 34/1997, do
20 de febreiro, que modificou a súa denominación en virtude do exposto na
disposición adicional primeira da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e
exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. A Comisión Orzamentaria da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia,
creada polo Decreto 206/1996, do 24 de maio.
3. A Comisión de Fondos Comunitarios, creada polo Decreto 13/1997, do 23 de
xaneiro.
4. A Comisión de Nóminas, creada por acordo do Consello da Xunta do 3 de marzo de
2000.
5. A Comisión de Seguimento e Control do Gasto Corrente, creada por acordo do
Consello da Xunta do 19 de maio de 2000.
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2. OBXECTIVOS E LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2007
A suma total dos créditos que o proxecto de orzamentos pon ao dispor da
consellería ascende, en cifras consolidadas cos organismos autónomos, a 170.538.390
euros.
A Conselleria de Economía é a responsable, asimismo da xestión orzamentaria
dos Créditos consignados neste exercicio na sección de “Gastos de diversas
Consellerias” asi como na de “Débeda Pública”
Os recursos asignados a Consellería de Economía destínanse a exercer as
competencias e funcións descritas anteriormente.
O obxectivo central da Consellería de Economía e Facenda durante o ano 2007 é
o impulso á nova estratexia económica para o crecemento da capacidade competitiva da
economía galega, renovando a súa competitividade a través do incremento da
productividade, formación do seu capital humán, dotando de maior eficacia os recursos,
a investigación, a innovación e o coñecemento.

2.1 DA CONSELLERÍA
Os obxectivos principais da Conselleria son :
1. Elaborar e desenvolver a planificación estratéxica da política económica da Xunta
de Galicia

nas prioridades e obxectivos recollidos no Marco Estratéxico de

Converxencia Económica de Galicia (MECEGA) 2007-2013, no contexto do
obxectivo global da converxencia.
2. Obter e distribuir os recursos económicos con criterios de eficiencia, e transparencia
3. Elaborar a planificación estratéxica da política económica da Xunta de Galicia no
contexto do obxectivo global da converxencia europea
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4. Analizar as líneas de actuación do sector público autonómico facendo o seguimento
das súas fontes de financiamento
5. Elaborar os Orzamentos da Comunidade Autónoma e seguimento da súa execución.
6. Elaborar estudos sobre o impacto dos diversos plans e programas de
desenvolvemento económico.
7. Análizar a coherencia dos plans sectoriais e dos orzamentos das administracións
públicas en relación coa planificación económica
8. Coordinar a actividade estadística da Administración Pública Galega
9.

Elaboración dos Programas operativos e formulación de instruccións técnicas dos
investimentos da Xunta, e en particular das iniciativas comunitarias

10. Realizar avances, estimacións e previsións regulares sobre o comportamento da
economía galega, especialmente da evolución do PIB rexional e dos seus
compoñentes básicos.
11. Incrementar a eficiencia e rigor na xestión dos bens e dereitos do patrimonio
inmobiliario da Comunidade Autónoma .
12. Impulsar a transparencia e o rigor nos procesos de rendición de contas
13. Impulsar o desenvolvemento do “ Plan de Racionalización do Sector Público de
Galicia “
14. Mellorar a eficacia dos servicios centraís e períféricos da Conselleria a través da
formación continua e do desenvolmento da administración electrónica
15. Impulsar a descentralización da xestión administrativa a través das delegacións
territoriais.
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2.2 DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
INSTITUTO GALEGO DE ESTATISTICA (IGE)
Organismo autónomo de carácter administrativo encargado de levar a cabo os
seguintes obxectivos:
1. Dirección e coordinar as actividades estatísticas no ámbito competencial da
Comunidade Autónoma.
2. Elaborar das estatísticas e as fases que se establezan no Plan galego de estatística e
no Programa estatístico 2007, así como calquera outras que lle poidan encomendar
ou que se establezan en virtude dos convenios con outros organismos públicos, en
particular os de colaboración co norte de Portugal.
3. Promover a confección de normas e requisitos técnicos unitarios para a estatística
pública galega.
4. Fomentar a investigación estatística.
TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DA COMPETENCIA
Organismo autónomo de carácter administrativo encargado de levar a cabo as
seguintes accións:
1. Resolver procedementos sancionadores relativos á Lei de defensa da competencia.
2. Resolver os procedementos en materia de autorización de acordos, decisión
recomendacións e prácticas ás que se refire o artigo 1 da Lei de defensa da
competencia.
3. Emitir os informes relacionados no artigo 3.2 da Lei 6/2004, do 12 de xullo.
4. Outorgar as autorizacións singulares previstas no artigo 4 da Lei de defensa da
competencia.
5. Asumir todas aquelas competencias que lle atribúa a lexislación aplicable en materia
de defensa da competencia.
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2.3 DAS SOCIEDADES PÚBLICAS
2.3.1 Entes de dereito público
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA (IGAPE)
Os obxectivos e liñas de acción para o exercicio económico 2007 distribúense en
torno a sete eixos de actuación, que son os seguintes:
1. Emprendedores e mellora do capital humano.
O fomento da cultura emprendedora e a potenciación do capital humano do noso
tecido empersarial son pezas clave nas que se debe apoiar o avance cara unha
economía baseada no coñecemento. O Instituto pretende pois afondar nun conxunto
de accións que poñan aos emprendedores e ao capital humano como protagonistas
dese avance.
A potenciación dos instrumentos de sensibilización e difusión, como o Foro Galego
de Emprendemento iniciado en 2006, máis outras accións de apoio para a extensión
da cultura emprendedora, incluíndo o ámbito educativo, forman parte deste eixo que
se completa con servizos gratuítos de acompañamento a potenciais imprendedores e
con apoios de tipo financeiros para facilitar e mellorar o acceso ao financiamento
dos proxectos emprendedores (convenios con axentes financeiros, subvencións e
préstamos directos do Instituto e convenios de microcréditos, entre outros).
2. Investimento empresarial.
O eixo de investimento empresarial está orientado a facilitar a implantación dos
proxectos empresariais de maior impacto no tecido productivo e na xeración de
emprego de calidade. Complementado cos apoios do Ministerio de Economía, a
través

da

liña

de

incentivos

económicos

rexionais,

este

eixo

inclúe

fundamentalmente as liñas de apoio e subvencións a investimentos empresariais
superiores a 600.000 euros, con atención particular a proxectos que se implanten nas
comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, máis a proxectos de carácter medioambiental.
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3. Internacionalización.
A internacionalización da nosa economía é un obxectivo prioritario para contribuír a
un desenvolvemento sostible e á xeración de oportunidades de emprego, é dunha
importancia que fai que se convirta nun dos eixos principais das actividades do
Instituto para 2007. O orzamento contempla afondar nos servizos de apoio prestados
polo Igape ás empresas galegas para favorecer a súa internacionalización e na
atracción e retención de investimentos estranxeiros.
4. Incremento da productividade a través do coñecemento e da innovación.
Un conxunto de accións dirixidas ao incremento do capital organizativo e da
productividade do tecido empersarial fundamentadas nunha mellora da capacitación
das empresas galegas constitúe outro dos eixos nos que se divide a actuación do
Instituto para 2007. As actuacións aquí incluídas teñen como protagonista principal
o fomento da innovación e a cooperación en todos os ámbitos da xestión
empresarial, de forma que xunto coa internacionalización e o coñecemento, sexan os
motores principais do crecemento do noso tecido empresarial.
5. Subsidiación de xuros e outros apoios
Este eixo, que inclúe fundamentalmente os apoios financeiros á realizaión de
investimentos mediante a subsidiación de xuros de préstamos, presenta unha clara
diminución respecto ao orzamento do ano pasado e de anos anteriores, motivado por
unha

maior

concentración

e

focalización nos

eixos

de

emprendedores,

internacionalización e desenvolvemento da economía do coñecemento.
6. Proxectos Igape proactivo
Identificar necesidades e actuacións de mellora que faciliten a eliminación de
barreiras para o crecemento das nosas empresas e conduzan a unha atención integral
das necesidades dos empresarios, debe ser un dos obxectivos do Instituto, que se
debe basear nunha actitude proactiva, de tomar a iniciativa. Neste novo eixo
identifícanse accións ou proxectos que responden a esta idea de proactividade. Entre
eles contémplase mellorar a atención integral dos empresarios mediante plataformas
multicanal, ou impulsar a participación das nosas empresas en proxectos europeos e
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outras iniciativas que maximicen o emprego dos fondos que Europa pon á nosa
disposición.
7. Actividades soporte.
Baixo este eixo inclúense actividades de información e difusión dos servizos de
apoio do Instituto e os gastos xerais de funcionamento do mesmo.

CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA
Os obxectivos e liñas de acción para o exercicio económico 2007 son atender
plenamente as súas actividades, tales como:
1. Dictames de solicitude preceptiva de anteproxectos de lei, proxectos de decretos
lexislativos, plans xerais e sectoriais que regulen materias socioeconómicas
directamente vinculadas ao desenvolvemento económico e social de Galicia, de
anteproxectos de lei ou proxectos de disposicións administrativas que afecten á
organización, ás competencias ou funcionamento do Consello, e de anteproxectos ou
proxectos relativos a materias que por precepto expreso dunha lei teñan que serlle
consultadas ao Consello.
2. Ditames facultativos, solicitados polo Consello da Xunta ou polas consellerías.
3. lnformes ou estudos por solicitude da Xunta de Galicia sobre as reformas de
normativa vixente e sobre a elaboración de plans e programas que afecten ao
desenvolvemento económico e social.
4. Informes ou estudos por propia iniciativa (sobre as reformas da normativa vixente e
a elaboración dos plans e programas así como a execución destes co obxectivo de
mellorar o desenvolvemento económico e social da Comunidade, e sobre as
repercusións e adaptacións que as novas tecnoloxías impoñan no sistema económico
e social galego).
5. Memoria anual sobre a situación económica e social de Galicia e sobre as
recomendacións ou orientacións, se é o caso, acerca da política orzamentaria.
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CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA,
ECONÓMICO-FINANCEIRA E CONTABLE
O Cixtec ó longo do ano 2007 ten previsto levar a cabo diferentes actuacións
encadradas:
1. En novos desenvolvementos informáticos
2. Mantemento evolutivo dos Sistemas de Información actualmente existentes
3. Instalación e conexión do IGAPE mediante fibra óptica á rede da Consellería de
Economía e Facenda.
4. Desenvolvementos nas áreas de Sistemas e Microinformática
5. Adquisición de licencia de Software e equipos informáticos.

2.3.2 Sociedades mercantís
CEEI GALICIA, S.A.
Para a consecución dos seus obxectivos a sociedade facilitará ás empresas
servizos

de

asesoramento,

planificación,

xestión,

financiamento,

formación,

localización, seguimento e, en xeral, calquera outro que poida contribuír á creación e
desenvolvemento delas. Así mesmo, a sociedade desenvolverá unha actividade xeral de
promoción dos valores empresariais no seu entorno, encamiñada a incentivar o
nacemento de novos proxectos empresariais.
SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO INDUSTRIAL DE GALICIA
Para o desenvolvemento do seu obxecto social principal, a sociedade poderá
facilitar préstamos participativos ou outras formas de financiamento ás sociedades
participadas.
Así mesmo, a sociedade poderá realizar labores de asesoramento e outras formas
de apoio e fomento da actividade empresarial.
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SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA
O obxecto da sociedade é proxectar, construír, conservar e explotar, por ela
mesma, por terceiras persoas ou en calidade de concesionaria, actuando por encargo do
Consello da Xunta de Galicia, en nome propio ou por conta e mandado da Xunta de
Galicia, e por conta propia ou en nome propio e por conta da Xunta de Galicia, segundo
os termos dos encargos e os mandados de actuación, toda clase de infraestruturas que a
Xunta de Galicia promova ou participe, e tamén os servizos que se poidan instalar ou
desenvolver nas ditas infraestruturas. A súa actividade comprende tamén, previa
autorización do Consello da Xunta, a promoción e execución de actividades urbanísticas
e inmobiliarias, adquisición e alleamento de toda clase de bens inmobles, xestión e
realización das obras e dotacións de servizos e a súa posible explotación. Todas estas
actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da
dita sociedade pública, suxeita sempre á Lei de Patrimonio da Xunta de Galicia ou
calquera outra disposición que sexa aplicable, polo carácter de empresa pública da
sociedade, en sociedades de obxecto idéntico ou análogo.
Nas súas actuacións haberá de respectar os principios de publicidade e
concorrencia propios da contratación administrativa.

XES GALICIA
O seu obxecto social constitúenno a administración, representación e xestión de
fondos de capital-risco e de activos de sociedades de capital-risco, de conformidade coa
lexislación vixente. Como actividade complementaria poderá realizar tarefas de
asesoramento ás empresas coas que manteña relación como consecuencia do exercicio
da súa actividade.
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AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO-OURENSE, S.A.
Forman parte do obxecto social as actividades dirixidas á explotación das áreas
de servizo da autoestrada, as actividades que sexan complementarias da construcción,
conservación e explotación da mesma, así como centros de transporte e aparcadoiros e
calquera outra actividade directa ou indirectamente relacionada coa súa conservación e
explotación, sempre que se encontre dentro do área de influencia da autoestrada.

3. ORZAMENTO DE GASTOS PARA O ANO 2007

3.1 DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL. PROGRAMAS DE GASTO
3.1.1 Da Consellería
PROGRAMA 611A. DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE ECONOMÍA E
FACENDA
1. Descrición
A finalidade deste programa é, con carácter xeral, atender a xestionar os gastos
de persoal e de funcionamento dos servizos centrais da Consellería de Economía e
Facenda.
Coordinar os servizos centrais tanto no que respecta a medios humanos coma
aos materiais e de organización, actuando de soporte básico para a execución do resto
dos programas da Consellería, coa finalidade de acadar maiores cotas de efectividade e
racionalidade administrativa.
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2. Actividades
1. Xestión económica e seguimento da execución orzamentaria dos diferentes servizos
da consellería.
2. Xestión das distintas subministracións incluídas no programa, tanto a nivel central
coma periférico, coa realización das diferentes tarefas de xestión económica.
3. Xestión de asistencias técnicas, convenios e outros servizos para apoios a diversas
actividades da consellería.
4.

Xestión das transferencias correntes e de capital ao Centro Informático para a
Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable, para o seu financiamento ,
Polo que respecta ao CIXTEC o detalle dos obxectivos e principais actuacións a
desenvolver en 2007 está especificado na memoria e nos estados financeiros
elaborados polo citado organismo.

5.

Materialización das achegas económicas derivadas das obras executadas pola
sociedade pública SPI

6. Relaización do “ Plan de espazos en edificos administrativos “da Xunta de Galicia
7. Optimización da xestión dos bens da comunidade autónoma ca posta en valor de
aquel patrimonio inmobiliario non afecto a usos o servicios públicos.
8. Xestión de recursos humáns da Consellería de Economía
9. Apoio e asesoramento técnico xurídico as actuacións diversas da Conselleria
3. Órgano encargado da súa execución
Secretaría Xeral e do Patrimonio

PROGRAMA 611B. FORMACIÓN DO PERSOAL DE ECONOMÍA E FACENDA
1. Descrición
Este programa irá encamiñado á promoción da formación e especialización do
persoal adscrito á Consellería de Economía e Facenda e ós organismos autónomos
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dependentes da mesma, mediante a celebración de cursos, seminarios, xornadas, etc. Co
obxecto de incrementar a eficacia dos servizos.
2. Actividades
Celebración de cursos de formación e perfeccionamento do persoal destinado na
Consellería de Economía e Facenda
3. Órganos encargados da súa execución
Secretaría Xeral e do Patrimonio

PROGRAMA 612A. PLANIFICACIÓN, ORZAMENTACIÓN E
COORDINACIÓN ECONÓMICA
1. Descrición
Planificación económica, coordinación de investimentos e fondos comunitarios.
Elaboración e seguimento da execución dos orzamentos da Comunidade
Autónoma.
2. Actividades
1. Realización de previsión económica a curto e medio prazo.
2. Planificación e seguimento da política económica da Xunta de Galicia, incluída a
instrumentación de mecanismos de obtención e xeración de indicadores.
3. Coordinación, análise, elaboración de estudos e celebración de seminarios referentes
á conxuntura económica e elaboración de previsións sobre o comportamento da
economía galega.
4. Seguimento do impacto económico a medio prazo das políticas comunitarias
nacionais e rexionais.
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5. Coordinación do réxime de axudas e subvencións públicas e elaboración de
informes sobre a normativa comunitaria de aplicación.
6. Participación na programación dos fondos estruturais da UE para a súa aplicación en
Galicia.
7. Tarefas relacionadas coa avaliación dos programas operativos de Galicia 2007-2013
(FEDER y FSE)
8. Elaboración do Marco Estratéxico de Converxencia Económica de Galicia
(MECEGA) 2007-2013.
9. Realización de campañas de información e publicidade das actuacións financiadas
cos fondos estruturais e de cohesión en Galicia.
10. Coordinación, seguimento e reembolso das axudas do FCI 2007 e das axudas
comunitarias previstas no orzamento 2007.
11. Formulación de instrucións para a programación anual dos proxectos de
investimentos da Xunta de Galicia do FCI, FEDER e FSE, así como os
procedementos para reembolsos dos créditos provenientes dos ditos fondos.
12. Participación nos comités de seguimento con direccións xerais da Xunta de Galicia,
ministerios e Comisión Europea, para a xestión dos fondos comunitarios, así como
os controis da Comisión Europea ou o Tribunal de Contas Europeo.
13. Participación no Comité de Investimentos Públicos para a coordinación dos
investimentos públicos.
14. Elaboración dos informes sobre as modificacións da programación do FCI.
15. Coordinación, seguimento e reembolso das actuacións anteriores a 2007, de fondos
comunitarios e FCI.
16. Seguimento dos investimentos dos orzamentos da Comunidade Autónoma.
17. Estudo e tramitación das modificacións orzamentarias realizadas no FCI, FEDER,
FSE, así como a xestión das certificacións, co obxecto de obter os créditos e
anticipos correspondentes da A.G.E. e da UE.
18. Tarefas de verificacións das operacións cofinanciadas con fondos europeos
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xestionados na Comunidade Autónoma en cumprimento do art. 4 do regulamento
CE 438/2001 e as comunicacións a CE sobre a descrición dos sistemas de xestión e
control dos que dispoña a Comunidade Autónoma en relación cos referidos fondos
(art. 5 do regulamento CE 438/2001).
19. Transferencias correntes e de capital ó CES para o seu financiamento.
20. Convenios de colaboración cos medios de comunicación para a difusión de temas
relacionados coa economía de Galicia.
21. Control da execución dos orzamentos da Comunidade Autónoma.
22. Elaboración dos Orzamentos e da lei Orzamentaria
23. Seguimento das medidas de racionalización do Gasto público.
24. Asistencia sectorial ás Consellerias no marco do desenvolvemento do Pacto Local
3. Órganos encargados da súa execución
Secretaría Xeral e do Patrimonio
Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios
Dirección Xeral de Orzamentos

PROGRAMA 621A. ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA,
PATRIMONIAL E DE CONTROL
1. Descrición
1. Elaboración de propostas para o financiamento autonómico
2. Seguimento de terceiros e control financiero do gasto
3. Ordenación de pagamentos e xestión de cobros
4. Planificación do endebedamento da CCAA
5. Normalización e control da xestión dos tributos propios.
6. Coordinación e xestión da contabilidade presupuestaria ,financeira e patrimonial da
Comunidade Autónoma
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2. Actividades
1. Análise e deseño da estrutura dos ingresos tributarios; coordinación e control na
aplicación dos tributos; coordinación con outras administracións tributarias e apoio á
Xunta Superior de Facenda.
2.

Elaboración criterios de distribución do FCL

3.

Consolidación da “Oficina Virtual Tributaria”

4. Seguimento da xestión dos ingresos e pagamentos.a través do “Plan de Tesoureria “
5. Consolidación da Xestión “ on- line “da Caixa de Depósitos
6.

Desenvolvemento do “Plan de Implementación e seguimento das recomedacións do
Consello de Contas “

7. Seguimento do Plan “Económico – Financiero “ da CCAA
8.

Impulso da reforma da Lei de réximen financiero e orzamentario de Galicia

9.

Desenvolvemento da normativa sobre control e contabilidade.

10. Realización do” plan de auditorías “ proseguindo as actuacións de control
financeiro sobre os organismos autónomos non suxeitos á función interventora,
sociedades públicas autonómicas e fundacións, a desenvolver tanto con medios
alleos como propios.
11. Execución do” Plan de control financeiro do exercicio 2006” (control financeiro
permanente e control financeiro ordinario).
12. Executar “ Plan de reformas 2007” nos edificios das Delegacións territoriaís da
Conselleria de economía
3. Órganos encargados da súa execución
Secretaría Xeral e do Patrimonio
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
Dirección Xeral de Tributos
Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro
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PROGRAMA 741A. APOIO Á MODERNIZACIÓN,
INTERNACIONALIZACIÓN, E MELLORA DA
COMPETITIVIDADE, INNOVACIÓN E
PRODUCTIVIDADE EMPRESARIAL
1. Descrición
Este programa dirixirase ao fomento de accións encamiñadas á modernización
da estrutura produtiva e á promoción da innovación empresarial, así como á mellora da
competitividade nos sectores industrial e de servizos, mediante transferencias de capital
e achegas patrimoniais dentro do capítulo VIII “activos financeiros”.
Asi mesmo tamén está destinado ao financiamento que a Consellería de
Economía e Facenda proporciona ao ente de dereito público Instituto Galego de
Promoción Económica para o cumprimento das súas finalidades, de acordo co
establecido na Lei 5/1992, do 10 de xuño, de creación do citado ente.
2. Actividades
1. Xestión de Transferencias para modernización empresarial na estación de montaña
de Manzaneda así como aportacións ao seu capital.
2. Xestión de transferencias correntes e de capital ao Instituto Galego de Promoción
Económica como financiamento dos eixos seguintes : incremento da productividade
a través do coñecemento e a innovación, proxecto Igape proactivo, actividade de
soporte, internacionalización, investimento empresarial e dinamización do tecido
produtivo. Polo que respecta ao Igape o detalle dos obxectivos e principais
actuacións que hai que desenvolver en 2007 está especificado na memoria e nos
estados financeiros elaborados polo Instituto Galego de Promoción Económica.
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3. Órgano encargado da súa execución.
Secretaría Xeral e do Patrimonio.

PROGRAMA 741B. FOMENTO DO INVESTIMENTO EN CAPITAL
HUMANO
1. Descrición
Este programa dirixirase a dotar ó Instituto Galego de Promoción Económica de
recursos correntes suficientes co fin de que promova a consecución de emprego estable
e de calidade.
2. Actividades
Transferencias correntes ao IGAPE para apoio ao programa específico de
investimento en capital humano. O detalle dos obxectivos e principais actuacións que
hai que desenvolver en 2007 está especificado na memoria e nos estados financeiros
elaborados polo Instituto Galego de Promoción Económica.

3. Órgano encargado da súa execución
Secretaría Xeral e do Patrimonio

PROGRAMA 741E. APOIO Á PEQUENA E MEDIANA EMPRESA
1. Descrición
Este programa dirixirase a prestar o apoio económico necesario para o fomento
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da acción coordinada do empresariado Galego

a través da Confederación de

Empresarios de Galicia, asi como a promoción da área de servizos a empresas e
organizacións empresariais no Euro Info Centro ES-221 Galicia (EIC), existente na súa
sede.
2. Actividades
Apoio as actividades a realizar pola Confederación de Empresarios de Galicia no
exercicio 2007
3. Órgano encargado da súa execución
Secretaría Xeral e do Patrimonio

3.1.2 Dos organismos autónomos
PROGRAMA 581A. ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA
1. Descrición
Inclúese neste programa o financiamento que a Consellería de Economía e
Facenda proporciona ó Instituto Galego de Estadística (IGE) creado pola Lei 9/1988, do
19 de xullo, como organismo autónomo de carácter administrativo, para o cumprimento
das súas finalidades.
2. Actividades
1. Elaboración de proxectos técnicos de carácter público que sistematizarán os
procedementos de execución de cada operación estadística.
2. Impulso á designación de órganos estadísticos nos departamentos da Xunta para
avanzar na consolidación do sistema estadístico.
3. Difusión das operacións do programa anual de acordo con calendarios prefixados,
para reforzar a transparencia e puntualidade das estadísticas.
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3. Órgano encargado da súa execución
Instituto Galego de Estatística

PROGRAMA 613A. DEFENSA DA COMPETENCIA
1. Descrición
Inclúese neste programa o financiamento que a Consellería de Economía e
Facenda proporciona ó Tribunal galego de defensa da competencia, creado pola Lei
6/2004, do 12 de xullo, como organismo autónomo de carácter administrativo, para o
cumprimento das súas finalidades.
2. Actividades
Os seus obxectivos para o ano 2007 :
1. Dar a coñecer os valores da competencia no empresariado galego e na sociedade
galega en xeral
2. -Avaliar as condutas potencialmente contrarias á competencia e no seu caso,
sancionalas.
3. -Mellorar o coñecemento da situación da competencia en Galicia.
3. Órganos encargados da súa execución
Tribunal Galego de Defensa da Competencia
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4. CADROS NUMÉRICOS

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e
servizos
SERVIZOS
01
581A

Elaboración e difusión estatística

611A

Dirección e servizos xerais de economía e
facenda.

611B

Formación do persoal de Economía e Facenda

612A

Planificación, orzamentación e coordinación
económica

613A

Defensa da competencia

621A

Administración financeira, tributaria, patrimonial
e de control

741A

Apoio á modernización, internacionalización e
mellora da competitividade, innovación e
productividade empresarial

741B

Fomento do investimento en capital humano

741E

Apoio á pequena e mediana empresa

TOTAL

02

03

04

05

06

80

81

5.168,2

TOTAL
5.168,2

21.510,9

21.510,9

50,0

50,0

2.765,5

1.367,2

3.053,8

7.186,5
907,7

11.814,7

8.048,1 3.174,4

1.513,9

907,7
24.551,1

107.501,9

107.501,9

1.336,5

1.336,5

300,6

300,6

145.280,1

8.048,1 3.174,4 1.367,2 1.513,9 3.053,8

5.168,2 907,7 168.513,4

(Miles de euros)
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Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e
capítulos
CAPÍTULOS
I
581A

Elaboración e difusión estatística

611A

Dirección e servizos xerais de economía e facenda.

611B

Formación do persoal de Economía e Facenda

612A

Planificación, orzamentación e coordinación
económica

613A

Defensa da competencia

621A

Administración financeira, tributaria, patrimonial e de
control

741A

Apoio á modernización, internacionalización e
mellora da competitividade, innovación e
productividade empresarial

741B

Fomento do investimento en capital humano

741E

Apoio á pequena e mediana empresa

TOTAL

II

IV

VI

2.828,7

452,7

82,9

1.803,9

3.529,4

1.678,1

7.024,5

3.070,0

VII

VIII

TOTAL
5.168,2

6.209,0

21.511,0

50,0
2.817,9
446,4

341,2

20.312,7

2.881,9

50,0
1.241,5

3.103,1

30,0

90,0

907,6

1.356,5

24.551,1

8.057,4

29.935,1

5.403,9

24,0

98.823,7

7.186,5

620,8

107.501,9

1.336,5

1.336,5

300,6

300,6

18.073,4

9.423,5

105.056,7

620,8

168.513,4

(Miles de euros)

Distribución orgánica
01
Cap. I
Cap. II
Cap. IV
Cap. VI
Cap. VII
Cap. VIII
TOTAL

SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIO
Gastos de persoal
Gastos en bens correntes e servizos
Transferencias correntes
Investimentos reais
Transferencias de capital
Activos financeiros

2006

2007

% Var.

12.687,0
2.394,8
18.613,8
4.396,1
99.198,0
586,8

13.803,6
2.572,1
17.960,5
5.266,5
105.056,7
620,8

8,8
7,4
-3,5
19,8
5,9
5,8

137.876,5

145.280,2

5,4

(Miles de euros)
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02
Cap. I
Cap. VI

INTERVENCIÓN XERAL DA C.A.
Gastos de persoal
Investimentos reais

TOTAL

2006

2007

% Var.

7.032,0
600,0

7.388,1
660,0

5,1
10,0

7.632,0

8.048,1

5,5

(Miles de euros)

03
Cap. I
Cap. II

D. X. DE TRIBUTOS
Gastos de persoal
Gastos en bens correntes e servizos

TOTAL

2006

2007

% Var.

1.058,0
2.038,0

1.136,4
2.038,0

7,4
0,0

3.096,0

3.174,4

2,5

(Miles de euros)

04
Cap. I

D. X. DE ORZAMENTOS
Gastos de persoal

TOTAL

2006

2007

% Var.

1.174,8

1.367,2

16,4

1.174,8

1.367,2

16,4

(Miles de euros)

05
Cap. I

D. X. DE POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO
Gastos de persoal

TOTAL

2006

2007

% Var.

1.477,1

1.513,8

2,5

1.477,1

1.513,8

2,5

(Miles de euros)

06
Cap. I
Cap. VI

D. X. PLAN. ECON. E FONDOS COMUNITARIOS
Gastos de persoal
Investimentos reais

TOTAL

2006

2007

% Var.

1.415,6
1.834,6

1.450,7
1.603,1

2,5
-12,6

3.250,2

3.053,8

-6,0

(Miles de euros)

80
Cap. I
Cap. II
Cap. IV
Cap. VI
TOTAL

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA
Gastos de persoal
Gastos en bens correntes e servizos
Transferencias correntes
Investimentos reais

2006

2007

% Var.

2.762,1
446,0
82,2
1.803,9

2.828,7
452,7
82,9
1.803,9

2,4
1,5
0,8
0,0

5.094,2

5.168,2

1,5

(Miles de euros)
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81
Cap. I
Cap. II
Cap. IV
Cap. VI

TRIB. GALEGO DE DEFENSA DA COMPETENCIA

2006

2007

% Var.

Gastos de persoal
Gastos en bens correntes e servizos
Transferencias correntes
Investimentos reais

437,1
336,0
30,0
90,0

446,4
341,3
30,0
90,0

2,1
1,6
0,0
0,0

893,1

907,7

1,6

TOTAL

(Miles de euros)

SERVIZO
01
02
03
04
05
06
80
81

SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIO
INTERVENCIÓN XERAL DA C.A.
D. X. DE TRIBUTOS
D. X. DE ORZAMENTOS
D. X. DE POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO
D. X. PLAN. ECON. E FONDOS COMUNITARIOS
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA
TRIB. GALEGO DE DEFENSA DA COMPETENCIA

TOTAL

2006

2007

% Var.

137.876,5
7.632,0
3.096,0
1.174,8
1.477,1
3.250,2
5.094,2
893,1

145.280,2
8.048,1
3.174,4
1.367,2
1.513,8
3.053,8
5.168,2
907,7

5,4
5,5
2,5
16,4
2,5
-6,0
1,5
1,6

160.493,8

168.513,4

5,0

(Miles de euros)

Consellería e organismo autónomo
Consellería

Cap. I

Gasto de persoal

Cap. II

Gastos en bens Corr. e Serv.

Cap. IV

Transferencias correntes

OPERACIÓNS CORRENTES
Cap. VI

Investimentos reais

Cap. VII

Transferencias de capital

Cap. VIII Activos financeiros

Org. autónomos

Transf. internas
2006

2006

2007

28.043,7

29.935,1

5.214,7

5.403,9

113,0 4.093,4 4.182,0

18.726,0

18.073,4

4.093,4 4.182,0 4.093,4 4.182,0

51.984,4

53.412,4

8.724,6

9.423,5

99.198,0

105.056,7

586,8

620,8

2006

2007

2006

24.844,5

26.660,0

3.199,2 3.275,1

4.432,7

4.610,0

782,0

793,9

22.707,1

22.142,4

112,2

51.984,4

53.412,4

6.830,7

7.529,6

101.091,9 106.950,6
586,8

TOTAL CONSOLIDADO

2007

2007

1.893,9 1.893,9
1.893,9 1.893,9

620,8

OPERACIÓNS DE CAPITAL

108.509,4 115.101,0

1.893,9 1.893,9 1.893,9 1.893,9

TOTAL BRUTO

160.493,8 168.513,4

5.987,3 6.075,9 5.987,3 6.075,9

160.493,8 168.513,4

5.987,3 6.075,9 5.987,3 6.075,9

108.509,4 115.101,0

TRANSFERENCIAS INTERNAS
TOTAL CONSOLIDADO

160.493,8

168.513,4

(Miles de euros)
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Sociedades públicas.
2006
Explo.
IGAPE
CONS. ECONÓMICO E SOCIAL
SODIGA
C. E. E. I. GALICIA. S.A.
SPI GALICIA, S.A

114.797,0
1.094,0
2.119,0
2.560,0

Capit.

2007
TOTAL

Explo.

14.344,0

XES GALICIA

1.398,0

AUTOE. ALTO S. DOMINGO-OURENSE

Capit.

TOTAL

Explo. Capit. TOTAL

5.436,0 120.233,0 116.984,0 10.445,0 127.429,0
1,9
42,0 1.136,0 1.192,0
42,0 1.234,0
9,0
1.321,0 3.440,0 6.266,0 4.367,0 10.633,0 195,7
36,0 2.596,0 2.501,0
30,0 2.531,0
-2,3

3.710,0 74.636,0 78.346,0

CIXTEC

% Var.

5.533,0 50.609,0 56.142,0

5.546,0 19.890,0 15.574,0
88,0

1.486,0

70.094,0 85.579,0 155.673,0
00
00

2.937,0

5.849,0 21.423,0
968,0

92,1
6,0
0,0
8,6
230,6 209,1
-16,7
-2,5

49,1

-32,2

-28,3

8,6

5,5

7,7

3.905,0 110,1 1.000,0 162,8

8.340,0 90.998,0 99.338,0

-88,1

6,3

-36,2

(Miles de euros)

Medios persoais
Consellería
2006
Altos cargos

2007
12

12

Persoal funcionario

741

764

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E

318
42
216
148
17

330
46
218
153
17

Persoal laboral
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V
Outro persoal

34
1
1
14
14
4
11

34
1
1
14
14
4
11

798

821

TOTAL
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Instituto Galego de Estatística
2006
Altos cargos

2007
1

1

Persoal funcionario

65

62

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E

42
6
7
9
1

45
2
7
7
1

Persoal laboral
Grupo III
Grupo IV

13
11
2

13
11
2

79

76

TOTAL

Tribunal Galego de Defensa da Competencia
2006

2007

Altos cargos

3

3

Persoal funcionario

5

5

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo E

1
1
2
1

1
1
2
1

8

8

TOTAL
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