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VIII. DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
Primeira.- Información ao Parlamento.
Un.- A Consellería de Facenda facilitaralle trimestralmente á Comisión de Economía,
Facenda e Orzamentos do Parlamento información referida ás seguintes actuacións:
a) As ampliacións de crédito realizadas para atender o pagamento de obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola comunidade autónoma.
b) As operacións de endebedamento por prazo superior a un ano, formalizadas
pola comunidade autónoma, polos seus organismos autónomos, polas axencias
públicas autonómicas ou sociedades públicas, conforme as autorizacións contidas
nesta lei.
c) Os avais amortizados, pagamentos efectuados por falidos, importes recuperados
e risco acumulado, tanto no que respecta aos avais concedidos pola comunidade
autónoma coma aos seus organismos autónomos e ás súas sociedades públicas.
d) As autorizacións de revisións de prezos en concertos ou convenios que superen
o incremento do índice de prezos ao consumo.
e) A enumeración nominal e individualizada das concesións de subvencións ou axudas autorizadas polo Consello da Xunta ás que se refire artigo 26.3 da lei 9/2007,
do 13 de xuño, se subvencións de Galicia.
f)

Os plans aos que se refire a disposición adicional segunda desta lei.

Dous.- A Consellería de 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 q) do artigo 6 desta lei.
b) As modificacións efectuadas consonte o indicado no artigo 10.
c) Os orzamentos dos organismos autónomos, das axencias públicas autonómicas e
das sociedades públicas que poidan entrar en funcionamento ao longo do 2011.
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 de dereito público con personalidade xurídica propia que adecúan a súa
actividade ao dereito privado e as sociedades mercantís que, se é o caso, poidan presentar
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perdas de explotación, están obrigadas a elaborar un plan coa finalidade de restablecer a
situación de equilibrio nos seus orzamentos.
O citado plan deberáselle remitir á Consellería de 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 Facenda, a
aprobar os orzamentos de explotación e capital previstos no artigo 83 do texto refundido
da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro, das sociedades públicas que se constitúan ou entren en funcionamento ao longo do ano 2011.

Cuarta.-Orzamento inicial das axencias públicas autonómicas e requisitos de creación.
Un.- Para as axencias públicas que se puideren constituír ata o 31 de decembro do
ano 2011 e asuman funcións doutros centros directivos, organismos ou entidades, o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda e por
iniciativa da consellería da que dependa a axencia pública, establecerá as dotacións do seu
orzamento inicial.
O orzamento financiarase mediante a minoración dos créditos que teña atribuídos o
centro, organismo ou entidade cuxas funcións asuma, sen que supoña un incremento do
gasto público, e terá a vinculación orzamentaria establecida para axencias na normativa
vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
Dous.- Con todo, cando a axencia que se constitúa asuma na súa totalidade funcións
dun organismo autónomo, procederase á adaptación do orzamento do organismo ao
previsto para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, de conformidade co seguinte:
A vinculación do orzamento a partir da entrada en vigor do estatuto da axencia será
a prevista para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
Para incorporar ao orzamento do organismo os recursos e as dotacións correspondentes ás operacións comerciais que, de ser o caso, realizase, tramitarase un expediente
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de modificación orzamentaria que autorizará a persoa titular da Consellería de Facenda,
manténdose o equilibrio orzamentario.
Tres.- No caso de que polas datas de aprobación dos estatutos, ou por calquera outra circunstancia que dificulte a aplicación do disposto nas alíneas anteriores, se considere
procedente non alterar durante o ano 2011 a estrutura e o réxime orzamentario dos
centros ou organismos afectados, esta circunstancia farase constar no decreto polo que se
aprobe o correspondente estatuto.

Quinta.-Regulación do Fondo de Cooperación Local.
Un.- A achega da Xunta de Galicia, con recursos propios, ao financiamento das entidades locais, farase efectiva a través do Fondo de Cooperación Local, como instrumento
de participación específico daquelas nos tributos da comunidade autónoma. Os recursos
obtidos polos concellos con cargo as dotacións orzamentarias deste fondo terán carácter
de financiamento incondicionado.
Dous.- A porcentaxe da participación do Fondo de Cooperación Local na recadación
líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral queda
establecida no 2,3505369 % para o exercicio 2011.
Esa porcentaxe é igual a proporción que representa a suma das cantidades correspondentes ao 2010 pola participación no Fondo de Cooperación Local e no Fondo Extraordinario de apoio aos concellos, sobre a resultante da oportuna homoxeneización da
estrutura dos ingresos da comunidade autónoma para o ano 2010, derivada do establecido na lei 22/2009, de 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das
Comunidades Autónomas de réxime común e as Cidades con Estatuto de Autonomía e
modifícanse determinadas normas tributarias.
Tres.- A dotación do Fondo de Cooperación Local consignarase na sección 21 dos
orzamentos xerais da comunidade autónoma. Nela situaranse créditos equivalentes ao
96% da cantidade resultante da aplicación da porcentaxe a que se refire a alínea anterior.
Catro.- Unha vez deducida da dotación do fondo a participación que corresponda
a Federación Galega de Municipios e Provincias, conforme ao acordado pola Comisión
Galega de Cooperación Local, a contía resultante transferírase aos concellos con carácter
de entrega a conta, mediante catro pagos que realizaranse no segundo mes de cada trimestre natural.
Coñecida a liquidación dos orzamentos de ingresos da Administración xeral, practicarase aos concellos a pertinente liquidación definitiva, transferindo ou retendo o importe
que corresponda, na primeira entrega a conta trimestral que proceda.
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Cinco.- Nos exercicios posteriores ao 2011, as dotacións do fondo incrementaranse
conforme ao índice de evolución que experimente a recadación liquida dos capítulos I, II e
III do orzamento de ingresos da Administración xeral.
A determinación do índice anual realizarase comparando a recadación do exercicio
considerado coa do ano inmediato anterior. Estas magnitudes deberán estar convenientemente homoxeneizadas no caso de que se produzan modificacións substanciais na actual
estrutura dos capítulos sinalados, nos porcentaxes de cesión dos tributos estatais ou variacións nos tipos impositivos estatais dos Impostos Especiais de Fabricación e do IVE.
Os recursos que deriven da aplicación do índice de evolución e incorporados en cada
exercicio seguirán, en canto ao seu réxime de dotación orzamentaria, entregas a conta e
liquidación definitiva, o establecido nas alíneas dous e tres desta disposición .
Seis.- A distribución dos novos recursos que se integren no fondo en cada exercicio
realizarase de acordo cos criterios que aprobe a Comisión Galega de Cooperación Local,
entre os que, necesariamente, se terán en conta os seguintes: Habitantes, superficie, núcleos de poboación, porcentaxe de maiores de 65 anos e esforzo fiscal.
Sete.- En ningún caso, o reparto inicial do exercicio 2011 será inferior as cantidades
que cada concello recibiu no 2010 pola súa participación no Fondo de Cooperación Local
e no Fondo Extraordinario de apoio aos concellos. O coeficiente que corresponda a cada
concello utilizarase tanto na determinación das entregas a conta como na da liquidación
correspondentes ao 2011.

Sexta.-Prestacións familiares por coidado de fillos.
Aquelas persoas que, na data de entrada en vigor desta lei, teñan ao seu cargo fillos
menores de 3 anos terán dereito a percibir unha prestación de 360 euros por cada un
deles cando, por razón dos ingresos obtidos durante o ano 2009, nin elas 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, nin a tivesen presentado
de xeito voluntario ainda sen estar obrigados a elo.

Sétima.-Alleamento de solo empresarial polo Instituto Galego de Vivenda e Solo.
Autorízase o Instituto Galego de Vivenda e Solo, nos supostos de alleamento de
terreos destinados á creación de solo industrial e residencial, así como a parcelas ou a
polígonos empresariais ou residenciais terminados que se realicen a favor das sociedades
públicas con participación maioritaria polo anterior organismo, para que o alleamento se
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poida efectuar con pagamento aprazado non superior a dez anos e sen repercusión de
intereses.

Oitava.-Prestacións extraordinarias para beneficiarios de pensións e subsidios non contributivos.
No ano 2011 as persoas beneficiarias de pensións de xubilación e invalidez na súa
modalidade non contributiva, de pensións do Fondo de Asistencia Social e do Subsidio de
Garantía de Ingresos Mínimos terán dereito á percepción dunha prestación única de 206
euros.
O Consello da Xunta, por proposta da consellería con competencias en materia de
benestar social, aprobará as normas de desenvolvemento necesarias para o recoñecemento do dereito e o pagamento das prestacións.

Novena.-Concertos, contratos e convenios de colaboración.
Os importes dos concertos, contratos e convenios de colaboración que teña subscritos a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e démais entidades do sector
público adecuaranse ás novas condicións retributivas que se derivan das previsións desta
lei cando conteñan módulos referenciados ás retribucións do seu persoal.
En particular, no ámbito do ensino privado concertado suspéndese o Acordo de 24
de abril de 2008, polo que se autoriza o asinamento do acordo entre a Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, as organizacións patronais e as organizacións sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre condicións
laborais, e a calidade do ensino, publicado mediante resolución do 15 de maio de 2008,
no relativo ao establecido na súa cláusula terceira sobre o incremento interanual do 2% no
complemento retributivo da comunidade autónoma (CRCA) e o incremento de 45 euros
brutos mensuais para todo o profesorado en pagamento delegado e xornada completa.

Décima.-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.
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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 Facenda unha vez tramitada a correspondente modificación.
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