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VIII. DATOS CONSOLIDADOS DO SECTOR PÚBLICO
AUTONÓMICO
Dando cumprimento ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia de 15 de abril de 2010,
polo que se aproba o inicio dos trámites para a extinción de diferentes entes dependentes, vinculados ou participados pola Administración autonómica, nos Orzamentos Xerais da Comunidade
Autónoma para 2011, reflíctense diferentes medidas adoptadas en aras a adecuar a dimensión
da Administración Instrumental, procurando a racionalización da súa estrutura organizativa, o que
permitirá unha mais eficiente xestión do gasto e a mellor prestación dos servizos públicos.
1.

O Parlamento de Galicia, na sesión plenaria do 13 de outubro de 2010, aprobou a Lei pola
que se suprime o organismo autónomo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do
Home e da Muller e se modifican determinados artigos da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do
traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Desta forma a Secretaría Xeral da Igualdade
asume as funcións e competencias desenvolvidas polo extinto Servizo Galego de Igualdade,
optimizando recursos e permitindo unha mellor aplicación das políticas de igualdade.

2.

A Disposición Adicional Décimo Segunda do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para 2011, pola que se reorganizan os instrumentos de
xestión da Xunta de Galicia no eido do desenvolvemento Rural, autoriza ao Consello da
Xunta a extinguir as fundacións para o desenvolvemento das comarcas por imposibilidade
de realizar o fin fundacional, ao tempo que se encomenda á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a subrogación na planificación, elaboración e execución dos programas en
vigor aos que estean obrigadas as devanditas fundacións. Deste xeito, tamén reclasifícanse as
transferencias da Consellería de Medio Rural destinadas ás entidades de desenvolvemento
rural.

3.

Os padroados das fundacións do Sector Público: Axencia Humanitaria de Galicia e Galicia
Emigración adoptaron cadanseu acordo de extinción con datas 30 de xullo e 16 de setembro de 2010 por carecer dos recursos necesarios para realizar o fin fundacional. Antes do
31 de decembro de 2010, o Consello da Xunta de Galicia conforme ao artigo 59.1 da Lei
12/2006, de fundacións de Interese Galego autorizará o devandito acordo de extinción.
Desta forma, os orzamentos das dúas entidades xa non formarán parte do Orzamento xeral
da Comunidade Autónoma para 2011.

4.

Pola súa banda a Disposición Adicional Quinta do Proxecto de Lei de Organización e funcionamento da Administración xeral e do Sector Público Autonómico, actualmente en tramitación parlamentaria, regula a disolución da Sociedade pública Autoestrada Alto de Santo
Domingo-Ourense, S.A. (ACEOUSA) no momento de creación da Axencia Galega de Infraestruturas.

5.

Por último, debe sinalarse a extinción da Fundación Galega para a Sociedade do Coñecemento, (FSCG), así como o desenvestimento da Xunta de Galicia no capital da sociedade
SOGASERSO, entidades que aínda que non formaban parte do sector público autonómico, tiñan una importante participación da Administración autonómica nos seus órganos de
goberno e capital. Neste sentido, o 27 de maio de 2010, o padroado da FSCG aprobou o
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Acordo de extinción, sendo ratificado por Orde do Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de 15 de xuño de 2010, en tanto que o día 2 de xullo de 2010 outorgouse a escritura pública de alleamento das accións de SOGASERSO, titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, trala correspondente autorización do Consello da Xunta.
A lei 3/2009, do 23 de xuño, pola que se modifica o artigo 48 do texto refundido da Lei de
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, pon de manifesto o compromiso desta Comunidade
por adaptar a súa normativa aos principios reitores aos que debe adecuarse a política presupostaria do sector público, en orde á consecución da estabilidade e o crecemento económico.
Nesta orde, o Real Decreto Lexislativo 2/2007, do 28 de decembro, polo que se aproba
o texto refundido da Lei Xeral de Estabilidade Presupostaria, establece o ámbito subxectivo
que integra o denominado sector público e o delimita, con carácter xeral, sinalando que para as
Comunidades Autónomas estará composto pola súa administración e polos entes e organismos
públicos dependentes daquela, que presten servizos ou produzan bens que non se financien
maioritariamente con ingresos comerciais.
Respecto aos difrentes tipos de entidades que integran os orzamentos sectorizados da comunidade autónoma, destacan dous grandes agrupacións:
1.

Entidades con orzamentos limitativos: a administración xeral, os organismos autónomos, as
axencias públicas autonómicas e os consorcios do artigo 48.1.g do TRLFO.

2.

Entidades con orzamentos estimativos: as sociedades públicas autonómicas formadas polos
entes de dereito público e sociedades mercantís, e as fundacións do artigo 48.1.f do TRLRFO.
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SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
2010

2011

var

1. Administración Xeral

10.570.017

9.456.121

-10,5%

2. OO.AA. Administrativos

3.824.202

3.614.822

-5,5%

269.432

197.469

-26,7%

4. Axencias públicas autonómicas

14.262

12.747

-10,6%

5. Consorcios

58.863

61.235

4,0%

6. Total sen consolidar (1+2+3+4+5)

14.736.776

13.342.394

-9,5%

7. Operacións internas

-3.842.178

-3.604.928

-6,2%

8. Total consolidado (6+7)

10.894.598

9.737.466

-10,6%

miles de euros

I.
ORZAMENTO
LIMITATIVO

II.
ORZAMENTO
ESTIMATIVO

3. OO.AA. Comerciais,
Industriais, Financeiros ou
análogos

9. Sociedades públicas mercantís

1.101.997

674.353

-38,8%

10. Entes de dereito público

1.060.017

659.252

-37,8%

11. Fundacións sector público
autonómico

203.621

171.234

-15,9%

12. Total sen consolidar (9+10+11)

2.365.635

1.504.839

-36,4%

13. Operacións internas

-539.985

-383.459

-29,0%

14. Total consolidado (13+14)

1.825.650

1.121.380

-38,6%

15. TOTAL SEN CONSOLIDAR (6+12)

17.102.411

14.847.233

-13,2%

16. TOTAL OPERACIÓNS INTERNAS (7+13)

-4.382.163

-3.988.387

-9,0%

12.720.248

10.858.846

-14,6%

17. TOTAL CONSOLIDADO SECTOR
PÚBLICO AUTONÓMICO (15+16)
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