TÍTULO I

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

TÍTULO I
APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS E RÉXIME DAS
MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO

CAPÍTULO I.
Artigo 1.-

Aprobación dos créditos iniciais e do seu financiamento

Aprobación e ámbito dos orzamentos xerais.

O Parlamento de Galicia aproba os orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma para o ano 2007, nos que se integran:
a) Os orzamentos da Administración xeral.
b) Os orzamentos dos organismos autónomos.
c) Os orzamentos de explotación e capital das sociedades públicas de carácter
mercantil.
d) Os orzamentos das demais sociedades públicas 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.
Artigo 2.Un.-

Orzamentos da Administración xeral e dos organismos autónomos.

Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da Administración
xeral da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos consígnanse
créditos por importe de 10.785.743.077 euros, distribuídos da forma seguinte:
Organismo

Cap. I-VII
Gastos non
financeiros

Cap. VIII
Activos
financeiros

Cap. IX
Pasivos
financeiros

TOTAL

Administración xeral

6.569.607.827

110.526.538

457.102.843

7.137.237.208

OO. AA. administrativos

3.467.564.800

650.000

0

3.468.214.800

173.291.069

7.000.000

0

180.291.069

10.210.463.696

118.176.538

457.102.843

10.785.743.077

OO. AA. comerciais,
industriais e financeiros
TOTAL
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As transferencias internas entre os orzamentos da Administración xeral da
Comunidade Autónoma e os dos organismos autónomos representan 3.330.578.375
euros, distribuídos segundo o seguinte detalle:

DESTINO

ORIXE
OO. AA.
administrativos

OO. AA.
comerciais, industriais e
financeiros

TOTAL

Administración xeral

3.242.917.475

87.660.900

3.330.578.375

TOTAL

3.342.917.475

87.660.900

3.330.578.375

Dous.A desagregación dos créditos consonte a finalidade á que van destinados
establécese desta maneira:
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FUNCIÓNS
11
12
13
14
15
16
21
31
32
33
41
42
43
44
45
46
51
52
53
54
55
56
57
58
61
62
71
72
73
74
75
76
81
91

Alta dirección da Comunidade Autónoma
Administración xeral
Xustiza
Administración local
Normalización lingüística
Procesos electorais e órganos de representación política e
institucións democráticas
Protección civil e seguridade
Acción social e promoción social
Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo
Cooperación exterior e ao desenvolvemento
Sanidade
Educación
Cultura
Deportes
Vivenda
Outros servizos comunitarios e sociais
Infraestruturas
Ordenación do territorio
Promoción do solo para actividades económicas
Actuacións ambientais
Actuacións e valorización do medio rural
Investigación, desenvolvemento e innovación
Sociedade da información e do coñecemento
Información estatística básica
Actuacións económicas xerais
Actividades financeiras
Dinamización económica do medio rural
Pesca
Industria, enerxía e minaría
Desenvolvemento empresarial
Comercio
Turismo
Transferencias a entidades locais
Débeda pública

TOTAL

Tres.-

41.629.367
74.393.343
94.621.964
11.736.237
23.185.299
1.000.000
25.429.236
425.174.540
331.345.015
9.855.329
3.388.009.984
2.161.491.400
141.201.027
38.354.815
189.096.974
129.229.105
458.984.728
50.978.113
16.690.307
260.777.268
203.036.388
119.297.089
29.798.000
5.848.901
37.381.054
109.143.645
385.435.284
185.437.450
52.151.350
182.439.970
33.211.401
75.557.523
891.355.060
602.465.911
10.785.743.077

A distribución orgánica e económica do orzamento consolidado é como
segue:
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1.119.735

Consello da Cultura Galega

27.040.950

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes
16.625.040

40.188.577

Traballo

1.028.239
2.555.872
1.583.282
452.676
341.248
919.313

957.512
986.649
697.893
2.828.654
446.447
4.087.632

Centro de Estudos Xudiciais e seg. Públ. de G.

912.669
1.704.814
2.416.124
815.256.110
1.242.131.990

3.651.121
2.073.537
4.491.839

1.347.606.382

3.174.746.052

Fondo Galego de Garantía Agraria

Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais

Instituto Galego da Vivenda e Solo

TOTAL OO.AA.

TOTAL ORZAMENTO CONSOLIDADO

TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS

TOTAL ORZAMENTO BRUTO

6.620.000

778.968.000

16.292.220

258.226.695

4.603.335

4.160.377

3.119.228.727

22.244.770

19.776.000

973.644.817
6.039.064.341

774.750
146.961.372

3.141.644.127

2.623.565

531.661

196.007

960.964.196

478.000

700.020

68.730

6.000

30.000

82.940

338.642

8.399.806

1.242.131.990 146.961.372 2.897.420.214

1.265.983

4.723.850

3.174.746.052

802.075.890

1.322.661.248

Servizo Galego de Saúde

Augas de Galicia

Instituto Galego de Consumo

Tribunal Galego de Defensa da Competencia

Instituto Galego de Estatística

145.363.068

600.000

553.391.351

134.147
55.285.034

10.641.111

22.142.438

24.773.314

146.589.971

19.907.270

160.000

2.705

2.406.206

IV

76.150

13.257

III

426.875.880 146.186.622 5.065.419.524

19.514.897

Escola Galega de Administración Pública

1.827.139.670

37.563.067

343.545

2.580.488

15.468.434

5.170.833

4.398.904

2.291.428

8.166.865

9.029.143

2.038.127

197.302.393

2.944.358

4.610.038

34.220.501

99.904.098

8.632.076

1.393.648

1.507.037

7.359.067

II

Serv. Gal. Prom. Igualdade do Home e da Muller

TOTAL ADMINISTRACIÓN XERAL

Gastos de diversas Consellerías

Débeda Pública

Transferencias a Corporacións Locais

1.276.226

23.830.955

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Consello Consultivo de Galicia

26.886.194

Pesca e Asuntos Marítimos

6.001.300

42.505.657

Sanidade

Vivenda e Solo

22.844.054

113.936.933

Cultura e Deporte

Medio Rural

Innovación e Industria

1.212.959.781

26.659.951

Economía e Facenda

Educación e Ordenación Universitaria

93.956.004

107.391.231

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

12.362.988

4.947.096

Presidencia da Xunta

9.043.931

Consello de Contas

I

Parlamento

Capítulos

10.048.695

106.267.060

1.332.889.269

254.549.470

84.193.381

2.826.255

3.033.491

17.732.001

140.675.653

1.704.947

90.000

1.803.900

1.474.842

1.015.000

187.317.937

188.934.248

1.543.542.644

118.176.538

7.650.000
457.102.843

457.102.843

8.216.267

10.785.743.077

3.330.578.375

14.116.321.452

3.648.505.869

108.507.327

63.567.475
1.080.000
7.082.398

144.914.962

3.290.140.344

7.725.892

907.695

5.168.170

3.756.017

4.896.163

10.705.557

10.467.815.583

101.761.270

602.465.911

55.774.187
7.000.000

650.000

1.725.291
885.235.060

121.124.398

1.406.954

530.000

320.000

457.102.843

330.301.783

1.190.059

113.657.812

203.398.022

119.528.241
1.000.000

228.262.113

137.536.547

82.980.858

175.103.653
3.201.580.456

627.955.000

60.020

292.365.834
1.747.418

343.700.925

7.700.000

233.827.833
76.047.364

503.962.841
2.142.163.475

54.649.150

168.513.390

77.016.043

205.277.739

195.966.129

3.073.383

7.288.511

20.506.778

106.950.587

457.102.843

(Euros)

TOTAL

405.916.041
620.814

IX

14.886.309

100.984.643

36.061

125.000

VIII

20.135.503

21.013.151

34.055

VII

1.078.339.799 1.356.224.707 110.526.538

28.014.611

105.520

4.802.946

15.228.018

50.264.658

54.680.091

35.807.226

45.800.600

192.787.070

28.224.891

123.726.653

386.244.229

7.529.562

37.428.354

31.895.238

33.066.001

400.000

795.612

1.538.519

VI

61.706.403 1.332.889.269 1.354.608.396 118.176.538

61.706.403

61.706.403

61.706.403
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Catro.Nos estados de ingresos dos orzamentos da Administración xeral da
Comunidade Autónoma e nos dos seus organismos autónomos recóllense as
estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o exercicio,
por un importe consolidado de 10.785.743.077 euros, distribuídos da seguinte
forma:
Organismo
Administración xeral
OO. AA. administrativos

Cap. I-VII
Ingresos non
financeiros

Cap. VIII
Activos
financeiros

Cap. IX
Pasivos
financeiros

TOTAL

9.916.761.926

10.000

551.043.657

10.467.815.583

224.647.325

650.000

0

225.297.325

92.615.169

15.000

0

92.630.169

10.234.024.420

675.000

551.043.657

10.785.743.077

OO. AA. comerciais,
industriais e financeiros
TOTAL

Cinco.Os beneficios fiscais que afectan aos tributos cedidos total ou parcialmente
polo Estado á Comunidade Autónoma estímanse en 55.406.929 euros, consonte
o seguinte detalle:
- Imposto sobre sucesións e doazóns:
- Imposto sobre a renda das persoas físicas (tarifa
autonómica):
- Imposto sobre o patrimonio:
- Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos
xurídicos documentados:

9.994.161 euros.
14.084.035 euros.
909.585 euros.
30.419.148 euros.

En cumprimento do establecido no artigo 55.2 da Lei 6/2003, do 9 de
decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma
de Galicia, o importe das subvencións reguladoras fíxase en 45.129.967 euros.

Artigo 3.Un.-

Orzamento das sociedades públicas.
Orzamento das sociedades mercantís.

Os orzamentos de explotación e de capital das sociedades públicas de carácter
mercantil elévanse a 773.361 miles de euros, de acordo coa distribución que se indica:
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(Miles de euros)

SOCIEDADES MERCANTÍS

EXPLOTACIÓN

CAPITAL

Retegal, S.A.

5.384

569

S.A. para o Desenvolvemento Industrial de Galicia

6.266

4.367

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A.

2.501

45

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

5.533

86.749

Autoestrada Alto Santo Domingo-Ourense S.A.

8.340

90.998

2.937

968

2.105

236

327

1.351

Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A.

38.843

16.472

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

23.375

4.475

Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia

6.676

500

Xenética Fontao, S.A.

2.878

365

Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A.

30.093

6.188

Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.

93.730

15.938

Xestión Urbanística da Coruña, S.A.

64.770

35.034

Xestión Urbanística de Lugo, S.A.

34.341

19.676

Xestión Urbanística de Ourense, S.A.

33.313

868

Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.

76.718

50.432

438.130

335.231

Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital
Risco, S.A.
S.A. de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia
Galicia Calidade, S.A.

TOTAL

Dous.-

Orzamento dos restantes entes públicos.

Os orzamentos de explotación e de capital dos entes públicos aos que se refire a
letra d) do artigo 1 alcanzan un total de 691.217 miles de euros, detallados como
segue:
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(Miles de euros)

ENTIDADES PÚBLICAS

EXPLOTACIÓN

CAPITAL

Compañía de Radio-Televisión de Galicia e sociedades

122.953

17.377

Instituto Galego de Promoción Económica

116.984

10.445

1.192

42

e Contable

15.574

5.849

Portos de Galicia

22.197

38.267

8.486

1.620

25.979

48

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia

3.424

47.073

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía

2.209

199

Fundación Hospital Comarcal Virxe da Xunqueira

15.511

207

Fundación Hospital Comarcal da Barbanza

18.129

220

Fundación Pública Hospital de Verín

13.242

299

2.929

830

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia (061)

38.768

238

Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés

18.516

173

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia

21.455

1.133

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

1.475

98

Instituto para o Control do Medio Mariño de Galicia

2.347

3.000

Obras e Servizos Hidráulicos

3.883

108.846

455.253

235.964

Consello Económico e Social
Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira

Instituto Enerxético de Galicia
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria

TOTAL

Tres.-

Aprobación de subvencións de explotación e de capital ás sociedades
públicas.

Autorízanse as dotacións iniciais de subvencións de explotación e de capital
das sociedades públicas que se indican seguir, por un importe total de 303.916 miles de
euros, e de 237.263 miles de euros, respectivamente, con cargo aos orzamentos de
gastos dos departamentos da Xunta ou dos organismos autónomos aos que figuran
adscritas:
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SOCIEDADE PÚBLICA

Compañía de Radio-Televisión de Galicia e
sociedades
Retegal, S.A.
Instituto Galego de Promoción Económica
Consello Económico e Social
Centro Informático para a Xestión Tributaria,
Económico-Financeira e Contable
Centro Europeo de Empresas e Innovación
de Galicia S.A.
Portos de Galicia
Galicia Calidade, S.A.
Instituto Enerxético de Galicia
S.A. de Xestión do Centro de
Supercomputación de Galicia
Sociedade de Imaxe e Promoción Turística
de Galicia, S.A.
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Sociedade para o Desenvolvemento
Comarcal de Galicia
Xenética Fontao, S.A.
Fundación Pública Cidade da Cultura de
Galicia
F. P. Escola Galega de Admón. Sanitaria
Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A.
Fundación Pública Hospital de Verín
Fundación Pública Hospital da Barbanza
Fundación Pública Hospital Virxe da
Xunqueira
Fundación Pública Hospital do Salnés
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia (061)
Instituto Galego de Oftalmoloxía
Fundación Pública Centro de Transfusión de
Galicia
Instituto para o Control do Medio Mariño de
Galicia
Empresa Pública de Obras e Servizos
Hidráulicos
Xestur Coruña S.A.
Xestur Lugo S.A.
Xestur Ourense S.A.
Xestur Pontevedra S.A.
TOTAL
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CONSELLERÍA OU
ORGANISMO AUTONÓMO
DE ADSCRICIÓN

SUBVENCIÓN
DE
EXPLOTACIÓN

Presidencia

SUBVENCIÓN
DE
CAPITAL

Presidencia
Economía e Facenda
Economía e Facenda

0
685
99.348
1.192

10.062
473
8.202
24

Economía e Facenda

6.874

5.849

Economía e Facenda
Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes
Innovación e Industria
Innovación e Industria

2.243

30

59
7.962

31.202
1.338
1.335

Innovación e Industria

839

0

Innovación e Industria

3.035

16.472

Innovación e Industria
Medio Rural

21.282
22.585

4.475
21

4.256

300

196

360

Cultura e Deporte
Sanidade
Sanidade
Sanidade
Sanidade

2.386
2.570
25.100
12.991
17.358

47.073
0
0
134
182

Sanidade
Sanidade

15.181
17.838

0
120

Sanidade
Sanidade

34.423
1.632

0
0

Sanidade

152

0

2.223

3.000

0
770
181
168
387

106.535
27
11
11
27

303.916

237.263

Medio Rural
Fondo Galego de Garantía
Agraria

Pesca e Asuntos Marítimos
Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible
Vivenda e Solo
Vivenda e Solo
Vivenda e Solo
Vivenda e Solo
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CAPÍTULO II. Das modificacións orzamentarias

Artigo 4.Un.-

Réxime xeral das modificacións orzamentarias.

As modificacións de créditos orzamentarios serán autorizadas consonte os
requisitos establecidos no texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
outubro, coas excepcións derivadas da aplicación do indicado neste capítulo.

Dous.As propostas de modificación deberán indicar, co maior nivel de
desagregación orgánica, funcional e económica, as aplicacións orzamentarias
afectadas, recollendo adecuadamente os motivos que a xustifican, tanto os
referentes á realización do novo gasto proposto coma, se é o caso, á suspensión
da actuación inicialmente prevista e á repercusión sobre os obxectivos do
programa afectado.
Á comunicación á que se refire a disposición adicional segunda do Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, uniráselle unha explicación sobre os motivos
que a xustifican con relación ao novo gasto proposto e a súa repercusión, se é o
caso, sobre os obxectivos do programa afectado en relación cos inicialmente
previstos.

Artigo 5.-

Competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias.

Sen prexuízo das facultades que se lle asignan no texto refundido da Lei de
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro, atribúenselle ao conselleiro de Economía e Facenda
competencias específicas para levar a cabo as seguintes modificacións orzamentarias:
a) Para incorporar os créditos de exercicios anteriores que correspondan a actuacións
financiadas ou cofinanciadas pola Unión Europea, de acordo co previsto nos
regulamentos do Marco de Apoio Comunitario que resulten aplicables.
b) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga en
cada exercicio do fondo de reserva constituído consonte o establecido no artigo 4 da
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Lei 12/1995, do 29 de decembro, pola que se aproba o imposto sobre a
contaminación atmosférica.
c) Para incorporar ao crédito 05.31.312A.480.1 (RISGA), do orzamento do ano 2007,
o crédito 05.31.212A.481.1 do ano 2006, destinado á renda de integración social de
Galicia, na parte que non acadase a fase "O" en contabilidade.
d) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga dos
créditos xerados, con destino ao financiamento de gastos derivados da realización
de probas de selección de persoal, como consecuencia dos maiores ingresos
recadados sobre os inicialmente previstos no artigo 30, “Taxas administrativas”.
e) Para incorporar os créditos do capítulo IV que non acadasen a fase de
recoñecemento da obriga en contabilidade, destinados ás medidas postas en marcha
con motivo da vaga de lumes de agosto de 2006 e das choivas acaecidas o último
trimestre de 2006.
f) Para xerar crédito polo importe que corresponda á maior recadación das taxas,
prezos públicos e privados respecto das previsións que inicialmente se establecen
para as distintas seccións orzamentarias no anexo 1 desta lei, sempre que quede
garantido o necesario equilibrio económico-financeiro, de acordo co previsto no
artigo 9.
g) Para xerar crédito polo importe que corresponda aos maiores ingresos pola
prestación do servizo de recadación executiva a outros entes, do subconcepto
399.04, do orzamento de ingresos.
h) Para xerar crédito no programa 621B, “Imprevistos e funcións non clasificadas”,
por un importe igual á diferenza que poida existir entre a liquidación definitiva de
exercicios anteriores correspondente aos distintos mecanismos financeiros do
sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común, e a
estimada no estado de ingresos para o dito concepto.
i) Para xerar crédito, na sección orzamentaria correspondente, por contía igual ao
importe das compensacións económicas a favor da Comunidade Autónoma
derivadas de pólizas subscritas con compañías de seguros.
j) Para xerar crédito no capítulo VIII dos orzamentos de gastos da Administración
xeral, ou se é o caso nos dos organismos autónomos, no suposto previsto no artigo
43 da Lei 11/1996, do 30 de decembro, de presupostos xerais da Comunidade
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Autónoma de Galicia para 1997, sobre tratamento dos créditos para provisións de
riscos non executados.
k) Para xerar crédito destinado á atención das obrigas derivadas de expedientes de
expropiacións, e do pagamento da prima adicional da póliza de responsabilidade
civil e patrimonial sanitaria, nos supostos previstos nos artigos 37 e 38 desta lei.
l) Para xerar crédito por ingresos derivados de pagamentos indebidos efectuados con
cargo a créditos do orzamento corrente ou de anteriores exercicios.
m) Para xerar crédito na sección 11, Consellería do Medio Rural, polo importe que
corresponda ao produto da venda do patrimonio das extintas cámaras agrarias locais
e provinciais, con destino aos fins previstos na disposición adicional sétima da Lei
11/1995, do 28 de decembro, de presupostos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para 1996 e na disposición adicional cuarta da Lei 1/2006, do 5 de xuño, do
Consello Agrario Galego. Para tal fin, por pedimento da consellaría interesada, a
Consellería de Economía e Facenda tramitará o oportuno expediente de
desafectación, de acordo co disposto no artigo 10 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do
patrimonio da comunidade autónoma galega e nos artigos 24 e seguintes do seu
regulamento de execución.
n) En relación co orzamento do Servizo Galego de Saúde:
1. Para xerar créditos como consecuencia dos maiores ingresos recadados
sobre os inicialmente previstos en cada unha das seguintes aplicacións do
orzamento de ingresos do Servizo Galego de Saúde:
- 30, “Taxas administrativas”.
- 37, “Ingresos por ensaios clínicos”.
- 36, “Prestacións de servizos sanitarios”, e 39, “Outros ingresos”,
computados conxuntamente.
2. Para xerar crédito derivado dos ingresos devengados en exercicios anteriores
que non acadasen a fase de recoñecemento do dereito e que correspondan ao
financiamento dos centros e servizos sanitarios transferidos á Comunidade
Autónoma polas corporacións locais, sempre que excedan das cifras
orzamentadas inicialmente por eses conceptos no correspondente exercicio.
3. Para xerar crédito en relación cos ingresos derivados de acordos
transaccionais formalizados coas corporacións locais en materia de
financiamento dos hospitais transferidos.
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o) Para xerar crédito nas aplicacións orzamentarias de gasto do organismo autónomo
Augas de Galicia financiadas polo canon de saneamento, polo importe
correspondente aos maiores ingresos recadados sobre os orzados inicialmente.
p) Para xerar crédito no capítulo VIII de gastos cos ingresos do capítulo IX
procedentes das operacións de refinancición de débeda ás que se refire o parágrafo
terceiro do artigo 29.Un, desta lei.
q) Para introducir nos estados de gastos as modificcións precisas para adecuar os
créditos afectados por transferencias finalistas de calquera procedencia, incluíndo
entre esas medidas a declaración de indispoñibilidade do crédito.
No suposto de que as obrigas recoñecidas ata ese momento superasen o importe
real da transferencia, o seu financiamento realizarase mediante as oportunas
minoracións noutros créditos, preferentemente de operacións correntes, da sección
de que se trate.
r) Para introducir as variacións que sexan necesarias nos programas de gasto dos
organismos autónomos e dos entes públicos para reflectir as repercusións que neles
teñan as modificacións dos créditos que figuran no estado de transferencias entre
subsectores dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.
s) Para realizar as adaptacións técnicas e as transferencias de crédito que procedan
como consecuencia de reorganizacións administrativas, posta en marcha de
organismos autónomos ou traspaso de competencias nas que estean implicadas
outras administracións, sen que en ningún caso, polo que se refire aos dous
primeiros supostos, poida orixinarse incremento de gasto.
t) Autorizar transferencias de créditos entre programas incluídos en distinto grupo de
función, correspondentes a servizos dunha mesma consellaría, cando teñan por
obxecto cofinanciar incorporacións de remanentes de crédito de exercicios
anteriores correspondentes a financiamento condicionado.
Artigo 6.Un.-
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Vinculación de créditos.

Os créditos consignados nos estados de gastos destes orzamentos quedarán
vinculados ao nivel establecido no artigo 56 do texto refundido da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro, con excepción dos créditos que se relacionan a seguir, que serán
vinculantes co grao de vinculación que se indica:
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120.20, “Substitucións de persoal non docente”.
120.21, “Substitucións de persoal docente”.
120.22, “Regularización da parte proporcional das vacacións dos substitutos
docentes”.
121.07, “Sexenios”.
130.02, “Complementos de perigosidade, penosidade e toxicidade”.
131,
“Persoal laboral eventual”.
131.11, “Persoal escolas obradoiro e obradoiros emprego Camiños de Santiago”.
132,
“Persoal laboral eventual (Plan FIP)”.
133,
“Persoal laboral eventual (Profesores de relixión)”.
134,
“Persoal laboral eventual (EEB)”.
135,
“Persoal laboral (FSE)”.
136,
“Persoal investigador en formación”.
137,
“Persoal laboral temporal (SPE)”.
138,
“Persoal laboral temporal indefinido”.
220.03, “Diario Oficial de Galicia”.
221.07, “Comedores escolares”.
223.08, “Transporte escolar”.
226.01, “Atencións protocolarias e representativas”
226.02, “Publicidade e propaganda”.
226.06, “Reunións, conferencias e cursos”.
226.13, “Gastos de funcionamento de tribunais de oposicións e de probas selectivas”.
227.06, “Estudos e traballos técnicos”.
A mesma consideración terán os créditos correspondentes á aplicación
08.03.512B.600.2 “Expropiacións anteriores ao Marco” e ás diferentes
aplicacións do capítulo VI correspondentes a mandatos á Sociedade Pública de
Investimentos de Galicia, S.A.
Os conceptos 480 “Transferencias correntes a familias” e 481
“Transferencias correntes a institucións sen fin de lucro”, por unha parte, e os
conceptos 780 “Transferencias de capital a familias” e 781 “Transferencias de
capital a institucións sen fin de lucro”, por outra, serán vinculantes entre si.

Dous.As transferencias ás que se refire o artigo 67 do texto refundido da Lei de
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro, cando afecten os créditos anteriores, deberán ser
autorizadas polo conselleiro de Economía e Facenda.
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Artigo 7.Un.-

Créditos ampliables.

Con independencia dos supostos previstos no punto 1 do artigo 64 do texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán excepcionalmente condición
de ampliables os créditos seguintes:
a) Os incluídos na aplicación 07.03.621A.226.05, destinados ao pagamento dos
premios de cobranza autorizados pola recadación de tributos e demais
ingresos de dereito público.
b) Os destinados a satisfacer as cantidades que deben percibir os liquidadores
dos distritos hipotecarios en concepto de indemnizacións e compensacións
dos gastos orixinados pola recadación e xestión de autoliquidacións
practicadas polo imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos
documentados e pola recadación e práctica das liquidacións do imposto sobre
sucesións e doazóns.
c) As obrigas contraídas no exterior e que deban ser pagadas en divisas de
cambio variable, pola diferenza existente entre o tipo de cambio previsto e o
seu importe real no momento do pagamento.
d) Os destinados ao pagamento das obrigas derivadas de crebas de operacións
de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma. Cando se trate dun
organismo autónomo ou dunha sociedade pública, a ampliación
materializarase a través da sección orzamentaria á que figuren adscritos.
e) Os créditos destinados ao pagamento dos premios de cobranza e participacións
en función da recadación de vendas e restantes créditos de vivendas, soares,
locais e edificacións complementarias correspondentes ao Instituto Galego da
Vivenda e Solo, así como os referentes aos traballos de facturación e apoio á
xestión do patrimonio inmobiliario do devandito instituto, que se establezan de
acordo coas cifras recadadas no período voluntario.
f) Os créditos de transferencias a favor da Comunidade Autónoma que figuren
nos orzamentos de gastos dos organismos autónomos ata o importe dos
remanentes da tesourería que resulten como consecuencia da súa xestión.
g) Os incluídos na aplicación 05.20.312B.480.0, destinados ao pagamento de
prestacións familiares, por fillos menores de tres anos ao seu cargo, a persoas
que non están obrigadas a presentar declaración polo imposto sobre a renda
das persoas físicas.
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h) Os incluídos na aplicación 21.01.811B.760.2 con destino ao pagamento da
liquidación de exercicios anteriores que corresponde ao Fondo de Cooperación
Local.
i) Os créditos vinculantes incluídos nas aplicacións 120.20, “Substitucións de
persoal non docente”, 120.21, “Substitucións de persoal docente”, 120.22,
“Regularización da parte proporcional das vacacións dos substitutos
docentes”, que se considerarán ampliables unicamente con retencións noutros
créditos do capítulo I da propia sección orzamentaria ou organismo
autónomo.
j) Os créditos incluídos nas aplicacións 23.02.161A.481.0 e 23.02.161A.226.99
destinados á cobertura de gastos de procesos electorais.
Dous.Para os efectos do previsto no artigo 64.1.g) do texto refundido da Lei de
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro, terán a consideración de seccións orzamentarias as
secretarías xerais da Presidencia.
Tres.-

O financiamento das ampliacións de crédito, ademais de por medio dos
mecanismos previstos no artigo 64.2 do texto refundido da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro, poderá tamén realizarse con baixas de crédito noutros conceptos
orzamentarios.

Artigo 8.Un.-

Transferencias de crédito.

Con independencia das limitacións ás que se refire o artigo 68.1 do texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e sen prexuízo do previsto no punto
3 do citado artigo, non poderán tramitarse expedientes de transferencias de
crédito que atinxan os capítulos VI e VII cando deles derive incremento do gasto
corrente.
Esa restrición non lles será aplicable:
a) Cando se destinen á atención de gastos extraordinarios derivados de
catástrofes, sinistros ou outras situacións de natureza análoga e carácter
excepcional.
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b) Aos incrementos do capítulo I que, se é o caso, poidan orixinarse polo
desenvolvemento de procesos de regularización derivados de acordos sobre
materias de función pública subscritos entre a Xunta de Galicia e as
organizacións sindicais.
c) Aos incrementos do capítulo I derivados do cumprimento de sentencias
xudiciais firmes.
d) Excepcionalmente, cando as características das actuacións que deban
executarse para o cumprimento da finalidade do programa orzamentario
previsto, esixa a adecuación da natureza económica do gasto.
Dous.Polo que se refire ás seccións 09 “Educación e Ordenación Universitaria” e
13 “Sanidade”, e a sección 05 “Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar” no
que afecte a créditos destinados a prestacións sociais, a limitación indicada no
apartado anterior unicamente será aplicable unha vez superado o 5% das
dotacións iniciais dos capítulos VI e VII. Esa porcentaxe será do 20% para o
Servizo Galego de Saúde.
No caso de que as transferencias realizadas baixo este suposto
incrementasen créditos do capítulo I destinados ao asinamento de contratos de
duración determinada previstos no Real decreto 2720/1998, do 18 de decembro,
polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos traballadores, cando a
modalidade de contratación fose a de realización de obra ou servizo prevista na
letra a) do artigo 1 da citada disposición, será necesaria a existencia de informe
previo e favorable da Dirección Xeral da Función Pública sobre a adecuación da
modalidade de contratación que se pretende.
Tres.-

Con vixencia exclusiva para o exercicio do ano 2007 non poderán
realizarse transferencias de crédito que incrementen os autorizados inicialmente
nas seguintes aplicacións orzamentarias:
226.02, “Publicidade e propaganda”.
227.06, “Estudos e traballos técnicos”.
Esas limitacións non afectarán o Servizo Galego de Saúde cando a
transferencia teña a súa causa na necesidade de facer público calquera tipo de
modificación no funcionamento dos servizos que deba ser coñecida polos
usuarios polo que respecta á aplicación 226.02, ou cando veñan orixinadas por
necesidades de realización de probas de laboratorio en centros externos, no
referente á aplicación 227.06.
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Catro.As limitacións sobre transferencias de crédito contidas nas letras b) e c) do
artigo 68 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non
afectarán as transferencias de crédito que se refiran aos artigos 43 e 73 da
clasificación económica do gasto.
Con independencia do anterior, esas mesmas limitacións entenderanse
referidas, no orzamento do Servizo Galego de Saúde, ao orzamento
individualizado de cada un dos centros de gasto e non aos orzamentos totais.
Cinco.Ás transferencias de crédito que afecten unicamente a clasificación
orgánica e que se efectúen entre centros de gasto do Servizo Galego de Saúde
non lles serán aplicables as limitacións previstas no artigo 68 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, por teren a consideración de
simples redistribucións de crédito.
Para os efectos do sinalado no parágrafo anterior terán tamén a condición
de redistribucións de créditos as transferencias dentro dos centros que teñan a
consideración de Área Sanitaria, sempre que non afecten á clasificación
económica.
Seis.-

Ás transferencias de crédito que afecten ás aplicacións do Servizo Galego
de Saúde e que financien a sociedades mercantís e entes públicos de carácter
sanitario, non lles serán aplicables as limitacións establecidas no artigo 68.1 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.

Sete.-

Sen prexuízo do establecido no artigo 68.3 do texto refundido da Lei de
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro, así como nos apartados anteriores deste artigo, o
importe máximo das transferencias de crédito que se autoricen para cada
consellaría durante o presente exercicio non poderá diminuír as consignacións
iniciais, ao nivel de vinculación legalmente establecido, en máis dun 20%.
O indicado no parágrafo anterior non será aplicable nos seguintes casos:

a) Cando teñan por obxecto incrementar conceptos do capítulo I de gastos.
b) Cando se refiran á sección 23, “Gastos de diversas consellarías”.
c) Cando se refiran ao centro de xestión 5001 do Servizo Galego de Saúde.
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d) Cando se refiran a fondos propios que pasen a cofinanciar proxectos con
fondos europeos.
e) Cando se refiran aos créditos consignados no concepto 500 “Fondo de
continxencia da Lei 5/2002”, do orzamento de gastos do Servizo Galego de
Saúde.
f) Cando se refiran a axudas ou subvencións, no caso de que a orde de
convocatoria pola que se rexe a súa concesión asigne o gasto a diversas
aplicacións orzamentarias e non sexa posible determinar previamente a contía
imputable a cada unha delas.
g) As que se refiren aos artigos 43 e 73 da clasificación económica do gasto.
h) Cando teñan por obxecto atender gastos extraordinarios derivados de
catástrofes, sinistros ou outras actuacións de natureza análoga e carácter
excepcional.

Artigo 9.-

Adecuación de créditos.

Para facilitar a consecución do equilibrio económico-financeiro na execución do
orzamento para o ano 2007, os créditos incluídos nos estados de gastos poderán
experimentar os axustes necesarios para acomodar o seu importe ao dos recursos, na
medida na que estes últimos difiran dos inicialmente previstos nos orzamentos de ingresos
da Administración xeral da Comunidade Autónoma ou dos seus organismos autónomos.
Sen prexuízo do indicado no artigo 5.q) desta lei, o Consello da Xunta adoptará,
por proposta da Consellería de Economía e Facenda, os acordos de non dispoñibilidade
de crédito que sexan precisos para cumprir o previsto no parágrafo anterior.
Artigo 10.- Transferencia de remanentes líquidos de tesouraría.
Os organismos autónomos e as sociedades públicas de carácter non mercantil
da Comunidade Autónoma transferiranlle ao orzamento da Administración xeral da
Comunidade Autónoma o importe do remanente de tesouraría non afectado resultante
da liquidación do anterior exercicio orzamentario.
A Consellería de Economía e Facenda poderá xerar crédito con este importe
no programa 621B, “Imprevistos e funcións non clasificadas”.
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Non obstante, e coa finalidade de evitar que se produzan estes remanentes, a
Consellería de Economía e Facenda poderalles limitar os libramentos de fondos a estas
entidades en función do seu nivel de execución orzamentaria.

Artigo 11.- Consello de Contas.
Con suxeición ás limitacións e requisitos establecidos con carácter xeral, as
ampliacións e transferencias de crédito que correspondan a competencias do
conselleiro de Economía e Facenda poderán ser autorizadas polo Consello de Contas
dentro do seu propio orzamento.
As modificacións autorizadas deberán ser comunicadas para a súa
instrumentación á Dirección Xeral de Orzamentos.
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