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1.- MEMORIA DE ACTIVIDADE
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CIXTEC
MEMORIA DE ACTIVIDADE

O Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e
Contable, Ente Público creado pola Lei 2/98, ten como principal obxectivo
prestar diferentes servizos nas áreas de informática ós Servizos Centrais da
Consellería de Economía e Facenda, ás Intervencións Delegadas, ás
Delegacións Territoriais, ás Áreas de Recadación, ós corenta e dous Rexistros
da Propiedade que actúan como Oficinas Liquidadoras da Consellería de
Economía e Facenda, e ás distintas Consellerías e Organismos Autónomos en
áreas de Contabilidade, Retribucións de Persoal ou Tributarias.
No ano 2006 o Centro Informático levou a cabo diferentes actuacións nas
áreas de Sistemas e nos distintos Sistemas de Información.
As actuacións estiveron enmarcadas na posta en produción de novas
funcionalidades nos Sistemas de Información das distintas Oficinas Virtuais, no
Sistema de Información Orzamentario e Contable, no Sistema de Información
de Perceptores e no Sistema de Información Tributaria. As actuacións levadas
a cabo na área de Sistemas estiveron orientadas principalmente ás
renovacións de equipos, ampliación dos Sistemas de discos magnéticos
centrais no clúster xeográfico e instalación de novas liñas de comunicacións
estendendo, como actuación principal, o anel de fibra óptica a gigabit ó Instituto
Galego de Estatística integrándose na rede da Consellería de Economía e
Facenda con esta tecnoloxía ó igual que ACEOUSA prestándolle todos os
servizos de internet, correo, e servizos web.
Nas áreas de Microinformática e internet desenvolvéronse novas
aplicacións tales como o redeseño da páxina web da Consellería de Economía
e Facenda incluíndolle novos contidos, púxose en produción unha nova
aplicación de Taxas e Prezos Públicos, rematarase unha nova Oficina Virtual
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relativa ó Portal de Entidades Financeiras que permitirá ós cidadáns e
Entidades Financeiras o envío de expedientes e información á Dirección Xeral
de Política Financeira e do Tesouro a través da páxina web da Consellería de
Economía e Facenda e, ó longo do derradeiro trimestre, porase en produción
unha nova aplicación de catastro que facilitará ademais da xestión, novas
relacións de bens/propietarios, información de varios exercicios, situación
xeográfica incorporando un interface gráfico así como o intercambio máis
dinámico entre a Comunidade Autónoma e o Estado.
Os Sistemas de Información corporativos, que son competencia da
Consellería de Economía e Facenda, son utilizados a día de hoxe, por 3.906
usuarios en tempo real tendo unha importante carga transaccional na Rede de
Comunicacións nos equipos que dan soporte a aplicacións informáticas
relativas a bases de datos estatísticos ou de información orientada a cadros de
mando para a Dirección, e nos equipos servidores de datos do clúster
xeográfico, no que está incluído o centro de respaldo.
Nos Sistemas de Información cuxo desenvolvemento, mantemento e
explotación son responsabilidade do Cixtec levándose a cabo numerosas
implantacións de novas funcionalidades ó longo do ano 2006 e que engloban
fundamentalmente o Sistema de Xestión Tributaria, o Sistema Orzamentario e
Contable e o Sistema de Nómina da Xunta de Galicia.
Ó longo do ano 2006 simplificáronse os procedementos actuais de
notificación para reducir os tempos empregados nas notificacións e os custos,
estandarizando os modelos de impresos, e utilizando as novas tecnoloxías
para dar un servizo máis efectivo e áxil ó contribuínte.
Nunha segunda fase, actualmente xa en desenvolvemento, elaborarase un
procedemento estándar que permitirá a utilización xeneralizada do mesmo para
calquera tipo de notificación.
Crearase un modelo unificado de documento que inclúa distintas estruturas
fixas ou variables que reflictan a totalidade dos actos administrativos
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necesarios para realizar calquera tipo de notificación, posibilitando a
integración de disposicións legais que poidan ser alteradas cos cambios na
lexislación sen necesidade de cambiar o procedemento deseñado.
Substitúese a firma manual pola firma dixital en todos os departamentos
involucrados na obtención de documentos necesarios para a confección dunha
valoración e notificación, que conformará un único documento de impresión
conxunta local ou remota.
Con relación ó sistema actual de tratamento dos ingresos centralizouse o
procedemento de recepción de ingresos de entidades colaboradoras axilizando
o seu posterior traspaso ás contas operativas.
Suprimiuse o servizo de caixa das delegacións que pasaron a funcionar
como Entidades Colaboradoras, definindo os novos modelos de ingreso
necesarios para posibilitar a supresión do dito servizo podéndose realizar
calquera tipo de ingreso a través da rede de entidades colaboradoras da Xunta,
habilitándose un sistema para a realización de pagos a liquidacións notificadas
a través da Oficina Virtual Tributaria.
Implementouse un sistema de conciliación automática dos ingresos e
aprazamentos coas autoliquidacións presentadas e as liquidacións notificadas,
facilitando o envío de requirimentos ou o paso a executiva das débedas non
conciliadas.
Levouse a cabo unha remodelación da presentación de declaracións nas
Delegacións

Territoriais,

para

poder

admitir

as

autoliquidacións

cuxo

pagamento se realizará en Entidades Colaboradoras, contemplándose a
posibilidade da gravación completa das mesmas, dende calquera punto de
atención ó contribuínte, con independencia do imposto. Posibilitouse a xestión
integral dos mesmos, coa introdución das solicitudes de aprazamento, para
aquelas liquidacións que se presenten co pagamento parcial das mesmas.
Xeración de requirimentos no momento da presentación para o caso da non
presentación da totalidade da documentación necesaria. Obtención de selos
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para os documentos orixinais así como a xeración de carpetas para dar contido
a toda a documentación presentada.
Desenvolvéronse as utilidades necesarias para centralizar os ingresos de
Entidades

colaboradoras

en

caixa

1

(Servizos

Centrais

da

Xunta)

modificándose o tratamento da carga de Taxas en Xumco2 o que permitirá á
Tesourería da Xunta dispor dos fondos correspondentes ós ingresos por
entidades colaboradoras antes de que se apliquen en cada unha das contas
correspondentes.
Modificáronse as transaccións correspondentes para facilitar a captura da
información necesaria para a súa remisión o Rexistro Público de Contratos
simultaneamente ós datos dos documentos contables.
Púxose en explotación o Rexistro Público de Axudas, Subvencións,
Convenios e de Sancións podendo introducir dende os Órganos Xestores os
datos relativos ós rexistros públicos establecidos nos artigos 44 e 45 da Lei
7/2005 de 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2006, o Decreto 132/2006 e a Orde de desenvolvemento
correspondente. Tamén se puxo en explotación as transaccións que permiten
as consultas públicas a través da Oficina Virtual da Consellería de Economía e
Facenda.
Creouse un rexistro informático centralizado para os Contratos das
Administracións Públicas de Galicia integrado no Sistema de Información
Contable Xumco2, tanto para aquelas administracións cuxa contabilidade
reside en Xumco2 como aquelas cuxa contabilidade non está integrada neste
sistema contable. Este novo módulo proporciona:


Un único interface que permita capturar a información de todos os tipos
distintos de contratos existentes e que se adaptará dinamicamente ás
especificidades de cada tipo contractual.



Unha única pantalla común para todos os tipos de contrato que
permitirá rexistrar as modificacións dos contratos.
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A posibilidade de realizar consultas masivas no rexistro de
contratos segundo diversos criterios como poden ser os relativos á
administración contratante, o contratista, datas de formalización do
contrato ou ó expediente.



Listados dos datos do rexistro e ficheiros en formato XML
necesarios para o envío de información á Administración Central.

Implementáronse novos códigos de operación contable: DO e DOK:
Supuxo unha revisión en profundidade de todo o Sistema de Información
Contable, en particular:


Revisión e adaptación de todos os procedementos de entrada de
documentos, por calquera canal de maneira que permitan a captura dos
novos tipos de operación levando a cabo todas as validacións
pertinentes segundo a fase ou fases de gasto e agrupación contable
relacionadas.



Deseño e impresión dos formularios de documento contable específicos
para estes códigos de operación.



Revisión

e

adaptación

dos

procesos

de

precontabilización,

desprecontabilización e contabilización dos documentos contables.


Revisión e adaptación dos procesos de pago para que contemplen o
novo caso de propostas de pago DOK.



Automatizáronse

determinadas

comprobacións

e

cadres

das

certificacións dos Modelos 111 e 190. Elaboráronse o Modelo190 de
Xunta, Consello de Contas e Consello da Cultura Galega.
Na área de Sistemas durante o ano 2006 procederase á instalación dunha
pasarela SMS que permitirá enviar mensaxes curtas a teléfonos móbiles. Isto
realizarase mediante unha plataforma que facilite o envío de mensaxes de
forma masiva en tempo real e dispoña dun mecanismo de comunicación coas
aplicacións da Consellería de Economía e Facenda que simplifique o envío de
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información de forma automática. Esta flexibilidade fará que coa súa utilización
se poidan crear os máis avanzados e innovadores servizos de envío e
recepción de información mediante tecnoloxía móbil, todo elo moi rapidamente.
Desta forma poderanse enviar mensaxes e notificacións ós cidadáns e
traballadores

da

Xunta

de

Galicia

así

como

recibilos

e

tratalos

automaticamente, coas vantaxes de maior rapidez nas notificacións e
posibilidade de recepción de mensaxes polos cidadáns.
Relativos á xestión de persoal puxéronse en produción os procedementos
informáticos para facilitar o intercambio de información dos OO.AA. coas
distintas mutualidades especialmente con MUFACE.
Desenvolvéronse os procedementos para facilitar ós habilitados o acceso á
información dos partes enviados ó CIXTEC polas distintas Intervencións.
Control automatizado dos procedementos administrativos relativos ó fluxo de
reintegros nas habilitacións producidos por diferenza na percepción de días nos
importes por perceptor.
Adaptáronse as distintas cotizacións e seus ingresos correspondentes para
o distinto tipo de persoal polo incremento da paga extra do 80 ou 100%.
Redeseño das retribucións e adaptación da base de datos producido
debido á homologación de niveis do persoal das Delegacións das distintas
Consellerías e OO.AA. ós niveis do persoal de Servizos Centrais.
Posta a disposición das habilitacións e Intervención de novas estatísticas e
relacións dos partes relativos á confección mensual da Nómina.
Cálculo, homologación e integración do persoal transferido do ISM.
O Cixtec ó longo do ano 2007 ten previsto levar a cabo diferentes
actuacións encadradas en novos desenvolvementos informáticos, mantemento
evolutivo dos Sistemas de Información actualmente existentes, instalación e
conexión do IGAPE mediante fibra óptica á rede da Consellería de Economía e
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Facenda, desenvolvementos nas áreas de Sistemas e Microinformática e
adquisición de licencia de Software e equipos informáticos.
O importante incremento de usuarios en tempo real que usan os Sistemas
de Información da Consellería de Economía e Facenda, e polo tanto obteñen
gran cantidade de informes, fai preciso redeseñar o actual Sistema de
Impresión.
Este sistema é o que proporciona as ferramentas necesarias para que as
aplicacións que traballan nos servidores do Cixtec poidan emitir documentos
debidamente formateados para a súa impresión e/ou lectura. Mediante el,
conséguese tamén canalizar por unhas canles comúns a enorme variedade de
impresos que poden producir as distintas aplicacións, proporcionando ós
programadores un protocolo común para confeccionar formularios e dar saída
impresa ós datos incardinados cos formularios; ós departamentos de Sistemas
e Explotación as ferramentas de instalación, configuración e monitorización de
todo o sistema; e ós usuarios finais, os documentos que solicitan en formato
electrónico apto para a súa impresión, consulta en liña ou almacenamento
segundo lles sexa necesario.
Débese afrontar o redeseño dos módulos que configuran o actual sistema
de impresión, que se desenvolveron no seu momento como programas de
escritorio, converténdoos en servizos que traballen en background, máis
robustos e eficientes, para poder ser executados en máquinas cluster.
Os seguintes módulos formarán parte do Sistema de Impresión:
GENER: Captura información na saída das aplicacións transformándoa
nunha fonte de datos para a súa combinación cos formularios deseñados.
DISTRIBUIDOR: Recolle a saída do módulo anterior e distribúea entre os
distintos servizos de combinación que poida haber activos tendo en conta
distintos parámetros, como tamaño dos documentos, prioridades, carga da
cola, etc.
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MERGE: Este é o servizo de combinación que mestura o ficheiro de datos
co formulario e proporciona o documento final.
MONITOR DO SISTEMA DE IMPRESIÓN: Proporciona a información dos
distintos módulos que se están executando como servizos e proporciona ó
operador unha interface gráfica para toda a operativa do sistema: iniciar e
deter servizos, cambiar parámetros de configuración, ver o estado dos
traballos, balancear cargas, monitorización xeral do sistema.
DESPACHADOR/CLIENTE CIXTEC: Todos os usuarios que se conectan
ás aplicacións que proporciona o CIXTEC necesitan dunha interface para
identificación, acceso ás aplicacións e transferencia dos informes que
soliciten ata o seu posto de traballo.
Debido ó incremento no número de clientes (estacións de traballo) que
se produciu, así como a actualización dos sistemas nos servidores a
Windows 2003 Server, é preciso proceder ó redeseño de todo este sistema,
facendo especial fincapé na parte servidora. Esta parte pasará a estar
implementada, como servizo controlando a seguridade de acceso mediante
mensaxes cifradas entre o posto de traballo e os servidores de aplicacións.
Estes servidores permitirán o servizo de ficheiros en ambos sentidos, e
documentos dende o servidor ó cliente.
Incorporarase unha interface gráfica para toda a operativa do sistema
que permitirá iniciar e deter servizos, cambiar parámetros de configuración,
ver o estado das conexións, colas de documentos a enviar e monitorización
xeral do sistema.
Incorporaranse o IGAPE e XESGALICIA á rede con transporte de fibra
óptica mantendo os dominios de Internet e correo electrónico integrados na
rede da Consellería de Economía e Facenda.
No ámbito da Xestión Tributaria iniciarase o desenvolvemento dos módulos
seguintes:
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Segundo e sucesivos trámites de audiencia.

Ata a data só se consideraba unha soa notificación do trámite de audiencia
ó interesado dunha liquidación. Coa posta en funcionamento deste módulo é
posible realizar o número de notificacións do trámite de audiencia que sexa
necesario.
Ó mesmo tempo, e utilizando o novo sistema de notificacións xa en
produción, é posible reimprimir calquera das notificacións de trámites de
audiencia xa efectuados. Deste xeito constitúese un arquivo informatizado de
todos os trámites de audiencia que puidera ter unha liquidación.
Recursos de rectificación de erros “Reformatio in Peius”.

Admitirá importes maiores ós notificados previamente ó contribuínte na
resolución dun recurso de rectificación de erros materiais, supón unha nova
utilidade a engadir ó modulo de recursos existente no sistema Xeito.
Para iso é necesario o redeseño da programación que xestiona os
diferentes tipos de recursos elaborando un novo contraído polo que afectará á
contabilidade do Xeito e Xumco2.
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Novo módulo de Xestión do Imposto de Sucesións e consolidación da
información en Xeito, en consonancia ó programa “ALIS” (Axuda para a
Liquidación do Imposto de Sucesións).

O obxectivo fundamental consiste en redefinir o módulo do Imposto de
Sucesións á estrutura de funcionamento do programa de axuda ALIS.
Deberase modificar o propio módulo para que a información recollida tanto
dende a Oficina Virtual como dende o propio mostrador das Delegacións sexa
utilizable e facilmente localizable polo usuario na xestión diaria do imposto.
Pactos de mellora.

Desenvolveranse os procedementos informáticos que permitan incluír en
Xeito os Pactos de Mellora, o que suporá a modificación do programa ALIS, a
Oficina Virtual e o módulo de Xestión do Imposto de Sucesións. Así mesmo
efectuaranse as modificacións oportunas para ter en conta novas modalidades
de distribución de débedas, actuacións sobre a base liquidable teórica ou
reparto de enxoval.
Documentos Sucesorios.

Incluirase a Xestión dos Documentos Sucesorios dentro das actuacións do
módulo do Imposto de Sucesións.
Trátase dun novo tipo de expedientes de aceptación de herdanza con
posibilidade de xerar unha transmisión automática ou unha sucesión asociada
ó expediente.
Novo Regulamento de Recadación.

Realización dos procedementos necesarios para adecuar o Xeito ós
requirimentos do novo Regulamento Xeral de Recadación.
Para poder levar a cabo estes novos procedementos levarase a cabo unha
implantación progresiva dos diferentes módulos afectados.
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Algúns dos módulos só poderán estar operativos cando se poña en
funcionamento o novo Sistema de Información Contable no Xeito. Para estes
novos procedementos estableceranse dúas fases (a principios do ano 2007
iniciarase a Fase I).
Modificación na Xestión de Aprazamentos.

Trátase de redeseñar o sistema de xestión de Aprazamentos existente
actualmente en Xeito, por un novo sistema que permita mellorar o control dos
devanditos aprazamentos e inclúa novas funcionalidades, tendo en conta os
cambios reflectidos no novo Regulamento Xeral de Recadación.
Novas funcionalidades a implementar:


Xestión dos pagos relativos a aprazamentos/fraccionamentos mediante
domiciliación bancaria nunha conta do contribuínte suprimindo a
notificación de cartas de pago e efectuando os cargos en conta de xeito
automático. Isto supón desenvolver un procedemento informático para o
intercambio

e

consolidación

desta

información

coas

Entidades

Financeiras.


Automatización dos procesos de cálculo dos xuros de aprazamento
cando exista un cambio ó principio do exercicio nas porcentaxes. Isto
evitará as notificacións e/ou pagos de aprazamentos con xuros xa
calculados segundo as porcentaxes de exercicios anteriores.



Automatización dos procesos de cálculo dos xuros de aprazamento
cando se produce un pago da débeda anterior ó vencemento da
mesma.



Implantar a xestión de recursos presentados polo contribuínte contra os
aprazamentos incluíndo os recursos contra a inadmisión a trámite.



Nova comunicación dos aprazamentos coa Caixa Xeral de Depósitos
especialmente das garantías e avales permitindo dende o módulo de
Aprazamentos coñecer a existencia dos devanditos avales, a contía e o
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estado dos mesmos, así como ordenar a súa devolución ou execución
con reflexo na Caixa Xeral de Depósitos.


Para as débedas en executiva (SCR) teranse en conta os cambios nos
procedementos e no cálculo da recarga motivados polo novo
Regulamento Xeral de Recadación. Introducirase o novo concepto de
Data de Inicio do Período Executivo, ademais de modificar o sistema de
comunicación coas zonas de recadación.



Inclusión da consecuencia de inadmisión a trámite dunha solicitude de
aprazamento; notificación da dita inadmisión contra a cal cabe recurso.



Modificación dos acordos denegatorios incluíndo os novos prazos para
o pago do principal da débeda e a liquidación de xuros, entre outras
modificacións.



Permitirase a posibilidade de proposición dun calendario de pagos por
parte do contribuínte.



Incluiranse novas funcionalidades que permitan a presentación de
garantías parciais sobre os prazos dun fraccionamento, incluso cando o
devandito prazo reflicta varias liquidacións tanto en voluntaria como en
executiva.

Fase II de Notificacións.

Nesta fase iranse incorporando de forma paulatina ó novo sistema de
notificacións mediante firma dixitalizada e impresión centralizada ó correo
externo, todos aqueles procedementos notificadores xestionados directamente
dende Xeito, tales como: requirimentos de calquera tipo, acordos de
aprazamento/fraccionamento, acordos de compensación de débedas e acordos
de resolución de Recursos.
Procederase así mesmo á modificación dos actuais acordos de liquidacións
e trámites de audiencia, nos impostos de Transmisións e Doazóns.
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Sistema de Información Contable en Xeito, devolución de ingresos
indebidos.

Pretende ser un sistema que proporcione ó Xestor toda a información que
precise sobre o estado contable dunha débeda ligada directamente coa xestión
dos tributos nunha data dada, de forma que todos os movementos sobre unha
conta relativa a unha liquidación poidan realizarse no Xeito e só se pasarían ó
Sistema de Información Contable os resumos contables diarios.
Este proxecto dividirase en dúas fases ó longo do ano 2007 e 2008.
O novo sistema basearase na implantación dun modelo baseado, con
apuntes de valores positivos e negativos, en “contas” que representen as
liquidacións, de maneira que todas as actuacións que se realicen durante toda
a xestión quedarán reflectidas nas devanditas contas.
Entre os procesos que se verán afectados pola implantación do devandito
sistema inclúense os seguintes:


Os procesos de fiscalización, toma de razón e contraído das
autoliquidacións e as débedas notificadas ós contribuíntes.



A xestión de aprazamentos e fraccionamentos.



A xestión dos recursos presentados polo contribuínte, retencións,
suspensións, etc. que causan un cambio no estado da débeda nun
momento determinado.



A aplicación dos ingresos ás débedas existentes.



A adecuación dos procesos de contabilidade con cadres dinámicos
entre o Sistema de Información Tributaria e o Sistema Orzamentario e
Contable.



A modificación dos procesos de xestión para diferenciar a información
que se refire á xestión dos impostos, da información que se refire á
xestión das débedas.
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Novas funcionalidades da Oficina Virtual Tributaria.

Pago de Liquidacións:


Desenvolvemento dunha nova pasarela para o pago das liquidacións
practicadas pola administración similar á desenvolvida para o pago de
autoliquidacións.



Pago das débedas notificadas ó contribuínte, providencias de embargo,
prazos, etc.; contemplando, así mesmo a posibilidade de realizar un
pago parcial dunha débeda e incluso pagos que comprendan varias
débedas.



Posibilitar o pago con tarxeta de crédito ou de débito tanto para as
liquidacións, autoliquidacións e taxas.

Notificacións:


Acuse de recibo vía Web mediante firma electrónica e visualización das
débedas pendentes por contribuinte.



Verificación e visualización dos documentos notificados. A implantación
do novo sistema de notificacións permitira, a verificación e visualización
de todos os documentos xerados polo Sistema de Información Tributaria
(Xeito).

Aprazamentos:


Dende a Oficina Virtual permitirase efectuar solicitudes de aprazamento
de débedas contraídas coa administración autonómica e solicitudes de
aprazamento no momento de realizar a declaración dos impostos que se
poden levar a cabo dende a Oficina Virtual Tributaria.

Outras Funcionalidades:


Consulta dende a Oficina Virtual Tributaria das débedas contraídas polo
contribuínte e o seu pago se se desexa. De igual xeito, enlazarase co

178

módulo de certificados de débedas para que, unha vez satisfeita a
débeda, o contribuínte poida obter un certificado de estar ó corrente coa
administración autonómica.


Pago de taxas utilizando a actual pasarela de pago de liquidacións
notificadas pola administración.



A presentación telemática por parte do contribuínte de solicitudes de
compensación de débedas.



A presentación telemática de solicitudes de devolución de ingresos
indebidos.

No Sistema de Información Contable procederase a levar a cabo análise e
desenvolvemento de novos módulos orientados a dotar a este sistema
informático de novas funcionalidades adecuado ás últimas tecnoloxías e de
poñer ó servizo do cidadán novas áreas de información.
Rexistro de facturas e asociación das facturas ós Documentos Contables.

O Sistema de información Contable Xumco2 disporá dun Rexistro de
Facturas cos seguintes obxectivos:


Rexistrase cada unha das facturas que se presenten na Administración
Xeral ou Organismos Autónomos, directamente ou a través das
habilitacións. Os documentos contables estarán relacionados coas súas
facturas. O rexistro informará das facturas non relacionadas con
documentos contabilizados garantizándose un único pago por factura.



Asociarase unha imaxe -jpg, pdf, etc.- ou unha factura electrónica XML- a cada factura rexistrada.
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Módulo de Financiamento Afectado.

Este módulo de financiamento afectado permitira relacionar os ingresos e
gastos da Xunta de Galicia mediante as modalidades de financiamento e por
agregación das devanditas modalidades.
Co fin de proporcionar para cada data os totais e os saldos por modalidade
de financiamento -e por agregación das devanditas modalidades-, facilitarase á
Dirección Xeral de Orzamentos e á Intervención Xeral:


Subsistema do Módulo de Ingresos que permita o desglose por
modalidade de financiamento dos ingresos arqueados.



Subsistema do Módulo de Gastos que permita a explotación dos datos
de gastos por modalidade de financiamento, Programa Operativo, eixes,
medidas, categorías, actuacións, operacións, etc.



Módulo de Financiamento Afectado propiamente dito, que relacione os
dous subsistemas anteriores e informe, ó nivel de detalle necesario, de
saldos e balances das categorías de ingreso e gasto relevantes para a
Xunta.

Módulo de Habilitación.

Proporcionarase unha aplicación informática que permita unha xestión
completa e homoxénea para todas as habilitacións da Xunta e OO.AA cuxa
contabilidade reside no Sistema de Información Contable Xumco2. Esta
solución quedará integrada co resto do sistema contable.
En particular, o sistema deberá adaptarse ás estruturas e procedementos
de xestión que ofrece Xumco2 actualmente para o desglose nos seus
perceptores finais das operacións contables dende a fase D de execución
orzamentaria ata a fase K.
Contemplan os distintos condicionamentos e particularidades que se impón
á xestión en función do tipo de pago librado ás habilitacións, isto é, “en firme” e
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“a xustificar”. Igualmente ofrecera un tratamento ás habilitacións que opten polo
sistema de xestión de Anticipo de Caixa Fixa.
Implementarase un sistema de xestión e control contable dos saldos de
crédito con que conta en cada momento unha habilitación nas aplicacións
orzamentarias que xestiona, tendo en conta as vinculacións de crédito entre
aplicacións que puidesen existir. O sistema rexistrará a situación contable de
cada aplicación en tempo real de acordo ás operacións orzamentarias de pago
libradas a cada habilitación, ós pagos a perceptores finais que estas realicen,
ou a calquera outra operación que sexa susceptible de alterar os saldos
dispoñibles da habilitación.
Proporcionarase a cada habilitación a posibilidade de levar unha xestión
completa e independente do resto das habilitacións cos datos relevantes dos
seus perceptores, libros contables, distintos tipos de pagamento, etc.
Adaptarase e ampliarase a infraestrutura de seguridade de acceso á
información que proporciona actualmente Xumco2 para dar cobertura ós
requisitos de seguridade que esixe a xestión das habilitacións, en particular,
posibilitando que un mesmo perfil de usuario poida acceder a máis dunha
habilitación.
Novos servizos a través da Oficina Virtual.


Mantemento das cesións de crédito
As altas, baixas e modificacións das cesións de crédito dunha persoa
física ou xurídica respecto ós seus créditos coa Xunta de Galicia ou
algún dos seus organismos autónomos con carácter xenérico ou
específico a favor de cesionario, rexístranse actualmente nas distintas
Intervencións. Facilitaranse os trámites das cesións de crédito
proporcionando un procedemento seguro -autenticación con certificado
dixital e firma dixital- a través da Oficina Virtual do Preceptor.
Proporcionarase unha transacción web na que as persoas físicas e as
xurídicas autenticadas con certificado dixital na oficina virtual de
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preceptores da Consellería de Economía e Facenda da Xunta de
Galicia poidan dar alta, modifiquen ou cancelen as cesións de crédito
rexistradas polas distintas Intervencións na aplicación Xumco2 de
contabilidade da Xunta de Galicia e os seus organismos autónomos.


Mantemento da conta bancaria preceptora de mandamentos de pago na
oficina virtual
Actualmente o mantemento das contas bancarias asociadas a cada
persoa física ou xurídica que se relacione coa Xunta de Galicia ou algún
dos seus organismos autónomos realízase dende algunha das
Intervención: Xeral, Delegada ou Territorial.
Proporcionarase unha transacción web na que as persoas físicas e as
xurídicas autenticadas con certificado dixital na oficina virtual de
preceptores da Consellería de Economía e Facenda da Xunta de
Galicia poidan dar alta, modificación e baixa ás contas bancarias nas
que desexen percibir os pagos da Xunta e de cada un dos seus
organismos autónomos. Poderán manterse contas diferentes para cada
unha das distintas sedes declaradas por un determinado NIF (“distintos
identificadores de terceiros nunha entidade” no contexto do Sistema de
Información Xumco2).
Permitirase que o mantemento da conta bancaria se realice por quen,
autenticado co seu certificado dixital persoal, fora previamente
autorizado a realizar esta operación concreta de alta, baixa ou
modificación de conta bancaria.
Para que se realice correctamente a operación de alta, baixa ou
modificación, o usuario previamente autenticado, asinará dixitalmente
unha declaración detallada da modificación que efectuou.



Delegación nun representante autorizado dun servizo da oficina virtual.
Tendo en conta que unha boa parte dos usuarios da oficina virtual de
preceptores da Consellería de Economía e Facenda da Xunta de
Galicia son entidades xurídicas, faise necesaria a posibilidade de que

182

as consultas ou actualización de datos no Sistema de Información
Xumco2 se faga por un representante do titular para cada unha das
funcionalidades ofrecidas na web.
Esta transacción web permitirá que unha persoa física ou xurídica
autenticada con certificado dixital autorice a outro NIF a que, tamén
autenticado na oficina virtual, realice determinada operación de consulta
ou modificación de datos residentes na contabilidade da Xunta de
Galicia ou dalgún dos seus organismos autónomos.


Consulta da Corredurías, Corredores de Seguros e Mutualidades
rexistrados pola Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro.

Módulo de Orzamentos: Integración da Xestión de Persoal da Dirección Xeral
de Orzamentos.

Ampliarase o módulo de Orzamentos para incluír a elaboración completa do
Anexo de Persoal e, ó mesmo tempo, mantelo relacionado coa Relación de
Postos de Traballo (RPT) da Xunta de Galicia e os seus organismos
autónomos.
O obxectivo é a integración dos dous ámbitos: Orzamento e RPT
(Relacións de Postos de Traballo).
Fase I:
Implementaranse os procedementos necesarios para incluír toda a
información que comprende o Anexo de Persoal.


Postos de persoal con retribucións establecidas por lei ou por convenio
(funcionarios, persoal laboral, persoal estatutario, etc.).



Postos de persoal con retribucións non fixadas por lei, como o persoal
de gabinete.



Bolsas de retribucións nos asignables a postos concretos do orzamento
(horas extraordinarias, substitucións, etc.)
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Proporcionaranse métodos para a asignación automática dos distintos
conceptos retributivos ós postos en función das súas características (tipo de
persoal, grupo, categoría, etc.) abarcando toda a flexibilidade existente neste
aspecto.
Habilitarase un histórico para os efectivos existentes en cada posto, de
maneira que se poida facer un mantemento a diario e no futuro podamos
consultar a situación a unha data dada.
Fase II:
Elaborarase automaticamente o Anexo de Persoal de acordo ás
especificacións existentes, e habilitaranse os informes que os usuarios
consideren necesarios para a revisión e análise da información gravada en
cada momento (sempre de acordo ós controis de seguridade de Xumco2).
Implementarase o envío de información á aplicación de nómina do CIXTEC:
anexo de persoal, modificacións de RPT, remodelación de Departamentos, etc.
Adaptación do Xumco2 ó novo Marco Europeo 2006 – 2013.


Módulo de Orzamentos:
Adecuación das regras de validación do Orzamento co fin de adaptalo ó
novo escenario de financiamento europeo.
Adaptaranse a captura do orzamento e os libros á nova orzamentaria do
Fondo Social Europeo en proxectos dos capítulos 1 e 2.
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Caixa Xeral de Depósitos, Análise e Desenvolvemento dun Novo Módulo.
Solicitude de avales individuais e globais.

Os contratistas e contribuíntes en xeral poderán solicitar avales para as
xestións coa Xunta nunha entidade bancaria ou de crédito. Unha vez concedido
dende a Entidade Financeira poderase enviar telematicamente á Xunta o aval
asinado e cifrado, devolvéndose pola Consellería de Economía e Facenda
acuse de recibo, dándose por presentado o aval na Caixa Xeral de Depósitos.
Dende a Oficina Virtual poderanse realizar todos os trámites en tempo real
para a solicitude de avales utilizando as pasarelas xa establecidas con distintas
Entidades Financeiras.
Todos

os

impresos

relativos

ós

avales

conterán

un

código

de

autentificación documental a través da Oficina Virtual.
Adquiriranse 175 ordenadores persoais destinados a novos postos de
traballo e renovación dos existentes mais antigos e levarase a cabo a
adquisición de licencias de sistema operativo, software de comunicacións,
bases de datos , ofimática destinadas os equipos servidores e ordenadores
persoais.
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2.- OS ESTADOS FINANCEIROS
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ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SOCIEDADE: CIXTEC

Miles de euros
DEBE

REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS

HABER
AUMENTO DAS EXISTENCIAS

APROVISIONAMENTOS

0

GASTOS DE PERSOAL

4.584

Vendas nacionais

Soldos e salarios

3.396

Exportacións

0

Seguridade Social a cargo da empresa

1.016

Prestación de servicios

0

Indemnizacións

0

Contribucións a sist. complementarios de pensións

0

Outros
AMORTIZACIÓNS

172
4.900

VENDAS NETAS

INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN
Alugueiros
Outros
INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS

0
0

0
0
0
4.900

Do inmobilizado material

1.600

Dividendos

0

Do inmobilizado inmaterial

3.300

Xuros

0

0

Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais

0

VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO

De gastos de establecemento

0

Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes

0

VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO

0

Outros
Variación das provisións de existencias

0

Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables

0

Variacións outras provisións de tráfico

0

OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

6.090

Servicios exteriores

6.090

Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados
SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN
Da Comunidade Autónoma
Doutros Entes Públicos (con detalle)

0
0

TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO

0

INGRESOS ORDINARIOS

Outros tributos

0

PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Outros gastos de xestión corrente

0

Dotación ó fondo de reversión
De obrigas e bonos

0
0
0

De préstamos e créditos

0

Por descontos de efectos comerciais

0

Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais

0

Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes

0

Outros

0

Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados
VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS

0
0

A longo prazo

0

A curto prazo

0

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA
GASTOS ORDINARIOS
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
+SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA
-SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

6.874
6.874

Doutros (especificar)

Impostos sobre beneficios

GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS

0
4.900

0
15.574
0
-6.874
0
0
6.874
0
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3.800
15.574
0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOCIEDADE: CIXTEC

Miles de euros
ORIXE DE

APLICACIÓN

FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS
Cash-flow actividades ordinarias
Amortizacións
Provisións netas de explotación (debe-haber)

PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS

0

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS

0

GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS

0

4.900
0

Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados

-4.900

Resultado ordinario antes de subvencións

-6.874

Subvencións netas á explotación

DE FONDOS

0

6.874

0

Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital

0

Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos

0

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO

0

Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)

0

Terreos e construccións

0

Instalacións técnicas e maquinaria

60
30

Gastos e ingresos extraordinarios
APORTACIÓNS DE CAPITAL

Inmobilizado material

5.849

Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)

0

0

Da Comunidade Autónoma

0

Outras instalacións, utensilios e mobiliario

Doutros entes públicos

0

Anticipos e inmobilizacións materiais en curso

De sociedades públicas

0

Outro inmobilizado material

Doutros (especificar)

1.323

0

Inmobilizado inmaterial

SUBVENCIONS DE CAPITAL

5.849

Gastos de investigación e desenvolvemento

Da Comunidade Autónoma

5.849

0
1.233
4.527
3.800

Propiedade industrial

0

Doutros entes públicos

0

Fondo de comercio, dereitos de traspaso

0

Doutros (especificar)

0

Outro Inmobilizado inmaterial (especificar)

727

OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS
FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

0

Préstamos da Comunidade Autónoma

0

Inmobilizado financeiro

0

Préstamos doutros entes públicos

0

Empresas do Grupo

0

Crédito oficial

0

Empréstitos e outros pasivos análogos

0

Empresas asociadas

0

Préstamos de empresas do grupo

0

Outros investimentos financeiros

0

Préstamos de empresas asociadas

0

ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS

Préstamos doutras empresas

0

REDUCCIÓN DE CAPITAL

Acredores a longo prazo das Administracións públicas

0

DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS

Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas

0

A Comunidade Autónoma

0

A outros entes públicos

0

0

A sociedades públicas

0

ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO
Inmobilizado material
Inmobilizado inmaterial

0

Alleamento inmobilizado financeiro

0

Empresas do grupo

0

A outras (especificar)
CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA

0
0

0
0

Empresas asociadas

0

Préstamos da Comunidade Autónoma

Outros investimentos financeiros

0

Préstamos doutros entes públicos

0

Crédito oficial

0

ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO
DE INMOBILIZACIONS FINANCEIRAS

0

0

Empréstitos e outros pasivos análogos

0

Préstamos de empresas do grupo

0

Empresas do grupo

0

Préstamos de empresas asociadas

0

Empresas asociadas

0

Doutras débedas

0

Outros investimentos financeiros

0

De provedores de inmobilizado e outros

TOTAL ORIXES
DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE

5.849

TOTAL APLICACIÓNS
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE

0
5.849
0 O.K.

VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA
-Aumento das existencias

0

-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos

0

-Aumento debedores excepto Admóns.públicas

0

-Aumento debedores das Admóns.públicas

0

-Aumento contas financeiras

0

-Aumento axuste pola periodificación de activos
' ACTIVO CIRCULANTE

0
0

-Reducción das existencias

0

-Aumento acred. curto plazo excepto Admóns.públicas

0

-Aumento acredores curto plazo das Admóns.públicas

0

-Aumento axuste pola periodificación de pasivos
 PASIVO CIRCULANTE

0

VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA

0

190

0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007
BALANCE DE SITUACIÓN
SOCIEDADE: CIXTEC

Miles de euros

ACTIVO

2.005

2.006

'FM 07/06

2.007

Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos

0

0

0

Gastos de establecemento

0

0

0

10.331

11.452

12.678

6.133

6.234

5.957

Provisións do inmobilizado non financeiro

0

0

0

Inmobilizado financeiro neto

0

0

0

Accións propias

0

0

0

Gastos para distribuir en varios exercicios

0

0

0

Inmobilizado inmaterial neto
Inmobilizado material neto

Accionistas por desembolsos esixidos
Existencias
Debedores ordinarios

0

0

0

19

19

19

2

5

5

Debedores administracións públicas

940

0

0

0

Contas financeiras

732

1.564

1.565

0

Axustes por periodificación
TOTAL ACTIVO

PASIVO

7

5

5

18.164

19.279

20.229

2.005

Fondos propios

2.006

0

2.007

17.100

16.579

16.579

Subvencións en capital

0

2.089

3.038

Diferencias positivas de cambio

0

0

0

Outros ingresos para distribuir en varios exercicios

0

0

0

Provisións para riscos e gastos

1

1

1

Acredores a longo prazo

0

0

0

Acredores a curto prazo, ordinarios

881

434

434

0

Acredores a corto prazo, administracións públicas

181

177

177

0

0
0

0
0

0
0

0

18.164

19.279

20.229

Provisións para operacións de tráfico
Axustes por periodificación
TOTAL PASIVO
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ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007
CADRO DE FINANCIAMENTO
SOCIEDADE: CIXTEC

Miles de euros

2.005
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)

2.006

2.007

-4.569

-6.041

-6.874

747

-488

0

-1

0

0

Debedores excepto Administracións Públicas

2

3

0

Axustes pola periodificación de activos

5

-2

0

Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS
Existencias

Accionistas polos desembolsos esixidos

0

0

0

Debedores das administracións públicas

940

-940

0

-190

4

0

-9

447

0

0

0

0

Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS

-5.316

-5.553

-6.874

Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS

11.382

11.933

12.723

0

0

0

Subvencións en capital

5.333

5.546

5.849

Subvencións á explotación

Acredores de administracións públicas
Acredores excepto administracións públicas
Axustes por periodificación pasivos

Contribucións de capital

6.049

6.387

6.874

Outros ingresos para distribuir en varios exercicios

0

0

0

Financiamento alleo a longo prazo

0

0

0

Alleamento de inmobilizado

0

0

0

Alleamento de accións propias

0

0

0

Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmobilizacións financeiras

0

0

0

6.066

6.380

5.849

Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS
Menos : DOTACIÓNS

-5.334

-5.548

-5.849

Accionistas por desembolsos non esixidos

0

0

0

Gastos de establecemento e formalización de debedas

0

0

0

Imobilizado material

1.160

1.449

1.323

Inmobilizado inmaterial

4.173

4.098

4.527

Inmobilizado financeiro

0

0

0

Adquisición de accións propias

0

0

0

Reducción de capital

0

0

0

Dividendos e outros repartos de beneficios

0

0

0

Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo

0

0

0

Provisións para riscos e gastos

1

1

0

732

832

0

Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)
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0

732

1.564

732

1.564

1.564

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
SOCIEDADE: CIXTEC

Miles de euros
2.005

Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación
Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN
Menos : Aprovisionamentos
Menos : Gastos externos e de explotación
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA
Menos : Outros gastos
Menos : Gastos de persoal
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN
Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado
Menos : Dotacións ó fondo de reversión
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados
Menos : Gastos financeiros
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS
Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais
Menos : Variación das Provisións do inmobilizado
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS
Máis : Subvencións netas á explotación
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Menos : Impostos sobre sociedades e outros
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)
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2.980
2.980
0
4.852
-1.872
0
4.177
-6.049
2.920
0
0
-8.969
2.920
0
0
-6.049
0
-6.049
6.049
0
0
0

2.006
0
3.294
3.294
0
5.321
-2.027
0
4.360
-6.387
4.600
0
-10.987
4.600
0
0
-6.387
0
0
-6.387
6.387
0
0
0

2.007
0
0
3.800
3.800
0
6.090
-2.290
0
4.584
-6.874
4.900
0
0
-11.774
4.900
0
0
-6.874 O.K.
0
-6.874
6.874
0
0
0

3.- FICHAS PRESUPOSTARIAS
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FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTO DE EXPLOTACIÓN
CONTA

DESCRICIÓN

IMPORTE

640

SOLDOS E SALARIOS

3.395.504,78

642

COTIZACIÓN SEGURIDADE SOCIAL

1.016.457,53

6440

FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DE
PERSOAL

100.807,52

6441

ACCIÓN SOCIAL Ó PERSOAL DO CENTRO

71.401,92

TOTAL

4.584.171,75

MEMORIA
Comprende tódolos gastos de nóminas dos traballadores, Seguridade Social
a cargo da empresa, incluíndo as actualizacións da plantilla ós novos
complementos recollidos no IV Convenio Colectivo, así como a subida
salarial do 3,0% para o exercicio 2007.
Asimismo recóllense os gastos de Formación e Perfeccionamento do persoal
do Centro e Acción Social para os traballadores

FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTO DE EXPLOTACIÓN
CONTA
6040

DESCRICIÓN
COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO
INVENTARIABLE

IMPORTE
100.000,00

MEMORIA
Adquisición de material informático, toner, OPC,s e calquera outro
susceptible de conformar un grupo de existencias.
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FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTO DE EXPLOTACIÓN
CONTA
6070

DESCRICIÓN
TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS
ENTIDADES(ENCADERNACIÓN)

IMPORTE
35.000,00

MEMORIA
Traballos de encadernación de libros encargados a empresas especializadas.

CONTA
6221

DESCRICIÓN
REPARACIÓNS DE CONSTRUCCIÓNS

IMPORTE
40.000,00

MEMORIA
Previsión para facer fronte ós gastos de reparacións e conservación do
Centro.

CONTA
6222

DESCRICIÓN
REPARACIÓNS EN DEPENDENCIAS
EXTERIORES

IMPORTE
10.000,00

MEMORIA
Previsión para levar a cabo reparacións en dependencias distintas do
Centro.

CONTA
6223

DESCRICIÓN
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN
MAQUINARIA (propia e arrendada)

IMPORTE
5.000,00

MEMORIA
Previsión para reparación e conservación de maquinaria propia do Centro
ou arrendada.
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FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTO DE EXPLOTACIÓN
CONTA
6224

DESCRICIÓN
REPARACIÓNS MOBLAXE E EQUIPOS DE
OFICINA

IMPORTE
10.000,00

MEMORIA
Presupostación para reparación do mobiliario e equipos de oficina do Ente.

CONTA
6227

DESCRICIÓN
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN EQUIPOS
PARA PROCESOS INFORMACIÓN

IMPORTE
50.000,00

MEMORIA
Gastos previstos para as reparacións e conservación en equipos para
procesos de información.

CONTA
6228

DESCRICIÓN
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

IMPORTE
384.000,00

MEMORIA
Mantemento e actualización de aplicacións informáticas propiedade do
Cixtec.

CONTA
6229

DESCRICIÓN
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN
ELEMENTOS DE TRANSPORTE

IMPORTE
1.000,00

MEMORIA
Mantemento e reparacións dos vehículos que compoñen o parque móbil do
Cixtec.
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FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTO DE EXPLOTACIÓN
CONTA
6230

DESCRICIÓN
SERVICIOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES

IMPORTE
18.000,00

MEMORIA
Servicios de profesionais, Auditorias de contas definitivas e interinas así
como outro tipo de informes técnicos de avogados, arquitectos .

CONTA
62301

DESCRICIÓN
SERVICIOS PROFESIONAIS CONVENIOS

IMPORTE
12.000,00

MEMORIA
Servicios profesionais referentes á asesoría xurídica prestada ó Cixtec,
segundo convenio asinado coa Dirección Xeral de Asesoría Xuridica.

6240

TRANSPORTES

11.000,00

MEMORIA
Transportes de material informático ás distintas Delegacións de Economía e
Facenda e Oficinas liquidadoras de distrito hipotecario.

CONTA
6250

DESCRICIÓN
PRIMAS SEGUROS

IMPORTE
7.000,00

MEMORIA
Cantidades previstas devengar pola entidade en concepto de primas de
seguros en concreto a cobertura de gastos de primas de seguros de coches
oficiais.
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FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTO DE EXPLOTACIÓN
CONTA
6270

DESCRICIÓN
PUBLICIDADE E PROPAGANDA

IMPORTE
10.000,00

MEMORIA
Gastos ocasionados con motivo da publicación en periódicos e outras
publicacions dos anuncios relativos a oposicións ou concursos, que esixe a
Lei 10/1996 de 5 de novembro.

CONTA
6280

DESCRICIÓN
ENERXÍA ELÉCTRICA

IMPORTE
58.000,00

MEMORIA
Previsión para o gasto de abastecemento de electricidade a consumir durante
o exercicio.

CONTA
6281

DESCRICIÓN
AUGA

IMPORTE
2.000,00

MEMORIA
Previsión para o gasto por consumo de auga no CIXTEC.

CONTA
6290

DESCRICIÓN
COMPRAS MATERIAL OFICINA ORDINARIO

IMPORTE
50.000,00

MEMORIA
Compra de material de oficina non susceptible de inventariar que van ser
consumidos o longo do exercicio presupostario.
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FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTO DE EXPLOTACIÓN
CONTA
6291

DESCRICIÓN
PRENSA, REVISTAS E LIBROS

IMPORTE
2.000,00

MEMORIA
Gastos de compras de libros e revistas especializadas en materias
informáticas que permitan a actualización de coñecementos.

CONTA
62920

DESCRICIÓN
SERVICIOS LIMPEZA E ASEO

IMPORTE
5.000,00

MEMORIA
Arrendamento de bacteriostáticos e depósitos hixiénicos instalados no
Centro.

CONTA
62921

DESCRICIÓN
SERVICIOS EXTERIORES: LIMPEZA E ASEO

IMPORTE
42.000,00

MEMORIA
Presupostación para atende-los gatos de limpeza e aseo de carácter diario do
Centro derivados de expediente de contratación.

CONTA
6293

DESCRICIÓN
SEGURIDADE

IMPORTE
150.000,00

MEMORIA
Presupostación para atende-los gastos de vixilancia das instalacións do
CIXTEC.
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FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTO DE EXPLOTACIÓN
CONTA
6294

DESCRICIÓN
DIETAS: AXUDAS DE CUSTO

IMPORTE
8.000,00

MEMORIA
Ten como finalidade sufraga-los gastos ocasionados por manutención e
aloxamento das comisión de servicios realizadas polo persoal do Ente.

CONTA
6295

DESCRICIÓN
LOCOMOCIÓN

IMPORTE
27.000,00

MEMORIA
Atende-los gastos ocasionados polos desprazamentos realizados polo persoal
do Ente con motivo das comisións de servicios.

CONTA
62971

DESCRICIÓN
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS

IMPORTE
890.000,00

MEMORIA
Previsión de gastos para atende-los distintos tipos de comunicacións de
carácter telefonico que requiren os distintos servicios do CIXTEC.

CONTA
62972

DESCRICIÓN
COMUNICACIÓNS POSTAIS

IMPORTE
30.000,00

MEMORIA
Dotación prevista para sufraga-los gastos serrados polo envío de diferentes
comunicacións postais a organismos oficiais ou particulares.
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FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTO DE EXPLOTACIÓN
CONTA
62990

DESCRICIÓN
OUTROS GASTOS DIVERSOS

IMPORTE
30.000,00

MEMORIA
Nesta conta recóllense gastos de natureza heteroxenea non recollida noutras
contas.

CONTA
62991

DESCRICIÓN
GASTOS TRANSPORTE PERSOAL DA
EMPRESA

IMPORTE
15.000,00

MEMORIA
Gastos de desprazamentos do persoal do CIXTEC non comprendidos en
ningunha das aplicacións anteriores.(Autopistas, combustibles, etc..)

CONTA
62992

DESCRICIÓN
OUTROS SERVICIOS: ALUGAMENTO AULAS

IMPORTE
500,00

MEMORIA
Recóllense os gastos de alugueiro de aulas e locais necesarios para o
desenvolvemento das distintas probas selectivas para o ingreso no cadro de
persoal do CIXTEC.

CONTA
62993

DESCRICIÓN
SERVICIOS INFORMÁTICOS PRESTADOS Ó
CIXTEC

IMPORTE
150.000,00

MEMORIA
Previsión de gastos ocasionados pola prestación de servicios por parte de
terceiros de carácter informático ó Centro.
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FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTO DE EXPLOTACIÓN
CONTA
62994

DESCRICIÓN
SERVICIOS EXTERIORES: COPIAS DE
IMPRESORAS

IMPORTE
90.000,00

MEMORIA
Gastos ocasionados pola facturación das copias das impresoras en réxime de
arrendamento localizadas no Centro.

CONTA
62995

DESCRICIÓN
DIETAS POR PARTICIPACIÓN EN TRIBUNAIS

IMPORTE
8.150,00

MEMORIA
Pagamento de dietas por asistencia a tribunais de oposicións segundo o
Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnización por razón de
servicio ó persoal con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONTA
62996

DESCRICIÓN
OUTROS SERVICIOS: FORMACIÓN PERSOAL
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

IMPORTE
1.000,00

MEMORIA
Gastos para a formación de persoal da Consellería de Economía e Facenda
que deba afronta-lo CIXTEC.
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FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTO DE EXPLOTACIÓN
CONTA
62997

DESCRICIÓN
CONVENIOS CON OUTRAS ENTIDADES :
BECAS ESTUDIOS

IMPORTE
0,00

MEMORIA
Axudas concedidas a bolseiros en virtude de Convenios ou acordos asinados
con outras Entidades ( Universidades, etc...)

CONTA
6300

DESCRICIÓN
TRIBUTOS LOCAIS

IMPORTE
350,00

MEMORIA
Gastos ocasionados polo pagamento das obrigas esixidas á Entidade como
contribuínte. En concreto tributos relacionados co uso dos vehículos de
motor.
CONTA
6449

DESCRICIÓN
ALUGUER PRAZAS APARCAMENTO E
AUTOBUSES DESPLAZAMENTOS DO
PERSOAL

IMPORTE
38.000,00

MEMORIA
Alugamento de prazas de aparcamento para o persoal do CIXTEC no
aparcadoiro próximo ó Centro, e no de San Caetano. Pagamentos de
importes de autobuses para traslado dos traballadores ata o Centro de
Traballo.
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FICHA DE PRESUPOSTO
PRESUPOSTOS DE CAPITAL
I - INMOBILIZADO INMATERIAL
CONTA
210

DESCRICIÓN
GASTOS I+D NOVOS DESENVOLVEMENTOS
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

IMPORTE
3.800.000,00

MEMORIA
Desenvolvemento de novos módulos do sistema de información de xestión
recaudatoria (Xeito2).
Desenvolvemento de novos módulos do sistema contable(Xumco2)
Desenvolvemento dos novos módulos de nómina

CONTA
215

DESCRICIÓN
A.I: LICENCIAS INFORMÁTICAS Y PRODUCTOS
DE SOFTWARE

IMPORTE
601.500,00

MEMORIA
Adquisición de licencias de productos de microinformática, antivirus,
licencias de ferramentas de desenvolvemento de aplicacións informáticas.
Adquisición de productos software destinados ó Cixtec e a outros
organismos.

CONTA
219

DESCRICIÓN
OUTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

MEMORIA
Traballos sobre páxina web da Consellería.
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IMPORTE
125.000,00

FICHA DE PRESUPOSTO

PRESUPOSTOS DE CAPITAL .
II - INMOBILIZADO MATERIAL
CONTA
226

DESCRICIÓN
MOBLAXE E EQUIPOS OFICINA

IMPORTE
30.000,00

MEMORIA
Adquisición de moblaxe e equipos de oficina con destino ás dependencias
do Cixtec para novas dotacións e renovacións de material.

CONTA
227

DESCRICIÓN
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

IMPORTE
1.233.000,00

MEMORIA
Adquisición de equipos de comunicacións (Router’s, Hub’s), impresoras,
ordenadores persoais e distintas ampliacións en Sistemas Centrais de
almacenamento e Servidores Centrais.

CONTA
223

DESCRICIÓN
MAQUINARIA

IMPORTE
59.500,00

MEMORIA
Adquisición de Guillotina e outra maquinaria específica con destino á
unidade de Reprografía do Cixtec.

208

